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1 Uvod 
Najpomembnejši cilj Zavoda za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: zavod) v letu 2019 je bila 
kot vsako leto realizacija nalog, določenih v Programu dela in finančnem načrtu Zavoda za 
ribištvo Slovenije za leto 2019–REBALANS (v nadaljevanju: program dela) s čim 
optimalnejšimi stroški in obstoječo kadrovsko zasedbo, pri čemer ocenjujemo, da smo bili 
uspešni. 

V okviru rednega dela smo izvajali tudi svetovalno dejavnost, tako na sedežu zavoda kot na 
terenu, sodelovali smo na strokovnih srečanjih, delavnicah, se povezovali z domačimi in tujimi 
strokovnjaki, sodelovali z Biotehniško fakulteto, Veterinarsko fakulteto, Fakulteto za 
gradbeništvo in geodezijo, Inštitutom za vode Republike Slovenije, Direkcijo za vode Republike 
Slovenije, Ribiško zvezo Slovenije, Nacionalnim inštitutom za biologijo in drugimi deležniki s 
področja delovanja zavoda.  

Skladno z Uredbo o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega 
upravljanja v njih (Uradni list RS, št. 52/07) smo izvajali upravljanje z navedenimi vodami s 
poudarkom na vzdrževanju optimalne naseljenosti domorodnih ribjih vrst, varovanju ribjega 
staleža in vodnega okolja. V okviru športnega ribolova smo izvedli načrtovana vlaganja rib ter 
druge aktivnosti v skladu z ribiškogojitvenim načrtom, kot so: prodaja ribolovnih dovolilnic za 
športni ribolov, spremljanje njegovih vplivov na populacijo rib ipd. 

Zavod je opravljal tudi tržne naloge, tako na področju vzreje rib v Ribogojstvu »Obrh« (Vrhnika 
6, 1386 Stari trg pri Ložu) in Ribogojstvu »Soča« (Markova 5, 5222 Kobarid) kot na področju 
izvajanja strokovnih nalog (ocenjevanje stanja ribjih populacij v posameznih vodotokih, razvoj 
metodologije spremljanja ekološkega stanja vodotokov, ihtiološke raziskave akumulacijskih 
jezer, vodotokov, popis ribjih vrst, izvajanje nadzora naravovarstvenih ureditev ipd.).   

Cilj zavoda je bil dosegati visok nivo strokovnega dela, ki omogoča kar največjo korist celotni 
skupnosti oz. posamezniku ter hitro, učinkovito in uporabniku prijazno poslovanje. Trudili smo 
se ohranjati oz. še dvigniti ugled zavoda in nivo sodelovanja z Ribiško zvezo Slovenije, 
ribiškimi družinami in drugimi organizacijami s področja ribištva, biologije, varovanja okolja, 
ohranjanja narave ipd. 
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2 Predstavitev Zavoda za ribištvo Slovenije 

2.1 Osnovni podatki 
Ime: Zavod za ribištvo Slovenije 

Skrajšano ime: ZZRS 

Angleško ime: Fisheries Research Institute of Slovenia 

Sedež: Sp. Gameljne 61a, Spodnje Gameljne, 1211 Ljubljana-Šmartno 

Matična številka: 5164117 

Davčna št.: 83921419 

ID za DDV: SI 83921419 

EZR pri Banki Slovenije: SI 5601100-6030345309 

SWIFT koda: BSLJ SI 2x 

Ustanovitelj: Vlada Republike Slovenije 

Ustanovitveni akt: 

Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za 
ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – 
ZSRib, 116/07, 4/09, 96/09, 16/11 in 58/13) 

Dejavnost: 

 

- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih 
naravoslovja in tehnologije  

- 03.110 Morsko ribištvo 

- 03.120 Sladkovodno ribištvo 

- druge dejavnosti skladno z ustanovitvenim aktom 

Registracija: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložek št.: 1/01132/00 

Odgovorna oseba: Direktor, Rado Javornik 

Zavod za ribištvo Slovenije je bil kot Zavod za ribištvo Ljubljana, ustanovljen z odločbo 
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, št. 01-1021/8-60 z dne 30.12.1960 in je po sprejetju 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) nadaljeval 
z delom kot javni zavod. S Sklepom o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni 
zavod za ribištvo Slovenije (Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – ZSRib, 
116/07, 4/09, 96/09, 16/11 in 58/13; v nadaljevanju: Sklep o preoblikovanju) se je preoblikoval 
v javni zavod Zavod za ribištvo Slovenije. 

V okviru registriranih dejavnosti izvaja zavod: 

− naloge javne službe na področju sladkovodnega ribištva v skladu z zakonom, ki ureja 
sladkovodno ribištvo,  

− naloge javne službe na področju morskega ribištva v skladu z zakonom, ki ureja morsko 
ribištvo,  

− strokovne naloge na podlagi predpisov o ohranjanju narave, varstva okolja in vodah,  

− tržno dejavnost, ki obsega predvsem raziskovalne in strokovne naloge, ki niso del javne 
službe, vzrejo in prodajo rib ter ribiških potrebščin, izdajanje strokovnih revij in druge 
periodike, izvajanje izobraževanj in usposabljanj ter druge naloge, določene z 
vsakoletnim programom. 

2.2 Notranja organizacija zavoda 
Dejavnosti zavoda se izvajajo na podlagi delitve dela na ravni organizacijskih enot in oddelkov, 
v okviru katerih se oblikujejo posamezna delovna mesta. 
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Delo zavoda je organizirano v organizacijskih enotah: 

1. UPRAVNA SLUŽBA in 
2. STROKOVNO RAZISKOVALNA SLUŽBA, ki se nadalje deli na: 

A. Oddelek za sladkovodno ribištvo 
B. Oddelek za morsko ribištvo 
C. Oddelek za ribogojstvo 

2.2.1 Upravna služba 
Za izvajanje upravne dejavnosti zavoda je organizirana organizacijska enota Upravna služba. 
Dejavnost Upravne službe zajema predvsem administrativne, pravne, kadrovske, 
računovodske in druge splošne zadeve. 

2.2.2 Strokovno raziskovalna služba 
Strokovno raziskovalna služba opravlja nosilno dejavnost zavoda in skrbi za njegov strokovni 
razvoj. Njen vodja pripravlja ustrezno dokumentacijo, navodila in priporočila za usklajeno 
delovanje oddelkov znotraj navedene enote in skrbi za njihovo izvajanje. 

2.2.2.1 Oddelek za sladkovodno ribištvo 

Glavne naloge, ki jih Oddelek za sladkovodno ribištvo opravlja v okviru svoje dejavnosti, so: 

− izvajanje strokovnih in drugih nalog na podlagi Zakona o sladkovodnem ribištvu, drugih 
področnih predpisov in javnega pooblastila za izvajanje teh nalog, 

− izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena, določenih z Uredbo o 
določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih, in v 
ribiških okoliših, za katere ni sklenjena ali je bila odvzeta koncesija za ribiško 
upravljanje, 

− raziskovalno in strokovno delo ter priprava strokovnih podlag in mnenj na področju 
ribogojstva, 

− proučevanje sodobnih izsledkov ribištva in prilagajanje le-teh potrebam Republike 
Slovenije,   

− proučevanje dinamike bioloških in ihtioloških sprememb v vodah ter vzdrževanje 
optimalne populacije ribjega življa, na podlagi znanstvenih izsledkov,  

− spremljanje biološke produktivnosti voda z rednimi biološkimi analizami,  

− spremljanje glavnih parametrov kakovosti voda, ki lahko vplivajo na floro in favno, 

− izdajanje strokovne revije Ichthyos,  

− urejanje podatkov za vodenje strokovne knjižnice,  

− druge strokovne in raziskovalne naloge v obsegu in na način določenim z letnim 
programom dela.  

2.2.2.2 Oddelek za morsko ribištvo 

Glavne naloge, ki jih Oddelek za morsko ribištvo opravlja v okviru svoje dejavnosti, so: 

− izvajanje strokovnih in drugih nalog na podlagi Zakona o morskem ribištvu, drugih 
področnih predpisov in javnega pooblastila za izvajanje teh nalog,  

− vodenje in razvijanje biološke zbirke podatkov za shranjevanje podatkov iz vseh 
bioloških raziskav za namen analiz pri strokovno raziskovalnem delu, prikazovanja 
podatkov ter posredovanja agregiranih ali drugih podatkov različnim naročnikom oz. 
subjektom, 
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− izvajanje drugih strokovnih in raziskovalnih nalog s področja morskega ribištva, 
ekonomije sektorja ribištva, ekologije in biologije morskih rib v obsegu in na način 
določenim z letnim programom dela. 

2.2.2.3 Oddelek za ribogojstvo 

Oddelek za ribogojstvo opravlja dejavnost gojitve rib v ribogojnih obratih s pripadajočimi vališči 
oz. pomožnimi obrati, in sicer za poribljavanje voda posebnega pomena in prodajo. Delavci 
oddelka sodelujejo tudi pri raziskovalnih in strokovnih nalogah zavoda.  

Oddelek ribogojstvo sestavljata dva ribogojna obrata: 

− Ribogojstvo »Soča«, s sedežem na Markovi 5, Kobarid, 

− Ribogojstvo »Obrh«, s sedežem na Vrhniki 6, Stari trg pri Ložu. 

2.3 Organi zavoda 
Zavod ima tri organe, določene s Sklepom o preoblikovanju, in sicer svet, strokovni svet in 
direktorja zavoda. 

2.3.1 Svet zavoda 
Svet javnega zavoda šteje pet članov, od katerih: 

− tri člane imenuje ustanovitelj (po enega člana iz: ministrstva, pristojnega za ribištvo, 
ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva, pristojnega za okolje); 

− enega člana imenuje Ribiška zveza Slovenije; 

− enega člana volijo zaposleni javni uslužbenci v zavodu. 

Predsednik sveta zavoda je g. Matej Zagorc, z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, njegov namestnik pa dr. Miroslav Žaberl, predsednik Ribiške zveze Slovenije. 

2.3.2 Direktor zavoda 
Direktor vodi in organizira delo zavoda, ga zastopa in predstavlja ter je odgovoren za 
zakonitost in strokovnost dela v zavodu. Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko po 
preteku mandatne dobe ponovno imenovan. 

Direktor zavoda je od 30. 3. 2019 g. Rado Javornik, univ. dipl. inž. kmet. 

2.3.3 Strokovni svet 
Strokovni svet je strokovni in posvetovalni organ zavoda ter obravnava vprašanja s področja 
strokovnega dela zavoda. Sestavljajo ga vodja strokovno raziskovalne službe ter najmanj dva 
delavca strokovno raziskovalne službe, šteje pa lahko največ sedem članov. Mandat članov 
strokovnega sveta je štiri leta. Predlog za imenovanje članov strokovnega sveta lahko poda 
vsak delavec zavoda direktorju, ta pa jih predlaga v imenovanje svetu zavoda. 

2.4 Pravne podlage 

2.4.1 Pravne podlage za izvajanje nalog javne službe in drugega 
strokovnega dela 

SLADKOVODNO RIBIŠTVO: 
− Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06), 
− Zakon o vodah  (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/13, 40/14 in 56/15), 
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− Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), 

− Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 
84/18 – ZIURKOE),  

− Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)), 
− Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 
− Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 

− Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja 
v njih (Uradni list RS, št. 52/07), 

− Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni 
list RS, št. 52/07), 

− Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah (Uradni list RS, št. 
46/07), 

− Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/07), 

− Uredba o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib (Uradni list RS, št. 
91/09), 

− Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/07 in 75/10), 
− Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/08), 
− Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/08), 
− Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca (Uradni list RS, št. 99/07), 
− Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja (Uradni list RS, št. 99/07), 
− Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja (Uradni list RS, št. 

99/07), 
− Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova (Uradni list RS, 

št. 99/07), 
− Pravilnik o komercialnih ribnikih (Uradni list RS, št. 113/07 in 100/12), 
− Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah (Uradni list RS, št. 

110/08), 
− Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst (Uradni list 

RS, št. 63/08), 
− Pravilnik o obliki in vsebini značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju 

in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe (Uradni list RS, št. 85/08), 
− Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje 

(Uradni list RS, št. 61/10), 
− Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije 

(Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – ZSRib, 116/07, 4/09, 96/09, 16/11 
in 58/13),  

− Program upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje do leta 2021. 

MORSKO RIBIŠTVO: 
− Zakon o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17), 
− Pravilnik o evidenci ribolovnih zmogljivosti, ribolovnem naporu, ulovu, vzreji rib, 

iztovarjanju in ekonomskem položaju ribištva (Uradni list RS, št. 28/04), 
− Pravilnik o dovoljenju in posebnem dovoljenju za gospodarski ribolov (Uradni list RS, 

št. 90/15), 
− Pravilnik o programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilu o 

opravljenem izpitu in o vodenju evidenc o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih (Uradni 
list RS, št. 44/05), 

− Pravilnik o trgovskih imenih rib (Uradni list RS, št. 46/05), 
− Pravilnik o določitvi območij za gojenje morskih organizmov (Uradni list RS, št. 38/15), 
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− Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence ribičev - fizičnih oseb (Uradni list RS, št. 
109/07), 

− Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov (Uradni list RS, št. 38/16), 
− Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju (Uradni list RS, št. 64/08), 
− Pravilnik o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe 

rib (Uradni list RS, št. 87/08 in 11/10). 

OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO OKOLJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE, 
UREJANJE PROSTORA, GRADITEV OBJEKTOV, AKVAKULTURA: 

− Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 
− Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),  
− Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),  

− Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 
84/18 – ZIURKOE),  

− Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18),  

− Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 
93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18),  

− Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 
– ZdZPVHVVR in 45/15),  

− Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14 in 56/15),  

− Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade, dne 
20.12.2001),  

− Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – 
ZPNačrt),  

− Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020),  
− Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02 in 67/03),  
− Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 

47/18),  
− Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13),  
− Uredba o posebnih varstvenih območjih (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 

8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 47/18),  
− Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 

84/05, 115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19),  
− Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, 

št. 46/02 in 41/04 – ZVO-1), 
− Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja 

(Uradni list RS, št. 67/16), 
− Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list 

RS, št. 82/02 in 42/10),  
− Pravilnik o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za 

gojitev (Uradni list RS, št. 62/07),  
− Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o 

ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in obvladovanje določenih bolezni vodnih živali 
(Uradni list RS, št. 6/14, 10/19 in 16/19 – popr.), 

− Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 
93/10, 23/15 in 7/19),  

− Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11),  
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− Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih 
vrst rib (Uradni list RS, št. 28/05 in 8/18),  

− Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05, 
26/06, 32/11 in 8/18). 

MEDNARODNE KONVENCIJE IN PREDPISI ES: 
− Konvencija o biološki raznovrstnosti (Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki 

raznovrstnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/96)),  
− Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih 

ptic Ramsarska konvencija,  
− Zakon o ratifikaciji Pariškega protokola in Sprememb Konvencije o močvirjih, ki so 

mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Uradni list RS – 
Mednarodne pogodbe, št. 6/04),  

− Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali (Uradni list 
RS – Mednarodne pogodbe, št. 18/98 in 27/99),  

− Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih 
naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Zakon o ratifikaciji Konvencije o 
varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih 
življenjskih prostorov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/99)),  

− Konvencija o varstvu Alp – Alpska konvencija (Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu 
Alp (Alpske konvencije) (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/95)),  

− Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine,  
− Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 

prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst - Direktiva o habitatih,  
− Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih vrst ptic – 

Direktiva o pticah,  
− Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike. 

2.4.2 Delovno pravna in druga zakonodaja 

− Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
− Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 

33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), 
− Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 
− Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno 

besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 
– ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 
in 84/18), 

− Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni 
list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 40/12 – ZUJF in 8/20), 

− Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju 
(Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 
51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14, 24/15, 3/16, 70/16, 14/17, 68/17, 6/19, 51/19, 59/19 
in 78/19), 

− Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 
91/08, 113/09 in 22/19), 

− Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence 
(Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08), 

− Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni 
list RS, št. 85/10), 

− Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, 
št. 97/09 in 41/12), 



ZZRS Poslovno poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2019 

14 

 

− Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, 
št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 
39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17, 54/17, 5/18, 35/18, 
43/18, 64/18, 6/19, 35/19, 59/19, 78/19 in 7/20)), 

− Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18), 
− Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 
64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – 
popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 
– KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 
80/18 in 31/19), 

− Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in 
nazivov v plačne razrede (Uradni list RS, št. 57/08), 

− Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost - tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 
106/15, 46/17 in 80/18), 

− Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
(Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15), 

− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

− Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 
− Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 

23/17, 57/18 in 81/18), 
− Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list 

RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), 
− Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), 
− Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije 

(Uradni list RS, št. 31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06 – ZSRib, 116/07, 4/09, 96/09, 16/11 
in 58/13),  

− Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 
58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),  

− Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), 

− Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 
– ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 
– ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 
90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19); 

− Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih 
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16). 
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POSLOVNO POROČILO 

3 Javna služba 
Zavod je nosilec razvoja in osrednja strokovno raziskovalna organizacija na področju 
sladkovodnega in morskega ribištva ter izvaja predvsem naslednje naloge javne službe: 

− strokovne in druge naloge na podlagi predpisov o sladkovodnem ribištvu, 

− strokovne in druge naloge na podlagi predpisov o morskem ribištvu, 

− strokovne in druge naloge na podlagi predpisov o vodah, varstvu okolja in ohranjanju 
narave, 

− ribiško upravljanje v vodah posebnega pomena. 

Naloge javne službe sta tako kot v preteklih letih opravljala predvsem Oddelek za sladkovodno 
ribištvo in Oddelek za morsko ribištvo, del pa tudi Oddelek za ribogojstvo, predvsem v okviru 
vzreje rib za poribljavanje voda posebnega pomena in nudenja pomoči prej omenjenima 
oddelkoma pri terenskem delu. Zastavljeno delo na področju javne službe, ki je potekalo na 
več tematskih sklopih istočasno, je bilo v celoti uspešno opravljeno. 

3.1 Dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega ribištva 
Dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega ribištva smo izvajali na podlagi 45. člena 
Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06, v nadaljnjem besedilu ZSRib) in 
Sklepa o preoblikovanju. 

3.1.1 Vodenje celovitega informacijskega sistema ribištva 
Celovit informacijski sistem ribištva je osnova za načrtovanje in izvajanje ribiškega upravljanja, 
pripravo različnih strokovnih podlag, mnenj, ukrepov ter predpisov na področju sladkovodnega 
ribištva. Omogoča tudi doseganje drugih pomembnih ciljev, ki jih določa ZSRib, kot na primer 
ohranjanje in trajnostno rabo ribolovnih virov, določanje elementov ekološkega stanja voda in 
ukrepov za njihovo izboljšanje. V tem poglavju je zajeta vzpostavitev celovitega 
informacijskega sistema ribištva, vodenje ribiškega katastra in izvajanje z njim povezanih nalog 
ter izdajanje službenih izkaznic in značk za ribiške čuvaje. 

2019 smo v sodelovanju s podjetjem ISA.IT d.o.o. izvedli naslednjo nadgradnjo spletne 
aplikacije Ribkat:  

− v sklopu vnosa podatkov za potrebe pretvorbe tež glede na posamezno velikostno 
kategorijo se bo del aktivnosti prenesel v leto 2020; 

− v prikazu aplikacije »Analitičen modul« so bile v prikazu dodane posamezne velikostne 
kategorije; 

− v aplikaciji »Analitičen modul« so bili opravljeni popravki slovničnih napak in nekaterih 
poimenovanj; 

Izvedena so bila tudi različna vzdrževalna dela na modulih Ribkat, analitičnem, uporabniškem, 
administrativnem in modulu za upravljanje uporabnikov ter s tem odpravljene drobne napake 
sistema, ki so se pokazale ob vsakodnevni uporabi aplikacije.  

Sproti smo posodabljali urejanje in dopolnjevanje evidence in dostopnost aktivnim uporabnikov 
aplikacije, razširjenosti vrst, evidence drstišč, evidence objektov, ki ribam preprečujejo ali 
otežujejo prehajanje in prosto razporejanje, evidence poginov rib, evidence tekmovalnih tras, 
ter evidence tras za nočni ribolov.  

Celovita grafična podpora spletne aplikacije Ribkat še ni bila izdelana. Prenos geografskih 
slojev ribiškega katastra iz spletne aplikacije Ribkat v GIS GERK ni do konca realiziran, zato 
grafični prikaz podatkov iz Ribkat na spletu še vedno ni možen. Dogovorjeno je bilo, da se 
izvede preizkus prenosa obstoječih podatkov geografskih ribiških slojev iz ArcGIS v izgrajeno 
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infrastrukturo Ribkat, kar pa zaradi pomanjkanja usposobljenega kadra (potrebno bo 
sodelovanje z zunanjim izvajalcem), finančnih sredstev in neuskladitve vseh deležnikov 
(ZZRS, MKGP, ISA) še ni bilo realizirano. Načrtovano je, da se navedeno realizira v letu 2020. 

V letu 2019 smo opravili naslednje, v programu dela predvidene ter nekatere izredne, ne 
planirane dejavnosti: 

− pregledali in potrdili smo podatke poročil LPR in LPO, ki jih v spletni aplikaciji Ribkat 
pripravljajo ribiške družine; 

− posodobili smo podatke o površinah revirjev, spremembah namembnosti vodotokov, 
vrstnem sestavu rib v posameznih revirjih; 

− izločili smo posamezne revirje iz posameznih ribiških okolišev v primeru podelitve 
vodne pravice za rabo vode v komercialnih ribnikih ali urejanja evidenc za nazaj; 

− izdelali smo več različnih mnenj, vezanih na ribiško upravljanje in podatke ribiškega 
katastra; 

− pripravili in posredovali smo podatke ribiškega katastra različnim uporabnikom; 

− sodelovali smo z Ministrstvom za okolje in prostor oziroma njegovo agencijo ARSO ter 
Zavodom RS za varstvo narave pri postopkih podeljevanja vodnih pravic, problematiki 
posegov v okolje in varstvu narave; 

− ribiškim družinam smo nudili pomoč in svetovanje pri izvajanju ribiškega upravljanja;  

− sodelovali smo z ribiško in drugimi inšpekcijskimi službami;  

− nudili smo svetovanje po telefonu in na terenu (predvsem v zvezi z sprotnim javljanjem 
spremenjenih oziroma ažurnih podatkov RD) ali v neposrednih kontaktih in sestankih 
na sedežu zavoda. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 2.426 ur, opravljenih pa je bilo 1.811 
ur. 

3.1.1.1 Izdajanje službenih izkaznic in značk za ribiške čuvaje 
V letu 2019 smo na podlagi 49 odločb MKGP o imenovanju ribiških čuvajev, izdali tudi toliko 
značk in izkaznic za ribiške čuvaje.  

V letu 2019 smo na podlagi 27 odločb MKGP o razrešitvi ribiških čuvajev, tudi toliko ribiških 
čuvajev razrešili. 

Evidenca izdanih značk in izkaznic je trajna in se vodi v ribiškem katastru (aplikacija Ribkat). 
Obsega naslednje podatke: ime, priimek in identifikacijsko številko imetnika značke in 
izkaznice, za kateri ribiški okoliš je bila izdana, registrsko številko, datum izdaje in datum 
prenehanja veljavnosti značke in izkaznice. 

Poraba časa za izvedbo naloge je bila načrtovana v okviru opravljenih ur upravno 
administrativnih nalog zavoda. 

3.1.2 Izvajanje monitoringa populacij rib in monitoringa rib kot 
elementa ekološkega stanja voda po predpisih o varstvu okolja 
in vodah ter določbah ZSRib -  

V letu 2019 smo v okviru te naloge z intenzivnim vzorčenjem in z analizo pridobljenih podatkov 
ugotavljali stanje ribje združbe v Dravinji in njenih pritokih. Ugotavljali smo številčnost 
posameznih vrst rib in poskušali ugotoviti razloge za ugotovljeno slabo stanje populacije 
nekaterih vrst. Predvideli smo ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje stanja ribje združbe v 
Dravinji in njenih pritokih. 

Naloga sovpada z aktivnostmi na projektu LIFE IP, delovne ure javnih uslužbencev, opravljene 
v okviru te naloge, predstavljajo lastni delež ZZRS pri izvedbi projekta LIFE IP. 
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Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 1.169 ur, opravljenih pa je bilo 1.018 
ur. 

3.1.3 Izdelava ribiškogojitvenih načrtov (RGN) v ribiških okoliših 
(ROK)  

Zavod je z ribiškimi družinami in ZRSVN v letu 2019 usklajeval in vključeval vsebine prejetih 
naravovarstvenih smernic za posamezne ribiškogojitvene načrte. 

V letu 2019 smo na ZRSVN posredovali 41 RGN-jev v katere smo vključili naravovarstvene 
smernice. Do konca leta smo prejeli potrdilo, da so naravovarstvene smernice ustrezno 
vključene za 34 RGN-jev. Vseh teh usklajenih 34 RGN-jev smo posredovali na Sektor za 
strateško presojo vplivov na okolje. Do konca leta smo prejeli 11 odločb v katerih je 
bilo odločeno, da celovite presoje vplivov na okolje ni treba izvesti ter da ni potrebno 
izvesti presoje sprejemljivosti na varovana območja.   

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 2.563 ur, opravljeno pa je bilo 3.054 
ur. 

3.1.4 Potrjevanje letnih programov izvajalcev ribiškega upravljanja 
Pregledali smo 67 letnih programov za izvajanje ribiškega upravljanja v posameznih ribiških 
okoliših v letu 2019 (LPR). V primeru neustreznosti smo izvajalca ribiškega upravljanja pozvali, 
da odpravi pomanjkljivosti. Po odpravi pomanjkljivosti smo letne programe potrdili. 

Na zavodu smo preverili, ali so posamezni LPR za leto 2019 izdelani v skladu z RGN ter v 
primeru ugotovljenih pomanjkljivosti v roku 30 dni od njihovega prejema izdelovalcu poslali 
pripombe ter ga pozvali k dopolnitvam in popravkom. Formalnih dopisov o potrditvi letnih 
programov nismo pošiljali, po uskladitvi smo ribiške družine preko digitalne pošte obvestili o 
zaključku postopka oziroma potrditvi letnega programa. 

V letu 2019 je vseh 64 ribiških družin letne programe pripravilo s pomočjo spletne aplikacije 
(Ribkat).  

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 639 ur, opravljenih pa je bilo 716 ur. 

3.1.5 Pregledovanje in potrjevanje letnih poročil izvajalcev ribiškega 
upravljanja 

Pregledali smo 67 letnih poročil za izvajanje ribiškega upravljanja v posameznih ribiških 
okoliših v letu 2018. V primeru neustreznosti smo izvajalca ribiškega upravljanja pozvali, da 
odpravi pomanjkljivosti. Po odpravi pomanjkljivosti smo zapise v letnih poročilih zaklenili in 
potrdili. 

Zavod je preveril ali so posamezni LPO za leto 2018 izdelani v skladu z LPR in v primeru 
ugotovljenih pomanjkljivosti, poslali pripombe ter ga pozvali za dopolnitev in popravke. 
Formalnih dopisov o potrditvi letnih poročil nismo pošiljali, po uskladitvi smo ribiške družine 
preko digitalne pošte obvestili o zaključku postopka oziroma potrditvi letnih poročil. 

V letu 2018 je vseh 64 ribiških družin letna poročila pripravilo s pomočjo spletne aplikacije 
(Ribkat).   

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 681 ur, opravljenih pa je bilo 693 ur. 

3.1.6 Izdaja strokovnih mnenj in soglasij v skladu s predpisi 
Zavod pripravlja in izdaja soglasja, strokovna mnenja, smernice, projektne pogoje in druge 
akte na podlagi 19. in 45. člena ZSRib v povezavi s predpisi o graditvi objektov, prostorskem 
načrtovanju, ohranjanju narave, varstva okolja in vodah. 
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Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 10.062 ur, opravljenih pa je bilo 9.179 
ur. V letu 2019 smo izdali 624 strokovnih mnenj oz. soglasij. 

3.1.6.1 Izdaja strokovnih mnenj in soglasij za različne posege v ribiške 
okoliše 

Sem sodijo mnenja o posegih v vodno okolje po 19. in 45. členu ZSRib, kot so smernice, 
projektni pogoji in mnenja v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 
8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP in 61/17 
– ZUreP-2), Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 
66/17 – odl. US) in Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.). Predvidena 
je bila izdelava 350 mnenj. Izdelali smo 462 mnenj. 

3.1.6.2 Izdaja strokovnih mnenj in presoj za potrebe MKGP v zvezi z 
ribogojstvom in izvajanjem ribiškega upravljanja 

Sem sodijo strokovna mnenja in presoje v povezavi z ribogojstvom, kot so na primer presoja 
ustreznosti gojitve posameznih vrst rib, gradnje ribogojnih objektov ter gojitev rib za 
poribljavanje ribiških okolišev ter mnenja o izvajanju ribiškega upravljanja. 

V letu 2019 smo prejeli in izdelali 23 mnenj o izvajanju ribiškega upravljanja. 

3.1.6.3 Izdaja strokovnih mnenj v postopkih pridobivanja vodnih pravic ter 
drugih vplivov na ribje populacije 

To so predvsem strokovna mnenja za izdajo vodnih pravic in strokovnih mnenj v postopkih 
določanja ekološko sprejemljivega pretoka (Qes) za nove in obstoječe vodne pravice po 
Zakonu o vodah (ZV-1). 

V letu 2019 smo iz tega sklopa izdelali 57 strokovnih mnenj.  

3.1.6.4 Izdaja strokovnih mnenj za pripravo državnih prostorskih načrtov, 
občinskih prostorskih načrtov in strateških planov 

Zavod kot eden izmed soglasodajalcev v zadevah urejanja prostora na podlagi vlog 
posameznih občin pripravlja strokovne podlage za občinske prostorske načrte (OPN) in 
državne prostorske načrte (DPN) ter sodeluje kot nosilec urejanja prostora pri pripravi 
strateških planov. 

V tem sklopu smo v letu 2019 prejeli in pripravili 37 strokovnih podlag za občinske prostorske 
načrte, 38 strokovnih podlag za državne prostorske načrte in sodelovali pri pripravi 7 različnih 
prostorskih načrtov. 

3.1.7 Izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o ohranjanju 
narave in določbah ZSRib 

3.1.7.1 Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib   
V letu 2019 smo pričeli z izvajanjem tretjega cikla spremljanja stanja (monitoringa) izbranih 
vrst rib, za katere so določena območja Natura (Uredba o posebnih varstvenih območjih). V 
drugem ciklu smo se osredotočili na ugotavljanje razširjenosti vrst znotraj posameznih območij, 
v tem bomo večji poudarek namenili ocenjevanju velikosti populacij. Zavod je tako opravil 
monitoring laškega potočnega piškurja in primorske nežice na območju jadranskega povodja. 
Poleg tega smo z rezultati monitoringa drugega poročevalskega obdobja nudili pomoč ZRSVN 
pri pripravi poročila po Direktivi o habitatih. 
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V letu 2019 smo v okviru aktivnosti LIFE IP v okviru zgoraj navedene naloge izvedli tudi analizo 
Operativnega programa upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2015 – 2020 ter 
sodelovali pri pripravi novega.  
 
Delovne ure javnih uslužbencev, opravljene pri aktivnostih vezanih na LIFE IP, predstavljajo 
lastni delež ZZRS pri izvedbi projekta LIFE IP. 

Delo je bilo opravljeno v celoti in prikazano v obliki pripravljenih poročil za Ministrstvo za okolje 
in prostor.  

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 3.407 ur, opravljenih pa je bilo 3. 560  
ur.  

3.1.7.2 Priprava strokovnih podlag pri uveljavitvi ukrepov za odstranitev in 
obvladovanje vodnih invazivnih tujerodnih vrst   

V okviru te naloge smo v letu 2019 izvajali ukrepe in raziskave, ki se navezujejo na štiri 
tujerodne vrste rakov: močvirski škarjar (Procambarus clarkii), marmornati škarjar 
(Procambarus fallax f. virginalis),  trnavec (Faxonius limosus) in ozkoškarjevec (Astacus 
leptodactylus).  

V pričujočem poročilu smo v okviru te naloge izvajali naslednje aktivnosti:  

• odstranjevanje trnavca (Orconectes limosus) iz gramoznic ob Dravi; 

• preverjanje prisotnosti in odstranjevanje ozkoškarjevca v porečju Savinje; 

• preverjanje prisotnosti marmornatega škarjarja; 

• izvedene aktivnosti v zvezi z izpustom močvirskega škarjarja. 

V letu 2019 smo nadaljevali z intenzivnim odstranjevanjem raka trnavca iz gramoznic ob Dravi 
po prirejenem protokolu, ki smo ga pripravili na podlagi predhodnih vzorčenj iz leta 2017 in 
2018.  

Na območju reke Savinje smo opravili pregled območja, kjer je bil v preteklosti evidentiran 
izpust ozkoškarjevca. Na območju ribnika Lava, ki se nahaja neposredno ob Savinji, smo 
potrdili prisotnost ozkoškarjevca. V nadaljevanju smo pričeli z aktivnim odstranjevanjem samic, 
samce pa smo vračali nazaj. Na podlagi rezultatov smo ocenili populacijsko gostoto za oba 
spola. Na slednji lokaciji smo tekom vzorčenj odstranjevali tudi sončne ostriže (Lepomis 
gibbosus) in psevdorazbore (Pseudorasbora parva). 

V zvezi z domnevnim izpustom osebkov marmornatega škarjarja na območju pritoka reke 
Reke smo izvedli ponoven pregled (z lučjo) območja za morebitno prisotnost osebkov v pritokih 
reke Reke, Bistrici in Sušcu. Odvzeli pa smo tudi 3 vzorce za e-DNA. 

Za vrsto močvirski škarjar smo na podlagi rezultatov izvedenih intervencijskih izlovov v letu 
2018 in rezultatov analize okoljske DNA izvedli pregled območja z elektroizlovom in z lovom z 
vršami.  

Pripravili smo tudi osnutek protokola intervencijske skupine.  

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 1.030 ur, opravljenih pa je bilo 1.214 
ur.   

3.1.7.3 Prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem ukrepov za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti s preprečevanjem in 
obvladovanjem vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst 
(podnebni sklad) 

Sklad za podnebne spremembe ima relativno omejena sredstva, ki so del proračuna Republike 
Slovenije. Gre za namenski proračunski sklad, ki je namenjen blaženju (tj. zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov) podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Zavod je v okviru te naloge 
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izvajal dejavnosti s področja, ki se navezujejo na ukrepe za ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
vezane na problematiko vodnih invazivnih vrst in vplive podnebnih sprememb, ki jo vodi 
Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z Uredbo (EU) 1143/2014 o preprečevanju in 
obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst. To nalogo bomo v celoti zaključili 
konec februarja leta 2020. 

Naloga je obsegala izvedbo naslednjih aktivnosti 

- pregled območij, kjer je bila s preliminarno analizo z uporabo e-DNA metode 
ugotovljena prisotnost invazivnih tujerodnih vrst rakov, priprava strokovnega mnenja s predlogi 
za ukrepanje in ocena vpliva podnebnih sprememb na širjenje teh vrst; 

- izdelava strokovnih podlag za akcijske načrte za obravnavanje prioritetnih poti vnosa 
in širjenja invazivnih tujerodnih vrst rakov in rib po poteh, vezanih na ribištvo; 

- izdelava strokovnih podlag za pripravo ukrepov za invazivne vrste rib, rakov in školjk, 
vezanih na podnebne spremembe; 

- izvedba osveščanja ribiških družin in drugih uporabnikov vodnega okolja za 
preprečevanje in omejevanje vodnih invazivnih tujerodnih vrst.  

V okviru naloge, ki se navezuje na uporabo metode e-DNA, smo aktivno iskali laboratorije, ki 
se ukvarjajo z analiziranjem vzorcev po tovrstni metodi. Ker te metode v preteklosti še nismo 
uporabljali, smo se udeležili tudi nekaj posvetov in izobraževanj. V nadaljevanju smo na 
podlagi predhodnih rezultatov izvedli terenski pregled z metodami elektroizlova in lova z 
vršami. Za območje Lopate, Velenjskih jezer in Vogrščka smo izdelali plan za odvzem in 
analizo vzorcev e-DNA v letu 2020. Na podlagi rezultatov bomo izdelali strokovno podlago s 
predlogi za ukrepanje in ocenili vpliv podnebnih sprememb na širjenje te vrste. 

V letu 2019 smo pričeli s pripravo strokovnih podlag za akcijske načrte, v katerih smo 
obravnavali prioritetne poti vnosa in širjenja invazivnih vrst rakov, rib in školjk z namenom 
obvladovanja poti, vezanih na ribištvo. 

Prav tako smo pričeli s pripravo strokovnih podlag za pripravo ukrepov za invazivne vrste rib, 
rakov in školjk, ki so v Sloveniji že prisotne in tudi tiste, ki bi se v Slovenijo lahko razširile ali 
bile vnešene z obstoječimi dejavnostmi in/ali zaradi razloga podnebnih sprememb. 

V sklopu osveščanja smo se udeleževali delavnic za komunikacijsko strategijo. Tekom 
terenskega dela smo izvajali osveščanje zainteresiranih mimoidočih občanov in ribičev, ki so 
izvajali ribolov. Pripravili smo prispevek za objavo v glasilu Ribič. Pričeli smo tudi s pripravo 
načinov in vsebin, ki se navezujejo na podnebne spremembe in preprečevanje ter širjenje 
invazivnih tujerodnih vrst rib, rakov in školjk. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 4.864 ur, opravljenih pa je bilo 3.123 
ur.   

3.1.7.4 Izvajanje monitoringa ekološkega stanja rek v letu 2019 – ribe  

Cilj vodne direktive (Direktiva 2000/60/ES) je doseganje dobrega ekološkega stanja za vsa 
površinska vodna telesa. Ekološko stanje vodnega telesa se določa na osnovi ocene stanja 
za vodno telo značilnih bioloških elementov kakovosti ter podpornih kemijskih, fizikalno-
kemijskih ter hidromorfoloških elementov kakovosti. Za njegovo spremljanje je bila 
vzpostavljena mreža vzorčnih mest, ki zagotavlja skladen in podroben pregled ekološkega in 
kemijskega stanja v posameznem povodju. 

V letu 2019 smo izvedli vzorčenje rib za vrednotenje ekološkega stanja na 25 odsekih 
vodotokov ter vzorčenje za analize prednostnih nevarnih snovi na 8 odvzemnih mestih, po 
zahtevah, podanih v projektni nalogi, ki jo za tekoče leto pripravijo na Agenciji Republike 
Slovenije za okolje. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 4.038 ur, opravljenih pa je bilo 3.468 
ur. 
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3.1.8 Izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena 
Vode posebnega pomena so določene z Uredbo o določitvi voda posebnega pomena ter 
načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih. Zavod je v teh vodah izvajal ribiško upravljanje na 
osnovi potrjenega Ribiškogojitvenega načrta za obdobje 2006-2011.  

Naloge ribiških čuvajev so: izvajanje nadzora nad revirji voda posebnega pomena, poročanje 
o stanju in onesnaženosti voda, nadzor nad izvajanjem ribolova, plašenje ribojedih ptic, 
izvajanje intervencijskih izlovov, izvajanje vlaganj rib v vode posebnega pomena ter 
sodelovanje pri terenskem delu v okviru različnih strokovnih nalog, ki jih izvaja zavod. 

Vode posebnega pomena so: 

− Radovna od izvira do spodnjega jezu HE Vintgar; 

− Sava Bohinjka od cestnega mostu pod Bohinjsko Bistrico do jezu v Soteski s pritoki; 

− Triglavska jezera; 

− Unica od izvira do poniknjenja s pritoki; 

− Iščica od izvira do mostu v Hauptmancah s pritoki, razen Želimeljščice; 

− Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji s pritoki, razen Dolske 
Mlinščice; 

− Kolpa od jezu v Slavskem Lazu do jezu v Dolu pri Starem Trgu s pritoki na levem bregu; 

− Obrh v Loški dolini s pritoki;  

− Cerkniško jezero od izvira Stržena do črte Retje-Ponikve-Vrata-Zadnji kraj s pritoki; 

− Krka od izvirov do jezu elektrarne v Zagradcu s pritoki, razen Višnjice; Višnjica od 
mostu Krška vas-Trebnja Gorica do izliva v Krko; 

− Soča od izvira do mostu v vasi Čezsoča s pritoki ter  

− Krnsko jezero. 

Glavna skrb zavoda je vzdrževanje in varovanje optimalnih populacij avtohtonih vrst rib in 
njihovega življenjskega prostora v vodah posebnega pomena. V sodelovanju z zunanjimi 
sodelavci zavod nadaljuje tudi tradicijo vzreje nekaterih za ribolov pomembnih in/ali ogroženih 
vrst rib, kar po eni strani dolgoročno zagotavlja vir genetsko čistega materiala za vzrejo rib, po 
drugi strani pa ohranitev ribovitih voda, kar omogoča prisotnost in razvoj ribolovnega turizma. 
Skladna s tem je in bo tudi v bodoče naša težnja k uvajanju novih pristopov k športnemu 
ribolovu na način, da istočasno ustrezno varujemo naravne populacije rib ob njihovem 
optimalnem izkoriščanju. 

Za zagotavljanje nadzora nad vodami posebnega pomena ima zavod organizirano 
ribiškočuvajsko službo. Izvaja se na podlagi javnih pooblastil, ki jih podeli minister, pristojen za 
ribištvo. Ribiškočuvajsko službo sta v letu 2019 opravljala dva v zavodu redno zaposlena 
delavca, in sicer en ribiški čuvaj na reki Unici, ki poleg ribiško čuvajske službe opravlja tudi vse 
aktivnosti, ki se tičejo vlaganj rib, izlovov, inventarizacij  in eden na reki Soči. Poleg njiju nadzor 
v vodah posebnega pomena opravlja tudi deset pogodbenih (prostovoljnih) ribiških čuvajev, 
katerim zavod plačuje za izvajanje ribiškočuvajske službe honorar, katerega največji del 
predstavlja materialne stroške, ki jim s tem nastanejo. 

Preglednica 1 Načrtovane in opravljene ure del in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske 
službe. 

 
ZAPOSLENI RIB. ČUVAJI POGODBENI RIB. ČUVAJI SKUPAJ 

 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano Opravljeno 
ure 2.134 3.295 8.818 6.794 10.952 10.089 
km 28.700 28.932 100.780 98.199 129.480 127.131 
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3.1.8.1 Režimi upravljanja posameznih revirjev 

3.1.8.1.1 Radovna 

Zavod v reki Radovni izvaja ribiško upravljanje na odseku med izvirom in spodnjim jezom HE 
Vintgar, medtem ko je od tu do izliva v reko Savo, Radovna v upravljanju RD Jesenice. Zgornji 
del Radovne med izvirom in Srednjo Radovno je salmonidni gojitveni revir (revir Radovna 1), 
del med Srednjo Radovno in Vintgarjem je ribolovni revir (revir Radovna 2), del med začetkom 
in koncem Vintgarja rezervat za plemenke (revir Radovna-Vintgar). V ribolovnem revirju je 
dovoljen način ribolova muharjenje, dovoljena vaba pa ena umetna muha na trnku enojčku 
brez zalusti. V revirju so ribiči lovili po sistemu »ujemi in vzemi« ter »ujemi in izpusti«. V letu 
2019 smo ohranili enak način upravljanja kot v letu 2018. 

Kot dopolnilno vlaganje postrvi za potrebe športnega ribolova smo načrtovali 1.250 (približno 
1.000 kg) sterilnih šarenk velikostne kategorije 35-40 cm in okoli 125 sterilnih šarenk (200 kg) 
velikostne kategorije 45-50 cm. V revirju smo pričakovali letno prodajo 900 ribolovnih dni. 
Ribiško čuvajska služba naj bi tekom leta opravila 840 ur nadzora, pri čemer smo načrtovali 
10.500 prevoženih kilometrov.  

Dopolnilno vlaganje sterilne šarenke je bilo manjše od načrtovanega. Razlog za manjše 
vlaganje šarenk v športno ribolovni revir Radovne je prilagajanje vlaganja  glede na ribolovni 
pritisk in trend postopnega zmanjševanja vlaganja šarenke.  

Prodali smo 377 dnevnih ribolovnih dovolilnic. od tega je bilo kar 346 prodanih ribolovnih 
dovolilnic za »ujemi in izpusti« način ribolova. Pričakovanega števila 900 ribolovnih dni nismo 
dosegli.  

Preglednica 2 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja v Radovno. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 

število število 
potočna postrv 20 - 30 cm 0 0 

 
Preglednica 3 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja v Radovno. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 

število kg število kg 
šarenka sterili 30- 40 cm 2.300 1.000 3.325 1.090 
šarenka sterili 45 - 50 cm 200 200 130 60 

Sterilnih šarenk večjega velikostnega razreda smo vložili 140 kg manj. Razlika med 
načrtovanim in izvedenim številom sterilnih šarenk je posledica manjših rib, ki so nam bile na 
razpolago in preračunom št. rib na kilogram.  

Preglednica 4 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic v Radovni. 

VRSTA 
RIBOLOVNE DOVOLILNICE Z 

DOVOLJENIM DNEVNIM UPLENOM 
UJEMI IN IZPUSTI 

 prodano prodano 
salmonidi 31 346 

 
 
Preglednica 5 Ribolovni dnevi in uplen v Radovni. 

VRSTA 
MAKSIMALNO MOŽNO 
ŠT. RIB. DNI PO RGN 

PRIČAKOVANO 
ŠT. RIB. DNI 

DEJANSKO 
IZKORIŠČENO ŠTEVILO 

RIBOLOVNIH DNI 

UPLEN 
RIB 

(ŠTEVILO) 
salmonidi 2.600 900 645 263 

Uplen rib v reki Radovni smo izračunali na podlagi vrnjenih letnih ribolovnih dovolilnic, ki 
predstavljajo manjši del vseh izkoriščenih ribolovnih dni v tem revirju. Povratne informacije o 
uplenu rib od prodanih dnevnih ribolovnih dovolilnic, ki predstavljajo večino izkoriščenih 
ribolovnih dni, žal ne dobimo. K velikemu odstopanju med količino vloženih in uplenjenih rib 
nedvomno prispevajo plenjenje sivih čapelj in kormoranov, hidrološke razmere, različni posegi 
v vodotoke, ki so lahko vzrok za pogine, migracija rib ipd. 
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Preglednica 6 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske 
službe v Radovni. 

VRSTA 
ZAPOSLENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
POGODBENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
SKUPAJ 

 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 
ure / / 840 740 840 740 
km / / 10.500 9.250 10.500 9.250 

Poleg nadzora Radovne in gojitvenih potokov je ribiško čuvajska služba v revirjih  spremljala 
tudi drst rib  in  pojavljanje ter zadrževanje ribojedih ptic. Preko celega leta se je v revirjih stalno  
zadrževalo do 5 sivih čapelj, v zimskem času pa je bilo nekaj preletov tudi do 15 kormoranov. 

3.1.8.1.2 Sava Bohinjka 

Odsek Save Bohinjke, v katerem Zavod izvaja ribiško upravljanje, se začne na cestnem mostu 
pod Bohinjsko Bistrico, konča pa na jezu v Soteski. Nad tem odsekom s Savo Bohinjko upravlja 
RD Bohinj, pod tem odsekom RD Bled.  

Celoten odsek je ribolovni revir (revir Sava Bohinjka 3), dovoljen način ribolova salmonidov je 
muharjenje, dovoljena vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. Za leto 2019 je 
veljala prepoved uplena potočne postrvi. Lov sulca je dovoljen z muharjenjem in vijačenjem 
umetnih vab. Najmanjša dolžina vabe je 10 cm, obvezna je uporaba trnka enojčka. Vsak uplen 
sulca je treba prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice.  

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij lipana smo v letu 2019 načrtovali vložek 3.000 rib 
velikostne kategorije 12- 15 cm, za vzdrževanje stanja naravnih populacij potočne postrvi pa 
vložek 500 rib velikostne kategorije 15 - 20 cm in 1.000 rib velikostnega razreda 30-35 cm. Kot 
dopolnilno vlaganje postrvi za potrebe športnega ribolova smo načrtovali vložek okoli 3400 
(približno 1500 kg) sterilnih šarenk in okoli 500 šarenk (500 kg) velikostne kategorije 40-50 cm. 
V spomladanskem času naj bi bilo opravljeno tudi smukanje lipana. Ribiško čuvajska služba 
naj bi opravila 2.324 ur nadzora, pri čemer smo načrtovali 24.000 prevoženih kilometrov. V 
revirju je bila pričakovana prodaja 2.500 dnevnih ribolovnih dni za salmonide in 60 ribolovnih 
dni za sulca. 

Vloženo je bilo 4.640 lipanov velikostnega razreda 20 - 25 cm. Vloženo je bilo več lipanov 
večjega velikostnega razreda, kot je bilo načrtovano. Vložka potočne postrvi nismo opravili 
zaradi ker na trgu nismo dobili ustreznega genetskega tipa potočne postrvi. Dopolnilno 
vloženih je bilo 3.430 šarenk (1.350 kg) velikostne kategorije 30 - 40 cm in 268 komadov 
(350kg)  velikostne kategorije 40-50 cm. Glede na težo smo vložili manj sterilnih šarenk od 
načrtovanega. Načrtovano smukanje lipana nismo izvedli zaradi neugodnih hidroloških razmer 
in njegove maloštevilčne populacije. 

Opravljeni so bili intervencijski izlovi na Savi v Lepencah in na Logu zaradi sanacije mostu. 
Načrtovane inventarizacije Save Bohinjke v jesenskem času nismo opravili zaradi neugodnih 
vremenskih razmer in sanacijskih posegov (Log, Lepence). Odvzem vzorcev v potokih za 
analizo DNK je po posvetovanju z Biotehniško Fakulteto prstavljen v naslednja leta. 

Preglednica 7 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja v Savi Bohinjki. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 

število število 
potočna postrv 15 - 20 cm 500 0 
potočna postrv 30 - 35 cm 1.000 0 
lipan 12 - 15 cm 3.000 0 
lipan 18 - 25 cm / 4.640 

 
Preglednica 8 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja v Savi Bohinjki. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 
število kg število kg 

šarenka sterili 30 - 40 cm 3400 1.500 4.319 1.700 
šarenka sterili 40 - 50 cm 500 500 268 350 
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Prodali smo 1386 dnevnih ribolovnih dovolilnic, vendar je bila večina prodanih ribolovnih 
dovolilnic za »ujemi in izpusti« način ribolova, tako da ribiči niso vplivali na populacije rib v Savi 
Bohinjki. Prodali smo tudi 92 ribolovnih dovolilnic za ribolov sulca.  

Preglednica 9 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic v Savi Bohinjki. 

VRSTA 
RIBOLOVNE DOVOLILNICE Z 

DOVOLJENIM DNEVNIM UPLENOM 
UJEMI IN IZPUSTI 

 prodano prodano 
salmonidi 42 1065 
sulec 1 102 

 
Preglednica 10 Ribolovni dnevi in uplen v Savi Bohinjki. 

VRSTA 
MAKSIMALNO MOŽNO 
ŠT. RIB. DNI PO RGN 

PRIČAKOVANO 
ŠT. RIB. DNI 

DEJANSKO 
IZKORIŠČENO 

ŠTEVILO RIBOLOVNIH 
DNI 

UPLEN 
RIB 

(ŠTEVILO) 

salmonidi 3.700 2.500 1353 348 
sulec 150 60 102 1 

Uplen rib v reki Savi Bohinjki smo izračunali na podlagi vrnjenih letnih ribolovnih dovolilnic, ki 
predstavljajo manjši del vseh izkoriščenih ribolovnih dni v tem revirju. Povratne informacije o 
uplenu rib od prodanih dnevnih ribolovnih dovolilnic, ki predstavljajo večino izkoriščenih 
ribolovnih dni, žal ne dobimo. K velikemu odstopanju med količino vloženih in uplenjenih rib 
nedvomno prispevajo plenjenje sivih čapelj in kormoranov, hidrološke razmere, različni posegi 
v vodotoke, ki so lahko vzrok za pogine ter migracija.  

Preglednica 11 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiško 
čuvajske službe v Savi Bohinjki. 

 
ZAPOSLENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
POGODBENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
SKUPAJ 

 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 
ure / / 2.324 2.226 2.324 2.226 
km / / 24.000 28.895 24.000 28.895 

Obseg nadzora ribiško čuvajske službe je bil manjši  od načrtovanega prevoženih pa več 
kilometrov. Ribiški čuvaj je sodeloval pri intervencijskih odlovih. Povečano število prevoženih 
kilometrov je posledica večkratne dnevne kontrole, saj velik problem v ribolovni sezoni 
predstavljajo vlomi v vozila. Na  področju preprečevanja vlomov smo sodelovali z PP Bled, 
lovci, TNP in sosednjima ribiškima družinama.    

Kormorani so se v večjem številu začeli pojavljati novembra in ostali do junija. Njihovo število 
se je gibalo do 70 osebkov dnevno. Vseskozi je bilo v revirju prisotno tudi do 10 sivih čapelj in 
do 10 rac žagaric. 

3.1.8.1.3 Unica s pritoki 

Reka Unica je razdeljena na dva ribolovna revirja. V zgornjem delu med izvirom v Planinski 
jami in mostom v Lazah je salmonidni revir (revir Unica - zgoraj), kjer je dovoljen način ribolova 
muharjenje, dovoljena vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. V letu 2016 smo 
podaljšali del salmonidnega revirja, kjer je dovoljeno loviti z muharico in eno suho umetno 
muho, trnkom enojčkom brez zalusti, in sicer od izvira do parkirišča pod cesto Planina - Rakek 
in Malenščica od mostu v Malnih do sotočja z Unico. V spodnjem delu med mostom v Lazah 
in Ponikvami pa je ciprinidni revir (revir Unica - spodaj), kjer je dovoljeno muharjenje pod 
enakimi pogoji kot v salmonidnem delu revirja, beličarjenje z vabami, ki so v skladu s 
Pravilnikom o ribolovnem režimu in vijačenje z eno umetno vabo.  

V salmonidnem revirju smo načrtovali vložek lipana (2.000 rib velikostne kategorije 12-15 cm), 
500 potočnih postrvi (15-20 cm). Pričakovana je bila prodaja 1.300 ribolovnih dni za salmonidni 
revir in 450 za ciprinidni. Ribiško čuvajska služba naj bi tekom leta opravila 1.914 ur nadzora, 
pri čemer smo načrtovali 12.000 prevoženih kilometrov.  
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Vložili smo 4.000 lipanov velikostnega razreda 20 -25 cm. Potočne postrvi velikostne kategorije 
15-25 cm smo vložili 660 kosov iz plemenske jate ribogojnice na Obrhu. 

V spomladanskem času je bila opravljena tudi inventarizacija ribjih populacij z metodo elektro 
ribolova s čolna. Izsledki inventarizacije kažejo na precejšnja negativna nihanja v količini ribjih 
populacij, kar predvidevamo, da  je predvsem posledica zimskega plenjenja kormoranov.  

Preglednica 12 Načrtovana in izvedena vlaganja v Unici s pritoki. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 

število število 
potočna postrv 15 - 20 cm 500 330 
potočna postrv 20 - 25 cm 0 330 
potočna postrv nad 30 cm  0 
lipan 12 - 15 cm 2.000 0 
lipan 15 - 20 cm / 4.000 

 
Preglednica 13 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja v Unici s pritoki. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 
število kg število kg 

/ / / / / / 

Prodali smo 611 dnevnih ribolovnih dovolilnic za salmonide in 138 za ciprinide.  

Preglednica 14 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic v Unici s pritoki. 

VRSTA 
RIBOLOVNE DOVOLILNICE Z 

DOVOLJENIM DNEVNIM UPLENOM 
UJEMI IN IZPUSTI 

 prodano prodano 
salmonidi  566 / 
ciprinidi   110 / 

 
Preglednica 15 Ribolovni dnevi in uplen v Unici. 

VRSTA 
MAKSIMALNO MOŽNO 
ŠT. RIB. DNI PO RGN 

PRIČAKOVANO 
ŠT. RIB. DNI 

DEJANSKO 
IZKORIŠČENO 

ŠTEVILO RIBOLOVNIH 
DNI 

UPLEN 
RIB 

(ŠTEVILO) 

salmonidi 2.200 1.300 971 228 
ciprinidi 1.200 450 220 55 

Uplen rib v reki Unici smo izračunali na podlagi vrnjenih letnih ribolovnih dovolilnic, ki 
predstavljajo manjši del vseh izkoriščenih ribolovnih dni v tem revirju. Povratne informacije o 
uplenu rib od prodanih dnevnih ribolovnih dovolilnic, ki predstavljajo večino izkoriščenih 
ribolovnih dni, žal ne dobimo.  

Preglednica 16 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiško 
čuvajske službe v Unici s pritoki. 

 
ZAPOSLENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
POGODBENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
SKUPAJ 

 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 
ure 834 1.314 1.080 168 1.914 1.482 
km 7.200 12.120 4.800 1.260 12.000 13.380 

Poleg nadzora je ribiško čuvajska služba v revirjih izvajala tudi spremljanje pojavljanja in 
zadrževanja ribojedih ptic. V letu 2019 smo opazili prisotnost kormoranov preko celega leta, 
pozimi je na Unico prihajalo tudi do 200 kormoranov dnevno (selitvene poti), preko celega leta 
pa se je na območju zadrževalo tudi več sivih in belih čapelj (6 do 120 osebkov). Prisotnost 
čapelj na Unici je predvsem v odvisna od vodostaja na Cerkniškem jezeru. Pozimi so se pojavili 
tudi veliki žagarji. 
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3.1.8.1.4 Sava 

Odsek reke Save, s katerim kot vodo posebnega pomena upravlja zavod, se prične na sotočju 
z Ljubljanico in konča na mostu v Litiji. Je ribolovni revir (revir Sava 11), kjer je dovoljen način 
ribolova na salmonide muharjenje, dovoljena vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez 
zalusti. Ciprinide je dovoljeno loviti z beličarjenjem z vabami, ki so v skladu s Pravilnikom o 
ribolovnem režimu. Vijačenje je dovoljeno le v mrtvicah. Lov sulca je dovoljen z muharjenjem, 
vijačenjem ter z uporabo umetne vabe, ki ne sme biti manjša od 10 cm. Vsak uplen sulca ali 
ščuke se mora prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice. 

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij sulca smo v letu 2019 načrtovali vložek 150 rib 
velikostne kategorije 30-35 cm. Dopolnilnih vlaganj postrvi nismo načrtovali. Pričakovali smo 
prodajo 50 ribolovnih dni za lov salmonidov, 500 za lov ciprinidov, ter 100 za lov sulca. Ribiško 
čuvajska služba naj bi tekom leta opravila 864 ur nadzora, pri čemer smo načrtovali 15.120 
prevoženih kilometrov.  

V reko Savo smo vložili 200 sulcev velikostnega razreda nad 30 do 35 cm. Vse vložene sulce 
smo pred vlaganjem stehtali, jim izmerili dolžino ter jih 100 označili (markirali) ter natančno 
določili mesto izpusta. 

Preglednica 17 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja v Savi. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 

število število 
sulec 30 - 35 cm 150 200 
sulec 40 -50 cm 0 0 

 
Preglednica 18 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja v Savi. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 
število kg število kg 

/ / / / / / 
 
Preglednica 19 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic v Savi. 

VRSTA 
RIBOLOVNE DOVOLILNICE Z 

DOVOLJENIM DNEVNIM UPLENOM 
UJEMI IN IZPUSTI 

 prodano prodano 
salmonidi 0 / 
ciprinidi 197 / 
sulec 159 / 

 
Preglednica 20 Ribolovni dnevi in uplen v Savi. 

VRSTA 
MAKSIMALNO MOŽNO 
ŠT. RIB. DNI PO RGN 

PRIČAKOVANO 
ŠT. RIB. DNI 

DEJANSKO 
IZKORIŠČENO 

ŠTEVILO RIBOLOVNIH 
DNI 

UPLEN 
RIB 

(ŠTEVILO) 

salmonidi 110 50 4 0 
ciprinidi 2.100 500 545 279 
sulec 100 100 159 2 

 
Preglednica 21 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiško 
čuvajske službe v Savi. 

 
ZAPOSLENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
POGODBENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
SKUPAJ 

 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 
ure / / 864 1.188 864 1.188 
km / / 15.120 20.850 15.120 20.850 

Tudi v letu 2019 so se pojavljala občasna onesnaževanja reke Save zaradi izpustov tovarne 
apna v Kresnicah. V revirju Sava so prenočišča kormoranov, ki preko dneva iščejo hrano tudi 
na drugih rekah in potokih. V letu 2019 se je tako na območju našega dela Save zadrževalo 
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celo do 100 kormoranov, poleg njih so čuvaji poročali tudi o prisotnosti relativno velikega števila 
sivih čapelj (do 50 osebkov). 

3.1.8.1.5 Mrtvica Ribče 

Mrtvica Ribče je 0,5 ha velik ribnik. V preteklosti je bil nekaj časa zapuščen, vlaganja in ribolov 
pa so se odvijala občasno in v minimalnem obsegu. V sredini  leta 2009 je ponovno zaživel v 
smislu ribolovnega revirja (revir mrtvica Ribče), ki naj bi deloval preko cele sezone. Dovoljeni 
načini ribolova so muharjenje, beličarjenje in vijačenje. 

V letu 2019 smo tako načrtovali dopolnilno vlaganje 1.000 (približno 1.000 kg) krapov 
velikostne kategorije 30-40 cm in 500 (250 kg) šarenk velikostne kategorije 30-40 cm. V revirju 
je bila načrtovana prodaja 800 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov ciprinidov in salmonidov. 
Ribiško čuvajska služba naj bi tekom leta opravila 480 ur nadzora, pri čemer smo načrtovali 
4.800 prevoženih kilometrov.  

Vloženo je bilo manj rib od načrtovanega, prodano pa 201 ribolovnih dovolilnic, kar je manj od 
pričakovanega. 

Preglednica 22 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja v mrtvici Ribče. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 
število kg število kg 

krap (gojeni) 30 - 40 cm 1.000 1.000 200 800 
šarenka 30 - 40 cm 500 250 400 200 

 
Preglednica 23 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic v mrtvici Ribče. 

VRSTA 
RIBOLOVNE DOVOLILNICE Z 

DOVOLJENIM DNEVNIM 
UPLENOM 

UJEMI IN IZPUSTI 

 prodano prodano 
ciprinidi in salmonidi 201 / 

 
Preglednica 24 Ribolovni dnevi in uplen v mrtvici Ribče. 

VRSTA 
MAKSIMALNO MOŽNO 
ŠT. RIB. DNI PO RGN 

PRIČAKOVANO 
ŠT. RIB. DNI 

DEJANSKO 
IZKORIŠČENO ŠTEVILO 

RIBOLOVNIH DNI 

UPLEN 
RIB 

(ŠTEVILO) 
salmonidi in 
ciprinidi* 

2.000 800 201 117 

* skupna ribolovna dovolilnica salmonidi in ciprinidi 

Preglednica 25 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiško 
čuvajske službe v mrtvici Ribče. 

 
ZAPOSLENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
POGODBENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
SKUPAJ 

 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 
ure / / 480 480 480 480 
km / / 4.800 4.800 4.800 4.800 

3.1.8.1.6 Kolpa 

Ribiško upravljanje z delom mejne reke Kolpe med jezom v Slavskem Lazu in jezom v Dolu 
poteka v sodelovanju s sosednjima  upravljavcema, ribiško družino Kočevje ter ŠRU Goran iz 
Hrvaške. Kolpa je na tem delu ribolovna voda (revir Kolpa 1), kjer je dovoljen ribolov 
salmonidov z muharjenjem, eno umetno muho na trnku enojčku brez zalusti. Ribolov ciprinidov 
je dovoljen od vasi Petrina navzdol z beličarskim priborom z vabami, ki so v skladu s 
Pravilnikom o ribolovnem režimu. Lov sulca je dovoljen z muharjenjem (ena umetna muha, 
trnek enojček brez zalusti) in vijačenjem umetne vabe. Vsak uplen sulca se mora prijaviti 
prodajalcu ribolovne dovolilnice. V delu Kolpe s katerim upravlja zavod je dovoljen tudi ribolov 
z dnevno in letno ribolovno dovolilnico RD Kočevje, prav tako velja obratno, imetniki letne 
ribolovne dovolilnice zavod lahko lovijo v delu s katerim upravlja RD Kočevje.  
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Za vzdrževanje stanja naravnih populacij avtohtonih vrst rib v Kolpi smo v letu 2019 načrtovali 
vložek 500 potočnih postrvi velikostne kategorije 12-15 cm in 10.000 mladic sulca. Dopolnilnih 
vlaganj šarenke nismo načrtovali.  

Ribiško čuvajska služba naj bi v revirju tekom leta opravila 360 ur nadzora, pri čemer smo 
načrtovali 6.360 prevoženih kilometrov.  

Načrtovani vzdrževalni vložek potočne postrvi smo izpolnili z vložkom potočnih postrvi 
večinoma večjih velikostnih razredov, izlovljenih v Žagarskem potoku 1. v Žagarskem potoku 
1 poteka sonaravna vzreja potočne postrvi. V letu 2019 smo potok izlovili, izlovljene odrasle 
potočne postrvi pa vložili v ribolovni revir Kolpe s katerim upravljamo. Po izlovu smo v Žagarski 
potok ponovno naselili z 3.000 komadov zaroda potočne postrvi. V 2019 načrtovanega 
vlaganja sulca nismo izvedli zaradi neugodnih vremenskih razmer. 

Revir Kolpa je prvenstveno namenjen ohranjanju populacije sulca, vendar se trudimo ohranjati 
tudi stabilno populacijo lipana. Pri vlaganju rib zato ni glaven poudarek na ribolovu temveč 
predvsem ohranjanju primernih populacij. Ribolov je skladno z dogovorom s sosednjo ribiško 
družino dovoljen na obeh delih Kolpe, zavod pa ribolov trži v okviru prodanih letnih ribolovnih 
dovolilnic. 

Preglednica 26 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja v Kolpi. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 

število število 
sulec do 5 cm 10.000 / 
potočna postrv 12 - 15 cm 500 / 
potočna postrv 15 - 30 cm / 348 

 
Preglednica 27 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic v Kolpi. 

VRSTA 
RIBOLOVNE DOVOLILNICE Z 

DOVOLJENIM DNEVNIM UPLENOM 
UJEMI IN IZPUSTI 

 prodano prodano 
salmonidi * / 
ciprinidi  * / 
sulec 0 / 

 
Preglednica 28 Ribolovni dnevi in uplen v Kolpi. 

VRSTA 
MAKSIMALNO MOŽNO 
ŠT. RIB. DNI PO RGN 

PRIČAKOVANO 
ŠT. RIB. DNI 

DEJANSKO 
IZKORIŠČENO 

ŠTEVILO RIBOLOVNIH 
DNI 

UPLEN 
RIB 

(ŠTEVILO) 

salmonidi  1.000 50 * * 
ciprinidi 1.000 50 * * 
sulec 100 25 * * 

* dnevne ribolovne dovolilnice prodaja RD Kočevje 

Preglednica 29 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiško 
čuvajske službe v Kolpi. 

 
ZAPOSLENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
POGODBENI 

RIBIŠKI ČUVAJI 
SKUPAJ 

 načrtovan
o 

opravljen
o 

načrtova
no 

opravljen
o 

načrtovan
o 

opravljen
o 

ure / / 360 360 360 360 
km / / 6.360 5.264 6.360 5.264 

Kormorani so se na tem območju pojavili novembra, s tem pa smo pričeli tudi spremljati in 
beležiti njihovo aktivnost. V revirju Kolpa kormorani sicer niso stalno prisotni in ne prenočujejo, 
se pa redno pojavljajo vsako leto običajno predvsem v zimskih mesecih, ko se je na Kolpi 
zadrževalo do 10 osebkov. V zimskih mesecih se je pojavljali tudi veliki žagarji. 
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3.1.8.1.7 Cerkniško jezero  

Zavod upravlja z vzhodnim delom Cerkniškega jezera med izvirom Stržena in Retjem - Zadnjim 
krajem, preostali del jezera je v upravljanju RD Cerknica. Jezero je ribolovni revir, kjer je 
dovoljen način ribolova vijačenje z eno umetno vabo, beličarjenje z vabami, ki so v skladu s 
Pravilnikom o ribolovnem režimu ter muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku. Lov 
ščuke je dovoljen z vijačenjem ali z muharjenjem. 

V letu 2019 vlaganja posameznih vrst rib niso bila načrtovana, niti izvajana. Načrtovane so bile 
aktivnosti, ki so povezane z dinamiko presihanja jezera, saj je v obdobju, ko se le to pričakuje 
vseskozi v pripravljenosti ekipa, ki v primeru obsežnejšega upadanja gladine jezera takoj 
prične reševati ribe. V revirju je bila pričakovana prodaja 400 ribolovnih dni. Ribiško čuvajska 
služba naj bi tekom leta opravila 525 ur nadzora, pri čemer smo načrtovali tudi 8.400 
prevoženih kilometrov. 

Preglednica 30 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic v Cerkniškem jezeru. 

VRSTA 
RIBOLOVNE DOVOLILNICE Z 

DOVOLJENIM DNEVNIM UPLENOM 
UJEMI IN IZPUSTI 

 prodano prodano 
ciprinidi  82 / 

 
Preglednica 31 Ribolovni dnevi in uplen v Cerkniškem jezeru. 

VRSTA 
MAKSIMALNO 

MOŽNO ŠT. RIB. DNI 
PO RGN 

PRIČAKOVANO 
ŠT. RIB. DNI 

DEJANSKO 
IZKORIŠČENO 

ŠTEVILO RIBOLOVNIH 
DNI 

UPLEN 
RIB 

(ŠTEVILO) 

ciprinidi 1.000 400  159 93 
 
Preglednica 32 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske 
službe v Cerkniškem jezeru. 

 
ZAPOSLENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
POGODBENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
SKUPAJ 

 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 
ure 445 700 525 0 970 700 
km 8.400 2.000 0 0 8.400 2.000 

Obseg nadzora in pri tem prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe pa je bil v skladu z 
načrtovanim. 

V letu 2019 se je tako na območju našega dela Cerkniškega jezera pozimi zadrževalo do 20 
kormoranov, poleg njih pa so čuvaji poročali tudi o prisotnosti relativno velikega števila sivih in 
belih čapelj  (približno 105 osebkov). Poleti smo opravili reševanje ribjih populacij, ribe so bile 
prestavljene v predel struge, kjer voda ostane. V sklopu projekta LIFE STRŽEN je bila v letu 
2019 izvedena renaturacija struge in naknadno jesensko vzorčenje ribjih populacij. 

3.1.8.1.8 Obrh  

Celotni tok potoka Obrh, od izvira do ponorov v Danah, je kot voda posebnega pomena v 
upravljanju zavoda. Potok je ribolovni revir (revir Obrh), kjer je dovoljen način ribolova 
muharjenje ter kot vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. 

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij lipana smo načrtovali vložek, 500 lipanov velikostne 
kategorije 12-15 cm in viške mladice genetsko čiste potočne postrvi. V revirju je bilo 
pričakovanih 70 ribolovnih dni. Ribiško čuvajska služba naj bi v revirju tekom leta opravila 300 
ur nadzora, pri čemer smo načrtovali 4.800 prevoženih kilometrov.  

Vloženo je bilo 460 lipanov velikostnega razreda 20-25 cm. Vložili smo tudi 300 kom. Potočne 
postrvi v velikosti 20-25cm iz ribogojstva Obrh. 
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Preglednica 33 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja v Obrh. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 

število število 
lipan 12 - 15 cm 500 0 
lipan 20 - 25 cm / 460 

 
Preglednica 34 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic v Obrhu. 

VRSTA 
RIBOLOVNE DOVOLILNICE Z 

DOVOLJENIM DNEVNIM UPLENOM 
UJEMI IN IZPUSTI 

 prodano prodano 
salmonidi 0 / 

 
Preglednica 35 Ribolovni dnevi in uplen v Obrhu. 

VRSTA 
MAKSIMALNO MOŽNO 
ŠT. RIB. DNI PO RGN 

PRIČAKOVANO 
ŠT. RIB. DNI 

DEJANSKO 
IZKORIŠČENO 

ŠTEVILO RIBOLOVNIH 
DNI 

UPLEN 
RIB 

(ŠTEVILO) 

salmonidi 100 70 0 0 
 
Preglednica 36 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiško 
čuvajske službe v Obrhu. 

 
ZAPOSLENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
POGODBENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
SKUPAJ 

 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 
ure 300 358 0 0 300 358 
km 4.800 2.092 0 0 4.800 2.092 

Za nadzor je bilo porabljenih nekaj več ur in pri tem prevoženih nekaj manj kilometrov. V letu 
2019 se je tako na območju Obrha pozimi zadrževalo do 20 kormoranov, poleg njih pa je čuvaj 
poročal tudi o prisotnosti velikega števila sivih in belih čapelj ter nekaj vider. 

3.1.8.1.9 Krka 

Zavod kot z vodo posebnega pomena upravlja zgornji del reke Krke od izvira do jezu v 
Zagradcu. Krka je na tem delu ribolovni revir (revir Krka 1), kjer je dovoljen način ribolova 
muharjenje, vaba pa ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. Zaradi zagotavljanja 
stabilne naravne populacije potočne postrvi brez vzdrževalnih vlaganj v preteklih letih, smo 
zvišali mero za uplen potočne postrvi s 40 na 50 cm. 

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij avtohtonih vrst rib v Krki v letu 2019 nismo načrtovali 
vlaganj razen viška genetsko čiste potočne postrvi vzrejene v ribogojstvu Obrh. Kot dopolnilno 
vlaganje postrvi za potrebe ribolova smo načrtovali vložek 1150 (približno 500 kg) sterilnih 
šarenk velikostne kategorije 30-40 cm in 500 kg sterilnih šarenk velikostne kategorije 40-50 
cm ( 500 kos). V revirju smo pričakovali prodajo 500 ribolovnih dni za lov  salmonidov. Ribiško 
čuvajska služba naj bi tekom leta opravila 1.240 ur nadzora, pri čemer smo načrtovali 18.400 
prevoženih kilometrov.  

Preglednica 37 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja v Krki. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 

število število 
Potočna postrv / / / 

 
Preglednica 38 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja v Krki. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 
število kg število   kg 

šarenka sterili 30 - 40 cm 1150 500 1300 600 
šarenka sterili 40 - 50 cm 500 500 137 170 
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Preglednica 39 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (Krka). 

VRSTA 
RIBOLOVNE DOVOLILNICE Z 

DOVOLJENIM DNEVNIM UPLENOM 
UJEMI IN IZPUSTI 

 prodano prodano 
salmonidi 253 - 

 
Preglednica 40 Ribolovni dnevi in uplen (Krka). 

VRSTA 
MAKSIMALNO MOŽNO 
ŠT. RIB. DNI PO RGN 

PRIČAKOVANO 
ŠT. RIB. DNI 

DEJANSKO 
IZKORIŠČENO 

ŠTEVILO RIBOLOVNIH 
DNI 

UPLEN 
RIB 

(ŠTEVILO) 

salmonidi 2.100 500 398 257 

Uplen rib v reki Krki smo izračunali na podlagi vrnjenih letnih ribolovnih dovolilnic, ki 
predstavljajo manjši del vseh izkoriščenih ribolovnih dni v tem revirju. Povratne informacije o 
uplenu rib od prodanih dnevnih ribolovnih dovolilnic, ki predstavljajo večino izkoriščenih 
ribolovnih dni, žal ne dobimo. K velikemu odstopanju med količino vloženih in uplenjenih rib 
nedvomno prispevajo tudi plenjenje sivih čapelj in kormoranov, hidrološke razmere, različni 
posegi v vodotoke, ki so lahko vzrok za pogine, migracija rib gor in dolvodno ter drugi dejavniki.  

V letu 2019 je bila opravljena tudi inventarizacija ribjih populacij na lokaciji nad mostom v vasi 
Krka in pod merilno postajo pod vasjo Podbukovje. 

Preglednica 41 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiško 
čuvajske službe v Krki. 

 
ZAPOSLENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
POGODBENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
SKUPAJ 

 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 
ure / / 1.240 1.394 1.240 1.394 
km / / 18.400 25.570 18.400 25.570 

Ribiško čuvajska služba je opravila načrtovane ure nadzora vendar povečala obseg prevoza.  

V revirju so se preko celega leta zadrževale sive čaplje (do 40 osebkov), preko zime pa tudi 
kormorani (do 50 osebkov). Stalno so prisotne tudi vidre in bobri. 

3.1.8.1.10 Iščica 

Zavod kot z vodo posebnega pomena upravlja z zgornjim delom reke Iščice od izvira do mostu 
v Hauptmancah. Iščica je na tem delu ribolovni revir (revir Iščica), kjer je dovoljen način 
ribolova muharjenje, vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. Dovoljeni ribolovni 
režim je »ujemi in izpusti«. Možnost ribolova v Iščici ohranjamo le v ponudbi letnih ribolovnih 
dovolilnic. 

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij avtohtonih vrst rib v potoku Iščica v letu 2019 nismo 
načrtovali vlaganj. Pričakovali smo prodajo 50 ribolovnih dni za lov salmonidov. Ribiško 
čuvajska služba naj bi v revirju tekom leta opravila 600 ur nadzora, pri čemer smo načrtovali 
6.000 prevoženih kilometrov.  

Preglednica 42 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja v Iščici. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 

število število 
/ / / / 

 
Preglednica 43 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic v Iščici. 

VRSTA 
RIBOLOVNE DOVOLILNICE Z 

DOVOLJENIM DNEVNIM UPLENOM 
UJEMI IN IZPUSTI 

 prodano prodano 
salmonidi / / 
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Preglednica 44 Ribolovni dnevi in uplen v Iščici. 

VRSTA 
MAKSIMALNO MOŽNO 
ŠT. RIB. DNI PO RGN 

PRIČAKOVANO 
ŠT. RIB. DNI 

DEJANSKO 
IZKORIŠČENO ŠTEVILO 

RIBOLOVNIH DNI 

UPLEN 
RIB 

(ŠTEVILO) 
salmonidi 300 50 6 0 

 
Preglednica 45 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske 
službe v Iščici. 

 
ZAPOSLENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
POGODBENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
SKUPAJ 

 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 
ure / / 600 238 600 238 
km / / 6.000 2.310 6.000 2.310 

V revirju smo zaradi odpovedi revirnega čuvaja čuvajsko službo nadomestili z drugim 
pogodbenim čuvajem in zaposlenim čuvajem, vendar načrtovanega obsega ur in kilometrov 
nismo dosegli. 

V revirju so se preko celega leta zadrževale sive čaplje (do 36 osebkov), preko zime pa tudi 
kormorani (do 4 osebki). 

3.1.8.1.11 Soča s pritoki 

Zavod kot z vodo posebnega pomena upravlja zgornji del reke Soče. Odsek med izvirom in 
koriti nad Trento (revir Soča 1) in odsek med koriti nad Trento in visečim mostom pod Skalo 
(revir Soča 2) sta rezervata za ohranjanje populacij domorodnih vrst rib; odsek med visečim 
mostom in cestnim mostom za Vrsnik (revir Soča 3) je salmonidni gojitveni revir ter odsek med 
cestnim mostom za Vrsnik in mostom v Čezsoči (revir Soča 4) ribolovni revir. Dovoljen način 
ribolova je muharjenje, vaba umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. Ribolovne dovolilnice 
pa za način »ujemi in vzemi« ter »ujemi in izpusti«. 

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij avtohtonih vrst rib v reki Soči in pritokih smo v letu  
2019 načrtovali vložek 1.000 soških postrvi velikostne kategorije 15-20 cm, 700 soških postrvi 
velikostne kategorije 25-30 cm in 300 soških postrvi večjih od 35 cm. Viške zaroda in mladic 
genetsko čiste soške postrvi vzrejene v ribogojstvu Kobarid bomo prav tako vložili v Sočo s 
pritoki. Kot dopolnilno vlaganje za potrebe športnega ribolova smo načrtovali vložek 50 soških 
postrvi večjih od 60 centimetrov ter 1700 (približno 1.000 kg) sterilnih šarenk velikostne 
kategorije 30-50 cm. V revirju smo pričakovali prodajo 2.000 ribolovnih dni za lov salmonidov, 
načrtovana prodaja po programu za leto 2019 pa je 1.500 Ribiško čuvajska služba naj bi v 
revirju tekom leta opravila 1.300 ur nadzora, pri čemer smo načrtovali 21.500 prevoženih 
kilometrov.  

V letu 2019 je bilo vzdrževalno vlaganje soških postrvi  večje od načrtovanega. Vloženo je bilo 
18.000 soških postrvi velikostnega razreda do 4 do 6 cm, 216 velikostnega razreda 15- 20cm, 
8.000 velikostnega razreda 15-20 cm, 200 soških postrvi velikostnega razreda 25 - 30 cm, 680 
velikostnega razreda 30 – 35cm in 370 večjih od 35 cm. Dopolnilno smo vložili 2.150 sterilnih 
šarenk (970kg) in 50 soških postrvi večjih od 60cm. 

Preglednica 46 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja v Soči s pritoki. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 

število število 
soška postrv 4 – 6 cm  42.000 
soška postrv 15 - 20 cm 1.000 200 
soška postrv 25 - 30 cm 700 0 
soška postrv 30 - 35 cm / 270 
soška postrv nad 35 cm 300 331 
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Preglednica 47 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja v Soči s pritoki. 

VRSTA VELIKOST 
NAČRTOVANO IZVEDENO 
število kg število kg 

soška postrv nad 60 cm 50 50 50 50 
šarenka sterili 30 - 50 cm 1700 1.000 1.764 1.038 

V revirju je bilo prodanih 2909 dnevnih ribolovnih dovolilnic, od tega je bila velika večina 
prodanih dovolilnic za »ujemi in izpusti« način ribolova, tako da po našem mnenju ribolov ni 
imel bistvenega vpliva na populacijo soške postrvi v Soči in pritokih. Pričakovano število 
ribolovnih dni ni bilo preseženo. 

Preglednica 48 Načrtovana in realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic v Soči s pritoki. 

VRSTA 
RIBOLOVNE DOVOLILNICE Z 

DOVOLJENIM DNEVNIM UPLENOM 
UJEMI IN IZPUSTI 

 prodano prodano 
salmonidi 345 2564 

 
Preglednica 49 Ribolovni dnevi in uplen v Soči. 

VRSTA 
MAKSIMALNO MOŽNO 
ŠT. RIB. DNI PO RGN 

PRIČAKOVANO 
ŠT. RIB. DNI 

DEJANSKO 
IZKORIŠČENO ŠTEVILO 

RIBOLOVNIH DNI 

UPLEN 
RIB 

(ŠTEVILO) 
salmonidi 2.300 2.000 3200 802 

Uplen rib v reki Soči s pritoki smo izračunali na podlagi vrnjenih letnih ribolovnih dovolilnic, ki 
predstavljajo manjši del vseh izkoriščenih ribolovnih dni v tem revirju. Povratne informacije o 
uplenu rib od prodanih dnevnih ribolovnih dovolilnic, ki predstavljajo večino izkoriščenih 
ribolovnih dni, žal ne dobimo. Zavod sicer pri spletni prodaji ribolovnih dovolilnic nudi popust 
pri nakupu naslednje dovolilnice v primeru, ko ribič posreduje povratno informacijo o uplenu, 
vendar to očitno za ribiče ni zadostna motivacija. K velikemu odstopanju med količino vloženih 
in uplenjenih rib nedvomno prispevajo plenjenje sivih čapelj in kormoranov, hidrološke 
razmere, različni posegi v vodotoke, ki so lahko vzrok za pogine, migracija rib gor in dolvodno 
ter drugi dejavniki.  

Preglednica 50 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov čuvajske 
službe v Soči s pritoki. 

 
ZAPOSLENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
POGODBENI RIBIŠKI 

ČUVAJI 
SKUPAJ 

 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 
ure 1.300 923 / / 1.300 923 
km 21.500 12.720 / / 21.500 12.720 

Ribiško čuvajska služba je tekom leta opravila manj ur nadzora ter pri tem prevozila manj 
kilometrov od načrtovanega. Tudi na Soči s pritoki so v zimskem času kormoran, preko celega 
leta pa so prisotne sive čaplje in veliki žagarji. 

3.1.8.1.12 Triglavska jezera  

Skupaj z vodilnim partnerjem Zavodom Triglavski narodni park in drugimi partnerji smo že v 
letu 2017 pričeli z načrtovanjem projektne ideje »Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v 
Triglavskem narodnem parku« v okviru VI. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V okvir projektne ideje spada tudi 
izboljšanje stanja v Dvojnem jezeru, ki bi ga dosegli z izlovom rib, ki so bile tja naseljene. V 
letu 2019 se je nadaljevalo z načrtovanjem projektne naloge.  

3.1.8.1.13 Sonaravna vzreja v vodah posebnega pomena s statusom 
gojitvenega potoka 

V letu 2019 smo izvedli načrtovane izlove rib v naslednjih gojitvenih potokih oziroma gojitvenih 
delih Lipsenjščica (pritok C.Jezera), Žagarski potok 1 (pritok reke Kolpe), Jevnica in Gostinca 
(pritoka Save), Vrsnik, Krajcarca (pritoki Soče). Po izlovih rib smo v zgoraj omenjene potoke 
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vložili mladice potočne postrvi oziroma soške postrvi, odvisno od povodja. Načrtovane in 
izvedene količine vloženih mladic v posamezni gojitveni potok so predstavljene v spodnji tabeli.  

Izlove smo izvedli na vseh načrtovanih gojitvenih potokih. Število vzrejenih rib po vrstah in 
velikostnih kategorijah je prikazan v Preglednicah. 

Preglednica 51 Načrtovani in izvedeni izlovi in vlaganja v gojitvenih potokih in delih revirjev s 
posebnim upravljanjem 

POTOK VRSTA RIBE 
VLAGANJE IZLOV 

načrtovano izvedeno načrtovano izvedeno 
Žagarski potok 2 potočna postrv (do 5 cm) 2.000 3.000 (3 - 5 cm) x x 
Lipnik potočna postrv (do 5 cm) / / x x 
Rečica potočna postrv(do 5 cm) / / x  
Budin-Trnčina potočna postrv(do 5 cm) / / x x 
Bavšca soška postrv (5do9cm) / / x x 
 
Načrtovanega izlova v Rečici nismo opravili zaradi preteklih gradbenih posegov v vodotok in 
glede na to, da gre za vzrejo brez vlaganja mladic, z namenom, da si potok opomore. 
 
Preglednica 52 Izlov Žagarskega potoka 2. 

VRSTA DOLŽINA ŠTEVILO 
potočna postrv 10 - 20 cm 348 
potočna postrv 20 - 30 cm 

 
Preglednica 53 Izlov Lipnik:. 

VRSTA DOLŽINA ŠTEVILO 
potočna postrv 15 - 20 cm 3 
potočna postrv 20 - 30 cm / 
potočna postrv nad 30 cm / 

 
Preglednica 54 Izlov Budin - Trnčina. 

VRSTA DOLŽINA ŠTEVILO 
potočna postrv 15 - 20 cm 32 
potočna postrv 20 - 30 cm 2 
šarenka 15 - 20 cm 26 
šarenka 20 - 30 cm 4 

 
Preglednica 55 Izlov Bavšca. 

VRSTA DOLŽINA ŠTEVILO 
soška postrv 20 - 30 cm 20 
soška postrv nad 30 cm 31 

 

V letu 2019 smo izvedli veliko intervencijskih izlovov predvsem na manjših potokih, kjer so 
potekala različna sanacijska dela po neurjih iz preteklih let. Izlovljene ribe so bile večinoma 
prestavljene nad oz. pod mesto posega. 

Preglednica 56 Intervencijski izlovi Save Bohinjke in Cerkniškega jezera s pritoki 
 Revir Vrsta do 10 

cm 
10 do 
20 cm 

20 do 
30 cm 

nad 
30 
cm 

Opombe 

Sava Bohinjka 
intervencijski 
izlov- urejanje 
struge -Log 

šarenka 5 16 20 0  

pohra 4 3 0 0 
ribe prenesene 
gorvodno 

kapelj 22 0 0 0  

pisanec 160 0 0 0  

Sava Bohinjka 
intervencijski 

šarenka 0 13 31 9 
ribe prenesene 
gorvodno 

lipan 0 18 0 4 
kapelj 17 0 0 0 
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izlov- urejanje 
struge-Lepence 

potočna 
postrv 

0 0 0 2 

Viševski 
Brežiček 
intervencijski 
izlov – sanacija 
mostu 

potočna 
postrv 

4 19 4 1 
ribe prenesene 
gorvodno 

 kapelj 4 0 0 0  
Cerkniško jezero 
intervencijski 
izlov – 
presihanje 
jezera  

ščuka 430 32 15 6  
linj 100 15 7 7 ribe prenesene 

gorvodno 
rdečeperka 800 0 0 0  
klen 30 0 0 9  

 
Preglednica 57 Intervencijski izlovi Soče s pritoki 

Revir Vrsta do 10 
cm 

10 do 
20 cm 

20 do 
30 cm 

nad 
30 
cm 

Opombe 

Lepena  – 
regulacija 
vodotoka 
 

soška postrv 0 7 3 0 

ribe prenesene 
gorvodno 

Lepena  – nad 
mostom pri Klinu 
- regulacija 
vodotoka 
 

soška postrv 4 3 1 2 

ribe prenesene 
gorvodno 

Soča  - pri žagi v 
Trenti – 
regulacija vod. 

soška postrv 0 32 24 0 
ribe prenesene 

gorvodno 

Soča – Nad 
galerijo 
Berebica- 
regulacija vod. 
 

soška postrv 0 2 0 0 

ribe prenesene 
gorvodno 

Soča  - most v 
vasi Soča - 
regulacija vod. 

soška postrv 2 7 5 3 
ribe prenesene 

gorvodno 

Soča – pod 
galerijo 
Berebica- 
regulacija vod. 
 

soška postrv 10 20 5 0 

ribe prenesene 
gorvodno 

 

3.1.8.1.14 Poreklo rib za vlaganja v vode posebnega pomena 

Večino rib s katerimi smo izvajali vzdrževalna in dopolnilna vlaganja v vode posebnega 
pomena smo vzredili v Ribogojstvu Soča v Kobaridu in Ribogojstvu Obrh v Starem Trgu ter v 
gojitvenih potokih, kjer poteka sonaravna vzreja. Poreklo vzrejenih avtohtonih vrst rib sta 
plemenski jati (soška postrv v ribogojnici Soča; potočna postrv v ribogojnici Obrh) plemenske 
jate rib v vodah posebnega pomena (sulec, lipan, potočna postrv) ter plemenske jate iz  ostalih 
vodotokov drugih upravljalcev (sulec, potočna postrv). Del vzrejenih rib alohtonih vrst rib 
(sterilna šarenka) izvira iz iker, ki smo jih kupili na trgu, kakor tudi vsi odrasli krapi. 

3.1.8.1.15 Ribolovne dovolilnice  

Trend prodaje dnevnih ribolovnih dovolilnic je prikazan po posameznih revirjih za leta 2013 – 
2018. Visok porast prodanih dovolilnic na Soči s pritoki je posledica dejstva, da so bili pritoki 
velik del sezone eni redkih revirjev, kjer je bil zaradi visokih voda mogoč ribolov v Posočju.  
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Slika 1 Graf trenda prodaje dnevnih ribolovnih dovolilnic po revirjih. 
 

 

 

Za leto 2019 smo načrtovali prodajo 61 letnih ribolovnih dovolilnic različnih tipov, uspelo pa  
nam jih je prodati 81. Pregled prodaje po tipih letnih ribolovnih dovololnic in njihovo število je 
navedeno v spodnji tabeli 59. 

Preglednica 58 Načrtovana in realizirana prodaja letnih ribolovnih dovolilnic. 
Tip letne dovolilnice Št. Ribolovnih 

dni 
Načrtovano število 
ribolovnih dovlolinic 

Prodano število 
ribolovnih dovlolinic 

Sava ciprinidi neomejeno 12 5 
Vsi revirji ciprinidi neomejeno 10 9 
Vsi revirji ciprinidi 20 dni 20 dni 0 3 
Sava ciprinidi 20 dni 20 dni 1 9 
Vsi revirji 20 dni 20 dni 16 26 
Vsi revirji razen Unice neomejeno 2 2 
Vsi revirji neomejeno 4 8 
Radovna 20 dni 4 2 
Radovna neomejeno 0 1 
Vsi revirji razen Unice 20 dni 1 0 
Vsi C&R revirji 20 dni 6 7 
Sava Bohinjka 20 dni 0 0 
Sava Bohinjka neomejeno 0 1 
Vsi C&R revirji neomejeno 1 6 
Vsi C&R revirji 7 dni 4 2 

3.1.8.2 Promocija športnega ribolova 

Promocijo športnega ribolova v vodah posebnega pomena smo izvedli v načrtovanem obsegu. 
Promocija je potekala na spletnih straneh zavoda (www.zzrs.si) in preko glasil o muharjenju.  

 

Predviden obseg dela za izvajanje nalog poglavja 3.1.8 Izvajanje ribiškega upravljanja v vodah 
posebnega pomena je bil v programu dela ocenjen na 5.574 ur, opravljenih pa je bilo 5.652 ur. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2015 2016 2017
2018 2019



ZZRS Poslovno poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2019 

37 

 

3.2 Dejavnosti javne službe na področju morskega ribištva 
Dejavnosti javne službe na področju morskega ribištva smo izvajali na podlagi 34. člena 
Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17; v nadaljnjem besedilu: 
ZMR 2) in Sklepa o preoblikovanju. 

3.2.1 Spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in 
ribolovnih možnosti 

Prvi načrt upravljanja morskega ribištva v vodah, ki so v pristojnosti Slovenije (NUR) smo 
izdelali leta 2007 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1967/2006, ki govori o ukrepih za upravljanje 
za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju; ohranjevanju in trajnostnem 
izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike in v skladu z zahtevo po izdelavi 
načrtov upravljanja za nekatere ribolovne dejavnosti v teritorialnih vodah. NUR se nanaša 
izključno na morski gospodarski ribolov v slovenskem teritorialnem morju in ne vpliva na ribiška 
plovila drugih držav članic EU. 

V letu 2019 smo posodili kartografijo, ki se uporablja v NUR-u. Kartografijo smo uskladili z 
morsko in kopensko mejo med Slovenijo in Hrvaško, ki je bila določena 29. junija 2017 na 
arbitražnem sodišču v Haagu. Skladno s tem smo na novo izračunali tudi vse površine morskih 
območij. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 209 ur, opravljenih pa je bilo 233 ur. 

3.2.2 Poročanje državnim organom 
V letu 2019 smo v okviru poročanja državnim organom opravili naslednje: 

− priprava tehničnega poročila za 2018; 

− odgovor na pripombe na tehnično poročilo za 2018; 

− priprava podatkov za »data call« (EC, ICES, GFCM); 

− priprava različnih poročil na zahtevo MKGP. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 217 ur, opravljenih pa je bilo 698 ur. 

3.2.3 Priprava strokovnih mnenj v zvezi z izdajo dovoljenj za ribolov 
za znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene 

V letu 2019 ni bilo zahtev za pripravo mnenj glede ribolova v raziskovalne namene v 
slovenskem teritorialnem morju. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 21 ur, vendar za premetno nalogo ni 
bilo potrebno opraviti 0 ur dela. 

3.2.4 Priprava strokovnih mnenj v zvezi z izdajo posebnih dovoljenj 
za gospodarski ribolov 

Zavod je pripravil strokovno mnenje, ki je bilo podlaga za izdajo posebnih dovoljenj za 
gospodarski ribolov (17. člen ZMR-2) v portoroškem ribolovnem rezervatu. Naročnik 
strokovnega mnenja je bilo MKGP. Opravili smo tudi nekaj svetovanj v zvezi gospodarskim 
ribolovom in z njim povezano področno zakonodajo. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 22 ur, opravljene pa so bile 4 ure. 

3.2.5 Zbiranje in vnos podatkov o iztovoru v InfoRib (ladijski 
dnevniki) 

Zavod se je ukvarjal z vnosom podatkov ladijskih dnevnikov, ki je obsegalo: prevzem ladijskih 
dnevnikov, skeniranje ladijskih dnevnikov, prenos skenogramov na strežnik MKGP, 
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povezovanje skenogramov z zapisi v podatkovni zbirki, prepis podatkov, pregled prepisa ter 
smiselne predloge popravkov. Poleg tega smo na zavodu arhivirali izvirnike ladijskih 
dnevnikov. 

Zbiranje in vnos podatkov o iztovoru v InfoRib je izvajal zunanji izvajalec, zavod pa je delo 
koordiniral. Delo je potekalo sprotno in po programu dela. Vnesli in arhivirali smo vse ladijske 
dnevnike.  

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 468 ur, opravljenih pa je bilo 400 ur. 

3.2.6 Zbiranje in vnos podatkov o prvi prodaji v InfoRib (obvestila o 
prodaji) 

Zavod se je ukvarjal z vnosom podatkov o prvi prodaji ribiških proizvodov, ki je obsegalo: (1) 
razvrščanje dokumentov; (2) žigosanje dokumentov; (3) vnos podatkov in (4) arhiviranje 
dokumentov. 

Delo je potekalo sprotno in po programu dela. Vnesli in arhivirali smo vsa prispela obvestil o 
prodaji. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 887 ur, opravljenih pa je bilo 706 ur. 

3.2.7 Javna služba svetovanja v ribištvu 
V letu 2019 so se v okviru javne službe svetovanja v ribištvu izvajale vse naloge, ki so bile 
predvidene v programu dela in so bile navedene tudi v javnem razpisu in koncesijski pogodbi. 
Navedene naloge so: 

- svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem 
opravljanja ribiške dejavnosti 

- svetovanje in pomoč pri pripravi in uveljavljanju ukrepov nacionalne in skupne ribiške 
politike Evropske unije 

- svetovanje in pomoč pri povezovanju ribičev ter vzpostavitvi in delovanju organizacij 
proizvajalcev v ribištvu 

- svetovanje na področju ribiških in z ribištvom povezanih predpisov, predvsem v okviru 
skupne ribiške politike Evropske unije in različnih mednarodnih organizacij 

- sodelovanje in zastopanje ribičev v mednarodnih organizacijah 
- povezovanje ribiškega sektorja z drugimi institucijami na področju ribištva, predvsem z 

vidika prenosa znanja in izkušenj znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih institucij 
v prakso 

- obveščanje ribičev o sprejetju nacionalnih in evropskih predpisov s področja ribištva ter 
ukrepih nacionalne in skupne ribiške politike ter 

- druge naloge s področja ribištva. 

Dopolnili smo evidenco ribičev po posameznih pristaniščih. 

Posamezne večje specifične naloge navajamo spodaj: 

1. Arbitraža – problem ribolova, ki ga naši ribiči še vedno ne morejo nemoteno 
opravljati, kazni s strani hrvaških oblasti, postavljanje mrež  s strani hrvaških ribičev 
tako, da ovirajo ribolov naših ribičev... odškodnine ZUVRAS: na številnih sestankih in 
srečanjih smo s podporo MKGP dosegli  podaljšanje veljavnosti predmetnega 
zakona. V dogovoru z ribiči smo predlagali dopolnitev zakona in sicer uvedbo dveh 
dodatnih let pri upoštevanju pogojev za pridobitev odškodnine (leti 2017 in 2018). 
Številnim ribičem smo tekom celotnega leta pomagali pri različnih vprašanjih glede 
vlaganja zahtevkov ter opredelitvi posameznih vlog glede upravičenosti. 

2. Organizacija sektoja ribištva na MKGP – ju 

Po uvedbi novega Direktorata za hrano in ribištvo smo se spoznali z novim vodstvom 
le tega. Ribiči so z novim pristopom zadovoljni in so izpostavili večjo odzivnost 
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sektoja pri reševanju njihovih problemov. Organizacijo dela na direktoratu smo 
predstavili ribičem. 
 

3. Finančna perspektiva 2021-2027 

Na številnih delavnicah v okviru delovne skupine ribičev, delu na terenu ter 
delavnicah v okviru vseh ribičev smo izoblikovali nabor ukrepov za prihodnjo finačno 
perspektivo. Na pobudo ribičev so bili izbrani ukrepi za katere ribiči menijo, da bi jim v 
prihodnje najbolj pomagali.  

4. Pristanišča 

V Izoli smo oblikovali delovno skupino za obnovo ribiškega pristanišča. Ta delovna 
skupina redno tedensko sodeluje na sestankih pri pripravi dokumentacije za projekt 
obnove ribiškega pristanišča faza II. Tedensko se usklajujemo, zapisnike sestankov 
redno posredujemo vsem ribičem, ribiči podajajo svoje predloge in pripombe.... 
Predviden je pričetek investicije konec 2020. 
 

5. Razpis za subvencioniranje priveznin privezov v Izoli 

V pogovorih z vodstvom Občine Izola sm dosegli bistveno povečanje sredstev v 
občinskem proračunu za subvencije priveznin ribičem za leto 2020, okvirna vrednost 
je 36.000 €. 

6. Konferenca Medac-a v Ljubljani 

V oktobru 2019, (10. In 11.) oktobra smo organizirali mednarodno konferenco Medac-
a v Ljubljani. Konference se je udeležilo okrog 50 udeležencev iz sredozemskih 
držav, prisotni so bili tudi predstavniki MKGP in direktor Direktorata za hrano in 
ribištvo, g. Bojan Pahor. Organizacija in izvedba konference je obsegala izbor in 
pripravo dvorane, ozvočenje ter opremo za simultano prevajanje v 4 jezike, coffee 
break-e ter kosilo za oba dneva konference za vse udeležence. 

Številne ostale dejavnosti so bile opredeljene v mesečnih poročilih o delu v letu 2019. 

Predviden obseg dela s strani zaposlenih je bil v programu dela ocenjen na 942 ur, opravljenih 
pa je bilo 732 ur. Zunanji izvajalec je od predivdenih 1.752 ur v predmetnem obdobju opravil 
952 ur svetovalnih ur. 

3.2.8 EU DCF - Delovni načrt za zbiranje podatkov v sektorjih ribištva 
in akvakulture v obdobju 2017-2019 

Delovni načrt za zbiranje podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture v obdobju 2017-2019 (v 
nadaljevanju: Delovni načrt) temelji na Uredbi Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 
2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju 
ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko, na Uredbi 
Komisije (ES) št. 665/2008 z dne 14. julija 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe 
Sveta (ES) št. 199/2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo 
podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško 
politiko, Delovni načrt je bil odobren z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 19. 12. 2017. 

Zavod je kot partner MKGP neposredno sodeloval pri tehničnem izvajanju nalog Delovnega 
načrta, ki so navedene v nadaljevanju. 

3.2.8.1 Oddelek 1: Biološki podatki - biološko vzorčenje iztovora 

Zunanji izvajalec je v letu 2019 opravil eno vzorčenje. Predmet vzorčenja sta bili vrsti sardela 
(Sardina pilchardus) in sardon (Engraulis encrasicolus), ujeti z zapornimi plavaricami. Zaradi 
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nedejavnosti plovil, ki uporabljajo zaporno plavarico, smo edini vzorec pridobili od tržaških 
ribičev. Vzorčenje iztovora pridnenih vlečnih mrež ni bilo primerno zaradi selektivnosti 
ribolovnega orodja, ki je lovilo pretežno večje osebke. 

Večje število opravljenih ur je šlo na račun povečanega obsega branja otolitov zaradi 
interkalibracije načina branja med sredozemskimi laboratoriji. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 490 ur, opravljenih pa je bilo 744 ur. 

3.2.8.2 Oddelek 1: Biološki podatki - naključni prilov ptic, sesalcev, 
plazilcev in rib 

Ocena naključnega prilova ptic, sesalcev, plazilcev in rib je biološko vzorčenje, ki na območju 
ribolovnega morja Republike Slovenije poteka od leta 2006. Vzorčenje je potekalo na različnih 
ribiških plovilih pri čemer smo v letu 2019 vzorčili ulove pri treh metierjih: 
GNS_DEF_>=16_0_0; GTR_DEF_>=16_0_0 in OTB_DEF_>=40_0_0. 

Podatke smo zbirali strokovni sodelavci zavoda, pri čemer smo delovali kot opazovalci na 
krovu ribiških plovil. Biološki material, ki ga je nameraval ribič obdržati, smo obdelali na krovu 
ribiškega plovila, zavržek pa smo obdelali na krovu ali v laboratoriju. Podatke 15 opravljenih 
vzorčenj smo vpisali v standardne obrazce, nato pa smo jih prenesli v podatkovno zbirko BIOS. 

Na obseg dela vpliva količina posameznih vzorcev, ki jih zavod pridobi od ribičev. Zaradi 
nedejavnosti ribiškega sektorja, ki uporablja zaporne plavarice, smo porabili manj časa od 
predvidenega. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 2.895 ur, opravljenih pa je bilo 2.078 
ur. 

3.2.8.3 Oddelek 1: Biološki podatki - raziskava MEDITS 

Program raziskovanja z vlečno mrežo v Sredozemlju je evropski program, v katerega je 
Slovenija aktivno vključena od leta 1995. Vzorčenje je potekalo z najetim raziskovalnim 
plovilom, ki je opravilo standardizirane ribolove s pridneno vlečno mrežo na dveh sistematično 
določenih mestih v slovenskem morju (Slika 3). 

Pri vzorčenju so sodelovali posadka raziskovalnega plovila, strokovni sodelavci Laboratorija 
za morsko biologijo in ribištvo iz Fana ter strokovni sodelavci zavoda. Biološki material smo 
obdelali na krovu plovila in v laboratoriju. Podatke smo vpisali v standardne obrazce, nato smo 
jih prenesli v biološko podatkovno zbirko BIOS. 

Podatki so omogočali: ugotavljanje vrstnega sestava, indeksov abundance (ulov na enoto 
ribolovnega napora, biomaso in gostoto) v času in prostoru, ocenjevanje vpliva ribolova na 
biodiverziteto, ocenjevanje demografske strukture populacij ter ugotavljanje drugih bioloških 
parametrov. 

Dne 17. 10. 2019 smo izvedli eno vzorčenje v okviru katerega smo pridobili dva biološka 
vzorca. Podvzorce osebkov smo zaradi poznega vzorčenja obdelali v laboratoriju v januarju 
2020, prav tako tudi vnesli podatke v podatkovno zbirko BIOS. 
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Slika 2 Mesti vzorčenja v okviru programa MEDITS v teritorialnem morju Republike Slovenije. 
 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 531 ur, opravljenih pa je bilo 378 ur. 

3.2.8.4 Oddelek 1: Biološki podatki - raziskava MEDIAS 

Ocena biomase malih pelagičnih rib je raziskovalni program, v katerem sodelujemo od leta 
2007. Raziskava je predvidena v Nacionalnem programu zbiranja in obdelave podatkov in 
poteka v sodelovanju s CNR ISMAR (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze 
Marine) iz Ancone. Vzorčenje po metodi "echosurvey" so izvedli strokovnjaki CNR ISMAR s 
svojim raziskovalnim plovilom G. Dallaporta na trensektih, ki segajo v teritorialno morje 
Republike Slovenije (Slika 4). 

Namen raziskave je bil zbiranje podatkov o biomasi malih pelagičnih rib v severnem Jadranu 
(teritorialne vode Italije in Slovenije ter mednarodne vode). Podatki omogočajo ugotavljanje 
indeksov abundance v času in prostoru in so pomembni pri upravljanju skupnih ribolovnih 
virov. 

Strokovnjaki zavoda so bili prisotni na krovu raziskovalnega plovila, kjer so sodelovali pri prvi 
fazi obdelave biološkega materiala. Naslednje faze obdelave biološkega materiala so vezane 
na laboratorij CNR ISMAR iz Ancone ter vključevanje teh podatkov v program za obdelavo 
sonogramov. Strokovni sodelavci so pomagali pri delu, dejansko pa je bila njihova vloga 
močno podrejena, ker nimamo ne ustreznega znanja in ne opreme za samostojno opravljanje 
tovrstnih raziskav. 

Ostala dela, ki smo jih opravili v okviru MEDIAS so bila povezana predvsem z administracijo 
projekta (pridobivanje dovoljenja za negospodarski ribolov, organizacija prihoda plovila v 
slovensko morje) ter seznanjanje z metodologijo akustičnega raziskovanja. 
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Slika 3 Mesta vzorčenja v okviru programa MEDIAS, ki segajo tudi v teritorialno morje 
Republike Slovenije. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 198 ur, opravlljenih pa je bilo 24 ur. 

3.2.8.5 Oddelek 1: Biološki podatki - raziskava SOLEMON 

Ocena staleža morskega lista (Solea solea) v severnem in srednjem Jadranu in vrednotenje 
vpliva različnih ribolovnih aktivnosti je raziskovalni projekt, ki je od leta 2009 potekal v okviru 
regionalnega projekta AdriaMed. Od leta 2017 projekt poteka v okviru zbiranja podatkov 
(DCF). 

Raziskava je potekala dne 7.11.2019. Pri vzorčenju so sodelovali: posadka raziskovalnega 
plovila G. Dallaporta in strokovni sodelavci CNR ISMAR iz Ancone. Strokovni sodelavci zavoda 
zavoda se vzorčenja nismo udeležili, ker ladja ni pristala v Sloveniji.  

 

Slika 4 Mesto vzorčenja v okviru projekta SOLEMON v teritorialnem morju Republike 
Slovenije. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 127 ur, opravljenih pa je bilo 38 ur. 
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3.2.8.6 Oddelek 1: Biološki podatki - monitoring ribolovnih virov s 
pridneno vlečno mrežo 

Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo je biološko raziskovanje, ki v slovenskem 
morju poteka od leta 1995. Vzorčenje je potekalo z najetim ribiškim plovilom, ki je opravilo 
standardizirane ribolove s pridneno vlečno mrežo na treh sistematično določenih mestih v 
slovenskem morju (Slika 2). Od leta 2018 monitoring poteka v okviru zbiranja podatkov (DCF). 

Pri vzorčenju so sodelovali posadka ribiškega plovila in strokovni sodelavci zavoda. Biološki 
material smo obdelali na krovu plovila in v laboratoriju. Podatke smo vpisali v standardne 
obrazce, nato smo jih prenesli v biološko podatkovno zbirko. 

Glavni namen raziskave je bil zbiranje podatkov o življenju in izkoriščanosti pridnenih 
ribolovnih organizmov v slovenskem morju, neodvisno od podatkov gospodarskega ribolova. 
Tako smo ugotavljali: vrstni sestav, indekse abundance (ulov na enoto ribolovnega napora, 
biomaso in gostoto) v času, ocenjevali smo vplive ribolova na biodiverziteto, demografsko 
strukturo populacij ter druge biološke parametre. Indekse abundance smo ocenjevali po 
metodi površine potega z vlečno mrežo. 

V letu 2019 smo izvedli štiri vzorčenja v okviru katerih smo pridobili 12 bioloških vzorcev. 

 
Slika 5 Mesta vzorčenja v okviru naloge Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo v 
teritorialnem morju Republike Slovenije. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 673 ur, opravili pa smo 1.103 ur. 

 

3.2.8.7 Oddelek 1: Biološki podatki - študija "Struktura ulova pridnenih 
vlečnih mrež tipa volantina" 

 

Študijo smo izvajali zaradi zahtev Evropske Komisije po spremljanju ulova s pridnenimi 
vlečnimi mrežami tipa volantina. Glavni namen študije je bil pridobivanje podrobnih podatkov 
o strukturi ulova vlečnih mrež tipa volantina, ki lovijo v pasu 1,5 do 3,0 navtičnih milj od obale. 
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Podatki, pridobljeni s študijo so bili osnova za pripravo poročila, ki ga mora MKGP predložiti 
Evropski Komisiji. 

Vzorčenje ulova je potekalo na naključno izbranih ribiških plovilih, za katere velja odstopanje, 
ki jim omogoča ribolov v pasu 1,5 do 3,0 navtične milje od obale.  

Vzorčenje ulova smo opravili z opazovalci na krovu ribiških plovil. Podatke o ulovu smo na 
krovu ribiškega plovila zapisali na protokolarne liste. Pri tem smo beležili število in maso ujetih 
osebkov posamezne vrste ter morebitne zavržene količine. Geografske in časovne podatke o 
ribolovnem potovanju smo zbirali s prenosno GPS napravo. Podatke smo vpisovali v 
standardne protokolarne liste, nato smo jih prenesli v podatkovno zbirko BIOS. 

Osrednji del rezultatov je predstavljala struktura ulova po vrstah. Iz analize je bilo razvidno 
kolikšen delež predstavljajo glavonožci v primerjavi z ostalimi ribolovnimi vrstami. Strukturo 
ulova smo opisali tudi z naslednjimi parametri: ciljne vrste in prilov; obdržane in zavržene 
količine; velikostna struktura in delež nedoraslih organizmov. 

 

Slika 6 Mesta vzorčenja v okviru naloge "Struktura ulova pridnenih vlečnih mrež tipa volantina". 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 262 ur, opravljenih pa je bilo 770 ur. 

3.2.8.8 Oddelek 3: Ekonomski in socialni podatki – ribištvo 

Ekonomske spremenljivke smo zbirali na podlagi Uredbe sveta ES št. 199/2008 in na podlagi 
Dodatka VI Večletnega programa skupnosti. 

Populacija za zbiranje podatkov so bila vsa plovila, ki so bila 1. januarja navedena v registru 
ribolovne flote Skupnosti. Ekonomske spremenljivke smo zbirali za vsa plovila. 

Podatke za aktivna plovila smo zbirali v celoti. Za neaktivna plovila, to so plovila, ki med letom 
niso opravila niti ene ribolovne operacije, smo zbirali samo podatke o kapitalski vrednosti in 
podatke o floti. 

Ekonomske spremenljivke so poročali za vsak segment flote kot je določeno v Dodatku III 
Večletnega programa skupnosti. Plovilo smo razvrstili v posamezen segment tako, da smo 
upoštevali katero ribolovno orodje prevladuje glede na število ribolovnih dni (tj. plovilo več kot 
50 % ribolovnega časa uporablja to orodje).  

V letu 2019 so se na podlagi omenjene uredbe vršile naslednje dejavnosti: 
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1. zbiranje podatkov; poteka od aprila. Podatki se zbirajo s pomočjo anketnega 
vprašalnika, ki je bil poslan vsem ekonomskim subjektom, ki se v RS ukvarjajo z 
ribištvom. V začetku aprila je bil vprašalnik poslan vsem ekonomskim subjektom, ki se 
v Sloveniji ukvarjajo z morskim ribištvom. Odziv je bil 83 %. Del podatkov je bil 
pridobljen iz registra plovil, ladijskih dnevnikov, davčnih izkazov in s pomočjo Uprave 
RS za pomorstvo. S pomočjo podatkovne baze FI – PO AJPES bodo pregledani vsi 
računovodski izkazi omenjenih subjektov. Anketiranje ekonomskih subjektov pa je 
potekalo tudi na terenu;  

2. obdelava vseh zbranih podatkov; vnos in obdelava podatkov  poteka od septembra. 
Vsi podatki bodo vnešeni v bazo InfoRib. Vnešeni podatki se bodo obdelali na način, 
ki ga določa metodologija; 

3. priprava in pisanje poročila; v začetku leta 2020 se bo pripravilo končno poročilo, ki bo 
predvidoma februarja 2020 poslano evropski komisiji; 

4. udeleževanje seminarjev ter kongresov na temo ekonomike ribištva; V letu 2019 smo 
se udeležili naslednjih dogodkov: 

− AdriaMed Meeting with End-users of Scientific Data , 12.03.–14.03.2019, Rim; 

− PG ECON, 06.05.–10.05.2019, Ljubljana; 

− Capital value estimation WS, 06.10. – 10.10.2019, Salerno 

V letu 2019 so se zbirali podatki za leto 2018. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 837 ur, opravljenih pa je bilo prav 
toliko ur. 

3.2.8.9 Oddelek 3: Ekonomski in socialni podatki – akvakultura 

Ekonomske spremenljivke smo zbirali na podlagi Uredbe sveta ES št. 199/2008 in na podlagi 
Dodatka VI Večletnega programa skupnosti. 

Populacija se je nanašala na podjetja, katerih glavna dejavnost je bilo ribogojstvo. 

Podatke smo razvrstili po vrstah in tehniki ribogojstva, kot je predvideno v Dodatku XI 
Večletnega programa skupnosti. 

Podatkov o sladkovodnih vrstah ni bilo treba zbirati. 

Podatke se je zbiralo za 7 ekonomskih subjektov, ki so se v letu 2018 ukvarjali z vzrejo morskih 
rib in školjk. Podatki za te subjekte so se zbirali iz več različnih virov, kar je omogočilo 
navzkrižno preverjanje. Računovodski podatki pridobljeni s pomočjo javne agencije AJPES pa 
so že preverjeni in revidirani. Podatke smo zbirali za vse subjekte tako, da je bila kvaliteta 
podatkov visoka. 

V letu 2019 so se na podlagi omenjene uredbe vršile naslednje dejavnosti: 

1. zbiranje podatkov; poteka od junija. Podatki se zbirajo s pomočjo anketnega 
vprašalnika, ki je bil poslan vsem ekonomskim subjektom, ki se v RS ukvarjajo z vzrejo 
morskih rib in školjk. V začetku julija je bil vprašalnik poslan vsem 7 ekonomskim 
subjektom in vsi, razen enega, so izpolnjene vprašalnike tudi vrnili (86 % odziv). Del 
podatkov je bil pridobljen iz davčnih izkazov. S pomočjo podatkovne baze FI – PO 
AJPES bodo pregledani vsi računovodski izkazi omenjenih subjektov. Anketiranje 
ekonomskih subjektov pa je potekalo tudi na terenu. Tako so bila v ta namen v juniju 
in avgustu organizirana srečanja v Portorožu, Strunjanu, Sečovljah in Luciji; 

2. obdelava vseh zbranih podatkov; vnos in obdelava podatkov  poteka od septembra. 
Vsi podatki bodo vnešeni v bazo InfoRib. Vnešeni podatki se bodo obdelali na način, 
ki ga določa metodologija; 

3. priprava in pisanje poročila; v začetku prihodnjega leta se bo pripravilo končno poročilo. 
Rok naslednjega Data call-a za akvakulturo je predvidoma v začetku septembra 2020.;  
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V letu 2019 so se zbirali podatki za leto 2018. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 515 ur, opravljenih pa je bilo prav 
toliko ur. 

3.2.8.10 Oddelek 3: Ekonomski in socialni podatki - predelovalna 
industrija 

Ekonomske spremenljivke smo zbirali na podlagi Uredbe sveta ES št. 199/2008 in na podlagi 
Dodatka VI Večletnega programa skupnosti. 

Populacija se je nanašala na podjetja, katerih glavna dejavnost je predelovanje in 
konzerviranje morskih rib ter proizvodnja ribjih izdelkov. Podjetij, ki so se v letu 2018 ukvarjala 
s tovrstno dejavnostjo je bilo v Sloveniji 22.  

Podatki za te subjekte so se zbirali iz več različnih virov, kar je omogočilo navzkrižno 
preverjanje. Računovodski podatki pridobljeni s pomočjo javne agencije AJPES pa so že 
preverjeni in revidirani. Podatki smo zbirali za vseh 22 subjektov tako, da je bila kvaliteta 
podatkov visoka. 

V letu 2019 so se na podlagi omenjene uredbe vršile naslednje dejavnosti: 

1. zbiranje podatkov; poteka od junija. Podatki se zbirajo s pomočjo anketnega 
vprašalnika, ki je bil poslan vsem ekonomskim subjektom, ki se v RS ukvarjajo z 
predelovalno industrijo. V začetku julija je bil vprašalnik poslan vsem omenjenim 
ekonomskim subjektom. Do sedaj je vprašalnik vrnilo 18 subjektov (82% odziv). Del 
podatkov je bil pridobljen iz davčnih izkazov. S pomočjo podatkovne baze FI – PO 
AJPES bodo pregledani vsi računovodski izkazi omenjenih subjektov;  

2. obdelava vseh zbranih podatkov; vnos in obdelava podatkov  poteka od septembra. 
Vsi podatki bodo vnešeni v bazo InfoRib. Vnešeni podatki se bodo obdelali na način, 
ki ga določa metodologija; 

3. priprava in pisanje poročila; v začetku prihodnjega leta se bo pripravilo končno poročilo. 
Rok naslednjega Data call za predelovalno industrijo še ni znan. 

V letu 2019 so se zbirali podatki za leto 2018. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 515 ur, opravljenih pa je bilo 491 ur. 

3.2.8.11 Oddelek 7: Usklajevanje - regionalno in mednarodno 
usklajevanje 

V letu 2019 smo se udeležili sedmih sestankov in delavnic, ki so našteti v nadaljevanju: 

− MEDITS koordinacijski sestanek; 16.-17.4.2019, Sete; 

− PG ECON redni letni sestanek ekonomistov; 6.-10.5.2019; 

− SRC-AS (Subregional Commitee fort he Adriatic Sea); 23.-24.5.2019; Split; 

− RCG Med&BS 2018 koordinacijski sestanek (1. del); 11.-12.6.2019; Madrid; 

− RCG Med&BS 2018 koordinacijski sestanek (2. del); 23.-26.9.2019; Malta; 

− WS (Capital Value Estimation); 6.-10.10.2019; Salerno; 

− Nacionalni koordinacijski sestanek; 20.12.2019; Ljubljana. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 807 ur, opravljenih pa je bilo 400 ur. 

3.2.9 GFCM DCRF – Referenčni okvir zbiranja podatkov 
Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) je pripravila nov referenčni okvir zbiranja 
podatkov (GFCM DCRF). Zahtevane spremenljivke, ki jih je treba zbirati, so skoraj enake, kot 
jih že zbiramo v okviru EU DCF. Najpomembnejša razlika med obema sistemoma zbiranja 
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podatkov je segmentacija ribolovnih aktivnosti na metierje (EU DCF) oziroma segmentacija 
ribiških plovil na segmente flote (GFCM DCRF). 

Podatke, zbrane v okviru EU DCF, smo razdelili na segmente flote. Tako pripravljeni podatki 
so bili osnova za pripravo poročil v okviru GFCM DCRF. 

Naloge se izvajajo v okviru Delovnega načrta za zbiranje podatkov v sektorjih ribištva in 
akvakulture v obdobju 2017-2019, zato porabljene ure za to nalogo niso posebej navedene. 

3.3 Druge naloge povezane z izvajanjem javne službe 

3.3.1 Biološka zbirka podatkov (BIOS) 
Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije (BIOS) je v produkciji od leta 2009 in 
predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BIOS deluje izključno na 
odprtokodni programski opremi ter je zasnovan na način, da omogoča shranjevanje vseh 
bioloških in abiotskih parametrov, ki jih zbiramo na področju morskega in sladkovodnega 
ribištva. Sistematično in varno shranjeni podatki ter hiter dostop do njih znatno olajšajo 
strokovno delo pri izvajanju javnih in drugih nalog na zavodu. BIOS stalno nadgrajujemo s 
postopnim dodajanjem novih vsebin in funkcionalnosti. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 259 ur, opravljenih pa je bilo 328 ur. 

Kronologija razvoja podatkovne zbirke 

1995 – 2003 

Pričetek razvoja BIOS-a sega v leto 1995. Bojan Marčeta, takrat zaposlen na Nacionalnem 
inštitutu za biologijo, je pričel razvijati enouporabniško podatkovno zbirko za shranjevanje 
ribiško bioloških podatkov. Leta 2003 se je področje morske ribiške biologije preselilo z 
Nacionalnega inštituta za biologijo na Zavod za ribištvo Slovenije. Novo strokovno okolje je 
bilo ključnega pomena za nadaljnji razvoj BIOS-a. 

2004 – 2007 

Članstvo Slovenije v EU je na področju morske ribiške biologije prineslo nove zahteve glede 
zbiranja in obdelave bioloških podatkov. Upoštevati smo morali različne protokole vzorčenja in 
zbiranja podatkov. Hkrati smo vse te podatke želeli shraniti v isti podatkovni zbirki. Avtor BIOS-
a je razvil nov podatkovni model, ki je omogočal ločevanje podatkov glede na različne 
protokole vzorčenja - nastale so podatkovne serije. S tem je bilo omogočeno shranjevanje 
podatkov različnih raziskav. Kljub novemu podatkovnemu modelu je bil BIOS še vedno 
enouporabniška podatkovna zbirka, ki je vsebovala le podatke morskega ribištva. Da bi 
omogočili nemoteno delo strokovne službe, smo morali nujno razviti večuporabniško 
podatkovno zbirko, v kateri bodo shranjeni tudi podatki sladkovodnega ribištva. 

2008-2009 

Konec leta 2007 je direktor Dejan Pehar podprl vizijo strokovno raziskovalne službe glede 
vzpostavitve skupne biološke zbirke podatkov. To je bil ključni mejnik po katerem se je pričelo 
novo obdobje BIOS-a. Najprej smo BIOS z osebnega računalnika preselili na strežnik. Sledila 
je izdelava spletne aplikacije za administracijo in vnos podatkov. Bojan Marčeta je zasnoval 
univerzalno spletno aplikacijo za vnos podatkov, ki omogoča hitro in poceni prilagajanje 
vnosnih obrazcev novim protokolom vzorčenja. 

BIOS je dne 4. 3. 2009 prešel iz razvojne v produkcijsko fazo. Takrat so bili v BIOS-u že vsi 
podatki morskega ribištva, delovala je spletna aplikacija in potekale so priprave za vnos 
podatkov sladkovodnega ribištva. 

Po letu 2010 

Konec leta 2009 je stekel sprotni vnos podatkov sladkovodnega ribištva. Leta 2012 smo v 
BIOS prenesli tudi starejše podatke sladkovodnega ribištva, ki so bili dotlej shranjeni v 
elektronskih Preglednicah. Tako smo postopno dosegli raven, ko imamo v BIOS-u vse 
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podatke, ki izvirajo iz našega terenskega dela. Ti podatki so dosegljivi našim strokovnim 
sodelavcev, del agregiranih podatkov pa na spletni strani BiosWeb ponujamo javnosti. 

BIOS v letu 2019 

Metapodatki 

Število vseh tabel in pogledov v podatkovni zbirki BIOS (2019): 562 

Število tabel s podatki: 63 

Število šifrantov: 85 

Število poročil: 301 

Število tabel za upravljanje baze in aplikacije: 81 

Število tabel za upravljanje spletne strani BiosWeb: 32 

Velikost podatkovne zbirke BIOS: 7,7 GB 

Število zapisov v tabelah s podatki (1995-2019): 9.846.318 

Število zapisov v tabelah s podatki (2019): 780.102 

Število vnašalcev podatkov (1995-2019): 64 

Število vnašalcev podatkov (2019): 20 

Število serij podatkov (1995-2019): 50 

Število projektov (1995-2019): 149 

Število vseh lokalitet: 14.989 

Število georeferenciranih lokalitet: 13.758 

Število georeferenciranih lokalitet: 13.037 

 

 

Slika 7 Prikaz georeferenciranih lokalitet v podatkovni zbirki BIOS. 
 
Vnos podatkov 

Od leta 1995 do 2019 je podatke vnašalo 64 vnašalcev, v letu 201 pa je bilo vnašalcev 20. Od 
leta 2009 je vnos podatkov potekal preko spletne aplikacije kamor so vnašalci dostopali z 
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lastnimi uporabniškimi imeni. Leta 2019 so vnašalci vnesli 780.102 zapisov od skupno 
9.846.318 (Slika 7). 

 

Slika 8 Kumulativno število ter število zapisov po letih v biološki zbirki podatkov Zavoda za 
ribištvo Slovenije (BIOS) v obdobju 1995 do 2019. 

Interni dostop do podatkov 

Dostop do podatkov smo zagotavljali vsem strokovnim sodelavcem (uporabnikom), ki so 
potrebovali podatke. Uporabnikom so bili samo za branje dostopni pogledi (view) in tabele s 
pred pripravljenimi podatki. Tako smo zagotovili dostop do vseh podatkov in hkrati preprečili 
vsakršno možnost spreminjanja ali brisanja podatkov. Dostopanje do podatkov je potekalo s 
programom MS Access in QGIS, kar je omogočalo poljubno kreativnost pri poizvedovanju in 
pripravi poročil. 

Javni dostop do podatkov 

Javni dostop do podatkov je opisan v poglavju Spletna stran BiosWeb. 

Vzdrževanje in administracija 

Za vzdrževanje strežnika, operacijskega sistema in programske opreme povezane z BIOS-om 
je skrbel zunanji izvajalec. Razvoj podatkovnega modela, administracijo šifrantov in vnosne 
aplikacije smo izvajali na zavodu. 

3.3.2 Spletna stran BiosWeb 
Dinamično in interaktivno ter dvojezično (sl, en) spletno stran BiosWeb (www.biosweb.org) 
smo objavili 23. 1. 2014. Stran vsebuje agregirane javne podatke iz biološke podatkovne zbirke 
(BIOS), ki jih prikazujemo z enodnevnim zamikom. 

Stran vsebuje seznam rib s.l., glavonožcev ter nekaterih rakov, najdenih na območju Republike 
Slovenije in so predmet proučevanja zavoda. Seznam je prikazan v obliki taksonomske 
hierarhije. Vsaka vrsta navedena v seznamu ima svojo stran, na kateri dinamično in 
interaktivno prikazujemo njene biološke, ekološke in druge podatke. Slovenska, angleška in 
znanstvena imena ponujamo tudi za vrste, ki niso navedene na seznamu. 

BiosWeb ponuja tudi rekonstrukcijo podatkov o ulovu slovenskega morskega ribištva. Podatki 
o iztovoru slovenskih morskih ribičev so v različnih oblikah na voljo od leta 1939. Na zavodu 
smo izvedli rekonstrukcijo teh podatkov tako, da prikazujejo oceno ulova razdeljeno na leta, 
vrste in ribolovna orodja. Na strani z ribiško statistiko lahko uporabnik izdela lastno poizvedbo. 
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Metapodatki 

BiosWeb: 

Datum objave: 23. 1. 2014 

Število strani s predstavitvijo vrst: 299 (morske + sladkovodne) 

Število strani s slovenskim imenom vrste: 1.416 

 
Obiskanost BiosWeb: 

Število sej (2019): 2.092 

Število uporabnikov (2019): 1.311 

Število ogledov strani (2019): 9.432 

Število ogledov strani na sejo (2019): 4,51 

 
Slika 9 Obiskanost spletne strani BiosWeb v obdobju 2014-2018, glede na število uporabnikov. 

3.3.3 Strokovno izobraževanje delavcev 
Zaposleni v Strokovno raziskovalni službi so se udeležili nekaterih strokovnih seminarjev, 
delavnic in drugih izobraževanj s področja biološke in hidrološke stroke, potrebnih za kvalitetno 
in nemoteno opravljanje svojih nalog, in sicer: 

- Okoljska dna (e-dna): predstavitev alternativne metode za določevanje prisotnosti 
vrst v okolju, Kamno, Slovenija; 
 

- LIFE TICINO Biosource delavnica, Magenta, Italija; 

- Raziskave s področja voda v Triglavskem narodnem parku v letu 2019 – posvet;  

- Praktično usposabljanje iz uporabe elektroagregata in prve pomoči za pristop k 
strokovnemu izpitu za izvajalca elektroribolova; 

- Izobraževanje in izpit za izvajalca elektroribolova; 

- Mišičev vodarski dan 2019; 
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- Delavnica o določanju ugodnih referenčnih vrednosti (FRV) s strokovnjakom iz VB 
(David Alan Stroud) – v okviru projekta LIFE IP; 

- Delavnica GIS – osnovna; 

- ISRS (International Society for River Science) conferenca 2019 na Dunaju; 

- Goljevščkov spominski dan 21.3. 2019, Fakulteta za gradbeništvo; 

- XVI Congress of Ichtiology, Švica, Lausanne; 

- Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji, delavnice v okviru LIFE IP, Lukovica, Slo. 

3.3.4 Knjižnica 
Knjižnica zavoda ima status specialne knjižnice. V letu 2019 smo vnašali novo knjižno gradivo 
v knjižnično podatkovno zbirko COBISS - COBIB.SI. 
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3.4 Opravljene ure zaposlenih za izvajanje javne službe Zavoda za ribištvo Slovenije v letu 2019 
 

Preglednica 59 Pregled opravljenih ur zaposlenih za izvajanje javne službe po posameznih nalogah 
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3.5 Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
Ocenjujemo, da smo bili pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in 
opisne kazalce (indikatorje), ki smo jih opredelili v Programu dela in finančnem načrtu Zavoda 
za ribištvo Slovenije za leto 2019 - REBALANS, uspešni, saj so bile praktično vse zastavljene 
naloge javne službe opravljene v predvidenih rokih in okvirjih, na pridobitni dejvanosti pa je 
zavod ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 26.420,17 €. Pri nekaterih nalogah je 
prišlo do odstopanj od predvidenega števila ur za izvedbo in dejansko realizacijo (tako navzgor 
kot navzdol), vendar navedeno ni vplivalo na samo izvedbo nalog oziroma je prišlo do 
odstopanj iz razlogov, ki niso nastali na strani zavoda in nanje ni imel vpliva.  

Ugotavljamo, da je uspešnost realizacije oz. doseganja ciljev primerljiva z doseženimi cilji 
poročil preteklih let, ki so bila prav tako uspešna, ter da je zavod glede na razpoložljiva sredstva 
in kadrovsko zasedbo posloval gospodarno in učinkovito. Pri izvajanju programa dela tudi ni 
prišlo do nedopustnih ali nepričakovanih posledic. 

Pri izvajanju svoje dejavnosti zavod posredno in neposredno vpliva tudi na druga področja. 
Kot osrednja strokovna inštitucija s področja ribištva večkrat predstavlja stičišče oz. 
povezovalca ostalih sorodnih institucij, strokovne javnosti in predstavnikov civilne družbe. 
Zavod kot koordinator stališč poskuša kar najbolje zastopati področje svojega delovanja, tako 
z vidika izvrševalca zakonsko predpisanih nalog in pooblastil kot tudi pobudnika potrebnih 
sprememb in izboljšav na področju njegovega delovanja. Z izvajanjem dodatnih aktivnosti kot 
so osveščanje, izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij, ipd. poskuša doseči čim boljšo 
razpoznavnosti področja na katerem deluje in pozitivno vplivati na njegov razvoj.  

Kot soglasodajalec za gradnjo objektov, ki se izvajajo na vodnih zemljiščih po predpisih o 
graditvi objektov, in mnenjedajalec o vplivu posega na stanje rib v postopku izdaje vodne 
pravice po predpisih o vodah, posredno vpliva tudi na gospodarstvo, varstvo okolja in urejanje 
prostora, pri čemer vedno zasleduje cilje in poslanstvo svojega delovanja, ki temelji na 
njegovih strokovnih kompetencah in obširni zbirki podatkov. S promocijo slovenskih voda in 
ribolovnega turizma posredno vpliva tudi na druge gospodarske dejavnosti povezane z 
ribolovnim turizmom. 

Zavod zagotavlja javnost delovanja na način, da strokovni javnosti redno predstavlja strokovne 
vsebine, sodeluje na posvetih in mednarodnih srečanjih, ažurno informira javnost preko 
strokovnih publikacij, glasil, drugih medijev, spletne strani (http://www.zzrs.si), ipd. Na ta način 
skuša približati dejavnost in storitve potencialnim uporabnikom ter prispevati k povečevanju 
osveščenosti glede trajnostnega upravljanja z ribjim življem in drugimi naravnimi viri ter 
ohranitvi njihove pestrosti. 
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4 Tržna dejavnost 
Zavod izvaja tudi strokovne in raziskovalne naloge, ki niso dejavnost javne službe. Sem sodijo 
razne ihtilološke študije, invetarizacije, monitoringi ipd., ki jih zavod izvaja za naročnike, različni 
projekti, del vzreje in prodaje rib, izvajanje izobraževanj ter druge naloge, določene s 
programom dela. 

4.1 Tržna dejavnost na področju sladkovodnega ribištva 

4.1.1 LIFE SAVING LASCA Urgent measure to conserve nearly 
extinct species Protochondrostoma genei 

LIFE for LASCA je mednaroden projekt, gre za sodelovanje med Italijo in Slovenijo. 

Zavod bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal 
preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo 
vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč 
edino razglašeno Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji. 

Primorska podust živi le v Sloveniji in Italiji. Njene populacije so v močnem upadu. Na podlagi 
najnovejših podatkov jo v Sloveniji najdemo le še v vodotoku Reka in njenem pritoku 
Kožbanjšček v Goriških Brdih. V Italiji vrsta naseljuje nekatere vodotoke porečja Pad. Do 
danes je edini potrjen razlog za izginjanje primorske podusti prisotnost tujerodnih vrst. V 
Sloveniji je glavna grožnja donavska podust (Chondrostoma nasus), ki s primorsko podustjo 
tekmuje za isti življenjski prostor. V okviru projekta bomo vzpostavili vzrejni program primorske 
podusti v ujetništvu. Vir osebkov bodo osebki iz porečja Pad, saj je slovenska populacija 
preveč ranljiva. Z aktivno vzrejo primorske podusti bomo zagotovili naseljevanje in 
doseljevanje osebkov na odseke njene pretekle razširjenosti. Sprva je planirana doselitev v 
porečje reke Vipave in v primeru uspeha, še v ostale vodotoke porečja reke Soče ter reke Pad. 

Močan upad primorske podusti je značilen pokazatelj posledic vnosa tujerodnih vrst v okolje. 
Iz tega razloga projekt vključuje ključne deležnike, ribiče in mladino. Ribiči bodo aktivno 
sodelovali pri zmanjševanju donavske podusti, mladina in ostala zainteresirana javnost pa bo 
povabljena na izobraževalno delo na terenu. Dolgoročno sodelovanje z ribiči in mladino bo 
botrovalo k zmanjšanju nadaljnjega vnosa tujerodnih vrst v okolje in vseh posledic, ki jih tako 
dejanje prinese za seboj. 

Začetek projekta je 1. 10. 2017, konec pa 31. 12. 2021. Vrednost celotnega projekta je 
2.223.788 EUR. 

Napredek projekta v letu 2019: 

V letu 2019 smo prvič uspešno razmnožili primorsko podust v ujetništvu. Potomstvo je štelo 
10.000 osebkov. 

Za gradnjo servisnega objekta z vališčem in karanteno je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno 
19. 8. 2019, javni razpis za izbor izvajalca gradnje pa objavljen na Portalu javnih naročil dne 
10. 10. 2019. Zaradi dne 5. 12. 2019 vloženega zahtevka za revizijo enega od neizbranih 
ponudnikov je začetek gradnje načrtovan v začetku leta 2020.  

V Vipavski dolini smo izbrali potoke za vnos primorske podusti. V potok Jevšček smo vnesli 
46.000 osebkov. Dva meseca po vnosu osebkov in po velikih vodah smo 6 osebkov našli 
približno 900 m pod krajem vnosa. 

Izlove edonavske podusti smo opravili uspešno. Skupaj smo izvedli 43 izlovov, od tega 17 
izlovov s pomočjo lokalnih ribiških družin. 

Projekt ves čas predstavljamo v medijih in na kongresih, sejmih. Izvedli smo tri dogodke na 
terenu, kjer smo mladim predstavili delo na projektu. Izoblikovali smo vsebine in dobili 
dovoljenja za postavitev 5 oglasnih tabel, ki bodo stale ob vodotokih Jevšček, Močilnik, Lijak, 
Kožbanjšček in v ribogojnici Soča. V Italiji in Sloveniji smo odprli fotonatečaj »Motivi Natura 



ZZRS Poslovno poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2019 

55 

 

2000«. V Italiji smo odprli likovni natečaj za otroke. S koncem leta smo naredili znamko z 
motivom projekta. 

Aprila in novembra 2019 smo oddali poročili o napredku projekta (Midterm report). Aprilsko 
poročilo smo oddali na Evropsko komisijo in Ministrstvo za okolje in prostor, novembrsko 
poročilo pa le na Ministrstvo za okolje in prostor. 

Konec maja 2019 smo imeli dvodnevni obisk s strani monitorja projekta Mitja Kaligariča in 
nacionalne LIFE info točke Julijane Lebez-Lozej. 

4.1.2 Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih 
vrst in habitatov v Vipavski dolini 

Namen projekta je z različnimi ukrepi ohranjati, povečati in izboljšati habitate za ciljne vrste 
projekta: laška žaba, veliki pupek, hribski urh, močvirski krešič, vidra, močvirska sklednica, 
črnočeli srakoper, hribski škrjanec in strašničin mravljiščar. 

Vodilni partner projekta je Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: zavod), partnerji v 
projektu so še Direkcija RS za vode, Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Ajdovščina ter Mestna občina 
Nova Gorica. Projekt se je pričel s 1. 10. 2017 in bo trajal do 30. 9. 2021. 

Zavod je odgovoren za izvedbo naslednjih aktivnosti: 
1. renaturacijo dveh rokavov reke Vipave (pri kraju Brje in Dolenje), sanacijo vtoka v 

Novakovo mlinščico in preureditev štirih enostopenjskih (neprehodnih) pregrad v 
zgornjem toku Vipave v kaskadne drče; 

2. odstranjevanje tujerodnih vrst rastlin na območjih, ki so navedena v 1. točki; 
3. popis stanja vidre na območju Vipavske doline; 
4. odstranjevanje tujerodnih, invazivnih vrst želv na območju Vipavske doline; 
5. varovanje habitata močvirske sklednice na območju opuščenega glinokopa Bilje; 
6. ozaveščanje – razstava urbanih ribnikov z akvaponiko in deljenje zloženk o grožnjah 

izpusta tujerodnih vrst v naravo; 
7. odlaganje odmrle lesne biomase na gozdne površine rokavov pri krajih Brje in Dolenje; 
8. priprava vsebin za informacijske table in mobilno aplikacijo, ki bodo podpora tematsko 

učni poti, ki bo vzpostavljena v sklopu projekta; 
9. ozaveščanje javnosti o poteku projekta. 
 

V letu 2019 smo nakupili še nekaj opreme in izvedli več javnih naročil za izvajanje storitev, ki 
so predvidena v sklopu projekta. S pomočjo zunanjih izvajalcev smo izdelali Načrt odstranitve 
tujerodnih vrst in zasaditve domorodnih vrst rastlin na projektnih območjih projekta VIPava«, 
izdelali nekatere faze projektne dokumentacije za območja, kjer so predvidena gradbena dela 
(točka 1.), na Portalu JN objavili JN za izbor izvajalca gradbenih del v rokavu Vipave pri kraju 
Brje. Dokončali smo popis laške žabe in popis stanja rib v Novakovi mlinščici pred izvedbo 
gradbenih posegov. Popisovali smo vidro in odstranjevali tujerodne vrste želv. S pomočjo 
zunanjega izvajalca smo izvedli telemetrijo močvirske sklednice v sezoni 2019. V različne 
institucije (OŠ, Dom starejših občanov, Vivarij bioexo) smo postavili po en urbani ribnik z 
akvaponiko in izdelali zgibanko o tujerodnih vrstah želv, s katero ozaveščamo javnost o tej 
problematiki. Objavljali smo novice na spletni strani projekta in Facebook profilu ter sodelovali 
z mediji. V sklopu kampanje EU projekt, moj projekt smo organizirali delavnico »Spoznajte 
VIPavo«, kjer smo obiskovalce ozaveščali o ciljnih vrstah projekta. 

4.1.3 LIFE STRŽEN Improvement of Natura 2000 statuses with 
renaturation of Stržen's riverbed on intermittent Cerknica Lake 

Notranjski regijski park je v letu 2016 pripravil LIFE projektni predlog z akronimom LIFE 
STRŽEN. V projektu Zavod za ribištvo Slovenije, kot tudi Zavod RS za varstvo narave in 
Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije sodelujejo kot pridruženi partnerji 
projekta. 
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Glavni cilji projekta so: 

1. Izboljšanje stanja prednostnega habitatnega tipa (HT) presihajoča jezera (HT 3180*) z 
renaturacijo struge Stržena; 

2. Zmanjšanje pritiska obiskovalcev na območje renaturacije in širšega območja 
revitalizacije; 

3. Vzpostavitev mirne cone - gnezditvenega habitata za bobnarico (Botaurusstellaris) in 

4. Doseči prepoznavnost in podporo projekta med lokalno in širšo javnostjo ter spremeniti 
trenutno neustrezno vedenje ključnih deležnikov. 

Naravna vodna dinamika presihajočega Cerkniškega jezera je bila v 20. stoletju, z namenom 
izsuševanja območja zaradi možnosti večje kmetijske izrabe, s posegi v struge vodotokov 
spremenjena. Te spremenjene hidromorfološke značilnosti presihajočega jezera so v skladu s 
PUN2k glavna grožnja ohranjanju ugodnega stanja HT presihajoča jezera (HT 3180*). 

K omilitvi te grožnje bo bistveno prispevala izvedena renaturacija stare struge Stržena na 
območju Ključi. Z izvedenim posegom se bo struga Stržena podaljšala za 1,5 km in s tem v 
osrednjem delu leta zadrževalni čas vode v njej in namočenost tal širšega območja ob strugi. 
Posledično se bo izboljšalo stanje za ribe, nevretenčarje, ptice in sesalce, saj se bo povečala 
količina razpoložljive hrane in dostopnost do območja. Izboljšale se bodo razmere za 
uspevanje rastlin značilnic HT. Z izvedeno renaturacijo se bo posredno povečal habitat in 
izboljšale lastnosti kvalifikacijskih vrst in HT za Natura 2000 območje Notranjski trikotnik (SI 
3000232): drobni svitek (Anisusvorticulus) in vidra(Lutra lutra) ter HT 3140 in HT 3260. 

Renaturacija struge, preusmeritev obiskovalcev, vzpostavitev mirne cone in sprememba 
vedenja ključnih deležnikov bodo imeli neposredne pozitivne učinke na tarčno prednostno 
vrsto bobnarico in še posredno na 14 kvalifikacijskih vrst ptic za Natura 2000 območje 
Cerkniško jezero (SI5000015). 

 

Zavod bo izvedel naslednje projektne aktivnosti: 

1. sodeloval bo pri pripravi načrta vzpostavitve mirne cone za bobnarico, vezano na 
ribiško upravljanje s tem območjem. Zavod bo pripravil pravno zavezujoče dokumente, 
da se na območju, kjer se bo izvajala renaturacija prepove ribolov; 

2. pripravil bo interpretacijske vsebine vezane na opise rib, ki bodo predstavljene na 
interpretacijskih točkah, ki se jih bo vzpostavilo po Cerkniškem jezeru; 

3. sodeloval bo pri oblikovanju celostne grafične podobe projekta: 

4. zadolžen bo za izvedbo odlova rib iz vodotoka Stržen na območju »Ključi«, pred 
pričetkom gradbenega posega. V okviru te projektne aktivnosti bo izvedel popise ribjih 
združb in meritve ujetih rib. 

5. sodeloval bo pri aktivnostih s katerimi se bo dokazalo obnovo delovanja ekosistema. V 
okviru te aktivnosti se bo v času izvajanja projekta izvajalo kvalitativna in kvantitativna 
vzorčenja, na treh odsekih, v dveh letnih sezonah. Pridobljeni podatki bodo vneseni v  
interno bazo zavoda, analizirani in predstavljeni v poročilih; 

6. bo sodeloval pri pripravi vsebin končnega poročila, informativnih biltenov, mreženju, 
diseminaciji rezultatov projekta (udeležbe na kongresih, projektne izmenjave ipd.) ter v 
projektnih svetih deležnikov. 

LIFE Stržen se je začel izvajati s 1. 9. 2017 in bo trajal do 31. 8. 2022. Direktor zavoda je za 
namen izvajanja projekta izdal sklep o oblikovanju projektne skupine, ki je sestavljena iz 5 
članov, ki bo opravljala naloge v omenjenem projektu.  

V letu 2019 so bile izvedene naslednje aktivnosti:  

- koordinacija projekta,  
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- sodelovanje v projektnem svetu deležnikov,  

- redno pozno poletno vzorčenje rib na treh lokacijah na območju »Ključi«.  

Poleg predvidenega odlova rib iz vodotoka Stržen na območju »Ključi« je zavod prevzel 
tudi nalogo odlova rakov na tem območju v sodelovanju z ribiško družino Cerknica.  

V letu 2019 so bila načrtovana gradbena dela (dokončni izkop renaturirane struge) in 
odlov ter prenos rib in rakov iz umetne struge v renaturirano ter zasutje umetne struge. 
Od predvidenega je bil izveden le izkop renaturirane struge. Prenos rib in rakov ter 
zasutje umetne struge pa je načrtovano za poletje leta 2020. 

4.1.4 Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem 
narodnem parku (VrH Julijcev) 

Naročnik: Triglavski narodni park (TNP). 

Pogodba: POGODBA O SOFINANCIRANJU za opreracijo Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v prgramskem obdobju 2014-2020 »Izboljšanje stanja 
vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku - VrH Julijcev«, št.: 2550-19-431001, in 
PARTNERSKI SPORAZUM ZA IZVEDBO PROJEKTA: Izboljšanje stanja vrst in habitatnih 
tipov v Triglavskem narodnem parku - VrH Julijcev. 

Opis naloge 

Vsebinski okvir projekta temelji na Prilogi 6.4 PUN 2000, ki vključuje tiste kvalifikacijske vrste 
in habitatne tipe v posebnem varstvenem območju (v nadaljevanju: PVO) na območju 
narodnega parka, stanje katerih je v državi na ravni Alpske biogeografske regije (Direktiva o 
habitatih) oziroma na ravni slovenskih posebnih območjih varstva (v nadaljevanju: POV) 
(Direktiva o pticah) po podatkih nacionalnega poročanja ocenjeno kot neugodno ali celo slabo 
brez pričakovanega izboljšanja v prihodnosti. Pri habitatnih tipih so razlogi za takšno oceno 
povezani predvsem z zmanjševanjem površine ter porušenjem njihove strukture in delovanja, 
pri vrstah pa z ohranjenostjo populacij in njihovega habitata. Tudi rezultati izvedene analize 
stanja predmetnih vrst in habitatnih tipov v PVO v narodnem parku izkazujejo podobno oceno 
kot na ravni Alpske biogeografske regije oziroma POV v državi, pri čemer so verjetni vzroki 
različni in pogosto delujejo vzajemno. Potreba po izvajanju usmerjenih aktivnosti za izboljšanje 
stanja obravnavanih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov ter s tem povezanega učinkovitega 
upravljanja območij Natura 2000 v zavarovanem območju je kot nujno prepoznana tudi v 
ključnih strateških in programskih dokumentih, kot sta na primer PUN 2000 in Načrt upravljanja 
Triglavskega narodnega parka (2016-2025) (v nadaljnjem besedilu: NU TNP). 
 

Časovni in finančni okvir 

Projekt bo trajal od 1.2.2018 do 30.12.2022. Vrednost celotnega projekta je 3.689.249,87 EUR, 
vrednost udeležbe oz. aktivnosti zavoda pa 445.554,90 EUR. Projekt je v celoti (100%) 
financiran iz kohezijskih sredstev. 
 
Raziskovano območje 

Območje Julijskih Alp, Triglavska jezera (Dvojno jezero). 
 
Metodologija 

- Izlavljanje jezerskih zlatovčic in pisancev iz Dvojnega jezera z uporabo zabodnih mrež 
v pelagialu jezera ter kogolov in elektroribolova v litoralnem pasu. 

 
Cilji/indikatorji 

Vsebinski okvir načrtovanih aktivnosti temelji na glavnem cilju projekta, to je vzpostavitvi 
primernih pogojev za dolgoročno ohranitev izbranih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov z 
izvedbo ukrepov varstva izločitve ali vsaj omilitve ključnih znanih pritiskov nanje. Poleg 
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neposrednih učinkov na ravni upravljanja območij Natura 2000 bodo načrtovane projektne 
aktivnosti vzajemno prispevale tudi k področjem varstva kulturne dediščine (npr. revitalizacija 
varstveno pomembnih sestavin), turizma (interpretacija varstva narave, usmerjanje 
obiskovanja, promocija), gozdarstva in kmetijstva (npr. revitalizacija, vzdrževanje obstoječega 
stanja, prilagojena raba naravnih virov) v narodnem parku. Ciljne skupine so predvsem 
uporabniki (lokalni prebivalci, obiskovalci) ter upravljavci (lokalne skupnosti) prostora in 
naravnih virov (gozdarstvo, kmetijstvo, sladkovodno ribištvo, nabiralništvo, lastniki zemljišč). 
 
Izvedeni ukrepi projekta bodo pomembno prispevali k doseganju naslednjih ključnih ciljev: 

- izboljšanje stanja izbranih kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov v posebnem 
ohranitvenem območju Julijske Alpe, v posebnem ohranitvenem območju Pokljuška 
barja in POV Julijci; 

- izboljšanje ekološke povezanosti in habitatne primernosti za izbrane prostoživeče 
vrste; 

- učinkovito in pravilno upravljanje območij Natura 2000 v narodnem parku, ki temelji na 
dobrem poznavanju stanja izbranih vrst in habitatnih tipov ter vplivov pritiskov 
človekove dejavnosti nanje; 

- ohranjanje biotske raznovrstnosti, usklajena raba prostora in naravnih virov ter 
zagotavljanje sonaravnega razvoja; 

- povečanje deleža naravovarstveno pomembnih površin v državni lasti in zagotovitev 
primernega upravljanja z njimi; 

- učinkovito usmerjanje, informiranje in ozaveščanje obiskovalcev ter drugih 
uporabnikov prostora narodnega parka; 

- celovita interpretacija naravovarstvenega pomena območij Natura 2000 v narodnem 
parku;  

- učinkovito in razumljivo predstavljanje vzajemnih učinkov ohranjanja narave za 
zagotavljanje drugih ekosistemskih storitev; 

- izpostavljanje pomena spodbujanja, ohranjanja in vzdrževanja primarne rabe zemljišč 
in objektov; 

- uresničevanje nalog in doseganje prednostnih ciljev upravljanja zavarovanega 
območja, predpisanih z Zakonom o Triglavskem narodnem parku in Načrtom 
upravljanja Triglavskega narodnega parka (2016-2025); 

- uresničevanje ukrepov varstva, opredeljenih s PUN 2000. 
 
Vloga zavoda pri projektu 

Prijavitelj in vodilni partner projekta je Triglavski narodni park (TNP). Zavod je eden izmed 
devetih partnerjev, ki bodo sodelovali pri projektu. 
 
Vnos rib v visokogorska jezera je eden od dejavnikov, ki so povzročili slabo stanje ekosistemov 
visokogorskih jezer. Zavod bo kot izvajalec ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena, 
kamor so uvrščena tudi Triglavska jezera, v sklopu projekta izvedel ukrep odstranjevanja rib iz 
Dvojnega jezera.  
 
V letu 2019 je za zavod načrtovano delo na projektu v okviru naslednjih aktivnosti: 

- nabava opreme in materiala; 
- priprava načrta izlovov in odstranjevanja rib iz Dvojnega jezera; 
- izvedba odstranjevanja rib z mrežami, kogoli in elektroizlovi iz Dvojnega jezera; 
- administrativno delo na projektu. 

 
V letu 2019 je bilo izvedeno: 

- nabava opreme in materiala; 
- priprava načrta izlovov in odstranjevanja rib iz Dvojnega jezera; 
- administrativno delo na projektu 

 
Izvedba odstranjevanja rib z mrežami, kogoli in elektroizlovi iz Dvojnega jezera niso bili 
izvedeni. Pogodba za sodelovanje na projektu je bila podpisana pozno in posledično 
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nismo mogli dovolj hitro izvesti javnega naročila za helikopterski prevoz opreme in ljudi 
na Dvojno jezero – to pa je bilo ključno za izvedbo akcije. Ure, ki niso bile porabljene v 
2019, se bodo prestavile na zadnje leto – 2022. 
 

Dolgoročni cilji: odstranitev ali bistveno zmanjšanje populacije jezerske zlatovčice in pisanca 
v Dvojnem jezeru. 

Letni cilji: uspešno zaključene v projektu načrtovane naloge. 

Indikatorji: izdelava in predaja končnega poročila. 
 
Obseg dela: 

V načrtu za 2019 je bil predviden obseg ur obstoječih zaposlenih 1.440 ur.  

Zaradi poznega podpisa pogodbe in posledično poznega javnega naročila za helikopterski 
prevoz opreme in ljudi, veliko ur dela nismo mogli opraviti.  

V letu 2019 smo vsi zaposleni na projektu skupaj porabili 259 ur. 

4.1.5 LIFE IP (Integrated project for enhanced management of Natura 
2000 in Slovenia) 

Glavni cilj projekta LIFE IP je izboljšanje izvajanja Programa upravljanja z Natura 2000 območji 
(PUN 2000) z izboljšanjem stanja vrst in habitatnih tipov ter vzpostavitev dolgoročnega 
sodelovanja in partnerstva pri upravljanju z Naturo 2000.  

Zavod za ribištvo Slovenije pri projektu sodeluje kot pridruženi partner, v letu 2019 smo 
sodelovali pri naslednjih aktivnostih: 

• Odstranjevanje  invazivnega tujerodnega raka trnavca (Faxonius limosus) iz gramoznic 
ob Dravi za preprečevanje razširjanja populacije v Natura 2000 območje Dravinja s 
pritoki  

V toplejšem obdobju leta, ko so trnavci najbolj aktivni smo izvajali intenzivno terensko delo. Za 
lov rakov smo uporabili različne metode; večinoma smo uporabljali lov z elektroagregati v 
dnevnem in nočnem času, uporabili smo tudi vrše, nastavljali umetna skrivališča in ročno 
pobirali posamezne rake. V hladnejšem delu leta smo analizirali in obdelali pridobljene 
podatke. 

• Ugotavljanje stanja platnice in donavskega potočnega piškurja v Natura 2000 območju 
Dravinja s pritoki in opredelitev problemov in varstvenih ukrepov v Natura 2000 
območju  

Podatki o pojavljanju platnica in donavskega potočnega piškurja znotraj Natura 2000 območja 
Dravinja s pritoki so zelo skopi. Za zanesljivo oceno stanja populacije in določitev ustreznih 
varstvenih ukrepov smo v letu 2019 izvedli obširna ihtiološka vzorčenja, ciljno usmerjena v 
iskanje platnice in donavskega potočnega piškurja. Zbrane podatke smo analizirali in izdelali 
poročilo v katerem smo navedli glavne omejujoče dejavnike za obe vrsti. Izbrali smo tudi 
območja na Dravinji, na katerih bomo v letu 2020 izvedli habitatno modeliranje. S habitatnim 
modeliranjem bomo ugotavljali možnosti za izboljšanje habitata v načrtovanih renaturacijah v 
nadaljevanju projekta.  

• Analiza Programa upravljanja z Natura 2000 območji  

Analizirali smo izvajanje PUN 2000 (2015 – 2020) v obdobju od 2015 do 2017, za sektor 
ribištva. 

4.1.6 Ihtiološki monitoring prehoda za vodne organizme na HE 
Mariborski otok v letu 2019 

Na vplivnem območju zgrajene hidroelektrarne (HE) Mariborski otok mora investitor izvajati 
monitoringe, ki so predpisani v presoji vplivov na okolje (PVO). Predpisani monitoringi 
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zajemajo monitoring populacij rib v akumulaciji in pritokih, monitoring drstišč na vplivnem 
območju HE Mariborski otok in monitoring ribjih stez. Rezultati monitoringa so osnova za 
izdelavo predlogov izboljšav ter omilitvenih ukrepov. 

Konec leta 2016 smo podpisali pogodbo za izvedbo triletne naloge. V letu 2017 smo pričeli z 
izvajanjem monitoringa, ki smo ga nadaljevali v letih 2018 in 2019. Izvedli smo vzorčenja rib z 
vršo, ki je bila izdelana po meri in umeščena znotraj enega od prekatov na zgornjem delu 
prehoda   

V tretjem letu monitoringa smo izvedli vzorčenja z vršo in vzorčenje rib z elektroribolovom s 
čolna dolvodno od pregrade HE Mariborski otok. Z namenom analize prehodnosti ribje steze 
smo izvedli tudi hidravlične meritve v ribji stezi. 

V letu 2019 se je izvajanje s projektne naloge zaključilo. Izdelali smo končno poročilo o 
rezultatih vzorčenja in ga naročniku oddali v določenem roku.  

4.1.7 Sodelovanje pri razvoju metodologije vrednotenja ekološkega 
stanja in razvrščanja vodnih teles vodotokov hidroekoregije 
Dinaridi na podlagi rib 

 
Naloga ni bila izvajana, ker končni naročnik (MOP) ni razpisal naloge kot je bilo prvotno 
načrtovano in bi bila del Programa dela Inštituta za vode Republike Slovenije, ZZRS pa njen 
podizvajalec. 

4.1.8 Ihtiološki pregled HE Krško – monitoring za leto 2019  
Po izgradnji HE Krško mora investitor izvajati monitoringe, ki so predpisani v Presoji vplivov 
na okolje (PVO) za omenjeno hidroelektrarno in sicer: monitoring populacij rib v akumulaciji in 
pritokih, monitoring drstišč na vplivnem območju hidroelektrarne in monitoring prehoda za ribe. 
Rezultati monitoringa bodo osnova za izdelavo predlogov izboljšav ter omilitvenih ukrepov.  

V letu 2019 smo opravili monitoring drstišč na vplivnem območju hidroelektrarne, ki je tokrat 
potekal že šesto leto zapored, torej zadnje leto predpisanega monitoringa.  

V akumulaciji HE Krško in njenih pritokih smo opravili popis drstišč v akumulaciji in pritokih. 
Ocenili smo tudi dostopnost drstišč v pritokih, ki je pogosto ovirana zaradi neprehodnih 
pregrad. Podali smo predloge za vzpostavitev prehodnosti in izboljšanje habitatov v nekaterih 
pritokih. 

Nalogo smo izvedli v celoti in jo uspešno zaključili s predajo poročila naročniku.  

4.1.9 Ihtiološki monitoring drstišč na HE Brežice – 2019  
 
Po izgradnji HE Brežice mora investitor izvajati monitoringe, ki so predpisani v Presoji vplivov 
na okolje (PVO) za omenjeno hidroelektrarno, in sicer: monitoring populacij rib v akumulaciji 
in pritokih, monitoring drstišč na vplivnem območju hidroelektrarne in monitoring prehoda za 
ribe. Rezultati monitoringa bodo osnova za izdelavo predlogov izboljšav ter omilitvenih 
ukrepov. V letu 2019 se je izvajal prvi monitoring drstišč, ki mu bodo sledili monitoringi v letih 
2020 in 2021 ter po petih in po desetih letih. Monitoring drstišč vsebuje: popis in pregled 
fitofilnih in litofilnih drstišč, spremljanje razvoja fitofilnih drstišč v akumulaciji, ali imajo ribe 
omogočen prehod preko urejenih delov potokov v višje predele na drstišča in dolvodno na 
pasišča in seznam drstišč v akumulaciji. 
 
Stanje drstišč smo spremljali tudi v vseh pritokih akumulacije. Zanimal nas je predvsem pomen 
teh potokov za ohranitev in razvoj posameznih vrst rib, ki so na območju spodnje Save 
prizadete zaradi spremenjenih ekoloških pogojev ter dostopnost drstišč v njih. 

Nalogo smo izvedli v celoti in jo uspešno zaključili s predajo poročila naročniku. 
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4.1.10 Ihtiološki monitoring akumulacije in pritokov HE Brežice – 
2019  

 
Po izgradnji HE Brežice v letu 2018 mora investitor izvajati monitoringe, ki so predpisani v 
Presoji vplivov na okolje (PVO) za omenjeno hidroelektrarno, in sicer: monitoring populacij rib 
v akumulaciji in pritokih, monitoring drstišč na vplivnem območju hidroelektrarne in monitoring 
prehoda za ribe. Rezultati monitoringa bodo osnova za izdelavo predlogov izboljšav ter 
omilitvenih ukrepov. V letošnjem letu se je pričel izvajati monitoring rib akumulacije in pritokov, 
ki se bo nato dvakrat izvajal v intervalu treh let. V letu 2019 smo izvedli prvo vzorčenje ribje 
združbe v akumulaciji HE Brežice in ugotovili njeno stanje v prvem letu po zaplavitvi struge 
reke Save na tem območju. Vzorčili smo z zabodnimi mrežami na različnih globinah in z 
elektroribolovom s čolna ob bregovih. Stanje ribje združbe in življenjskega okolja smo 
spremljali tudi v vseh pritokih akumulacije. Vzorčili smo z elektroribolovom z brodenjem. 
Zanimal nas je predvsem pomen teh potokov za ohranitev in razvoj posameznih vrst rib, ki so 
na območju spodnje Save prizadete zaradi spremenjenih ekoloških pogojev. 

Nalogo smo izvedli v celoti in jo uspešno zaključili s predajo poročila naročniku. 

4.1.11 Ihtiološki monitoring prehoda za vodne organizme na HE 
Brežice – 2019  

 
Po izgradnji HE Brežice v letu 2018 mora investitor izvajati monitoringe, ki so predpisani v 
Presoji vplivov na okolje (PVO) za omenjeno hidroelektrarno, in sicer: monitoring populacij rib 
v akumulaciji in pritokih, monitoring drstišč na vplivnem območju hidroelektrarne in monitoring 
prehoda za ribe. Rezultati monitoringa bodo osnova za izdelavo predlogov izboljšav. V 
letošnjem letu se je pričel izvajati monitoring rib prehoda za vodne organizme na HE Brežice, 
ki je obsegal: izvedbo ihtiološkega pregleda s popisom vrst, oceno številčnosti in velikostno 
strukturo posameznih populacij po izbranih odsekih ribje steze, popis vrst ter ocena številčnosti 
in velikostne strukture posameznih populacij, ki prepotujejo ribjo stezo, primerjavo z rezultati 
monitoringov ribje steze HE Arto – Blanca in preverjanje potrebne korekcije ribje steze. Poleg 
tega smo ugotavljali funkcionalnost drstišč v ribji stezi. 

Nalogo smo izvedli v celoti in jo uspešno zaključili s predajo poročila naročniku. 

4.1.12 Izdelava smernic in pogojev za načrtovanje ustreznih rešitev 
na izlivnem delu Krke v okviru ureditev za HE Mokrice  

 
Ureditve na izlivnem delu Krke so načrtovane kot omilitveni ukrep za ribe na vplivnem območju 
načrtovane HE Mokrice. Ureditve na izlivnem delu Krke, kot so opisane v PVO, imajo več ciljev 
in sicer: 

- dvig nivelete struge Krke dolvodno od Krške vasi do izliva v Savo, s čimer naj bi se 
ohranile rečne razmere Krke. Vpliv akumulacije v Krki torej naj ne bi bil zaznan, Krka 
bi ohranila svojo atrakcijsko moč,  

- ohranitev povezave za ribe iz Save in izlivnega dela Krke; prehajanje naj bi bilo 
omogočeno stalno, kljub nihanjem gladine vode v akumulaciji,  

- vzpostavitev nadomestnih drstišč in ostalih specifičnih habitatov za ribe v izlivnem delu 
Krke na odseku med Krško vasjo in sotočjem s Savo. S tem naj bi se nadomestilo ob 
izgradnji HE Mokrice uničeno največje drstišče platnice na območju spodnje Save.  

- Vzpostavitev prehodnosti za ribe preko jezu v Krški vasi, s čimer bi bila omogočena 
prehodnost za platnico in ostale vrste rib iz izlivnega dela na gorvodne odseke Krke.  

 
Predvideni sta dve fazi projekta. V prvi fazi je predvidena izdelava strokovnih smernic in 
pogojev za načrtovanje ustreznih rešitev na izlivnem delu Krke v okviru ureditev za HE 
Mokrice, na podlagi katerih bo naročnik v okviru hidravlično modelne raziskave na fizičnem 
modelu izvedel poskus. V drugi fazi pa je predvideno spremljanje rezultatov hidravlično 
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modelne raziskave (HMR) na fizičnem in matematičnem hidravličnem modelu in ugotavljanje 
skladnosti rezultatov z ihtiološkimi smernicami in pogoji za načrtovanje. 

V letu 2019 smo zaključili s prvo fazo, zaključek projekta je predviden v prvi polovici leta 2020. 

4.1.13 Ocena stanja ribjih populacij in ekološkega stanja v reki Dravi 
pod Ptujskim jezerom in v izbranih odsekih Polskave pri 
Apačah. 

 
Naloga ni bila izvajana, ker se naročnik ni odločil za njeno naročilo. 

4.1.14  »Izvajanje monitoringa voda« na odlagališču nenevarnih 
odpadkov Barje v Ljubljani za 2019  

Zavod je kot podizvajalec sodeloval z izbranim ponudnikom Javno podjetje vodovod-
kanalizacija, d.o.o. pri izvedbi naloge »Izvajanje monitoringa voda«, katere naročnik je bil  
Javni holding Ljubljana, d.o.o..  

Zavod je kot podizvajalec opravil vzorčenje rib (klen ali potočna postrv ali pohra) na dveh 
merilnih mestih, kot je bilo opredeljeno v razpisni dokumentaciji, in sicer v potoku Curnovec 
pred odlagališčem in za odlagališčem nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani. 

Vzorce rib z zahtevanimi podatki je zavod skladno s pogodbo dostavil naročniku ter s tem vse 
načrtovane naloge opravil. 

4.1.15 Spremljanje naravne obnovitve potoka Tojnica na podlagi 
monitoringa ekološkega stanja, ki zajema vzorčenje in analizo 
biološkega elementa kakovosti — ribe ter vzorčenje rib za 
analizo biote v Tojnici in Ljubljanici 

Predmet storitve je bila izdelava ihtiološke raziskave potoka Tojnica. Vzorčenje rib za analizo 
biološkega elementa ribe in izlov rib za analizo prednostnih in prednostno nevarnih snovi v 
ribah je bilo izvedeno v celoti. Ribe za analizo biote so bile posredovane ustrezni ustanovi  
zadolženi za izvedbo analiz vsebnosti določenih snovi v ribah (Zavod za zdravstveno varstvo 
Maribor). Izvedene so bile analize biološkega elementa kakovosti ribe in letno poročilo 
naročniku (Kemis d.o.o) predano v mesecu decembru. 

4.1.16 Vzorčenje rib za Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano 

V letu 2019 smo za naročnika Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za 
okolje in zdravje Maribor, izvajali vzorčenje rib na območju, kjer se izvajajo dejavnosti, ki imajo 
vplive na vodotoke (onesnaževanje). 

Izvedli smo vzorčenje rib na območju objektov Cinkarne Celje v sklopu Programa 
obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda na območju vodotoka Dobje (vpliv naprave 
za ravnanje z odpadki »Za travnikom«), na območju vodotoka Zahodna Ložnica (vpliv naprave 
za ravnanje z odpadki »Bukovžlak«) in na območju Hudinje (vpliv objektov tovarne Cinkarna 
Celje) ter vzorčenje rib na območju komunalnega odlagališča RCERO Celje, in sicer na odseku 
vodotoka Dobje in vodotoka Vzhodna Ložnica. 

Naročnikoma smo predali ustrezno pripravljene vzorce in kratko poročilo o vzorčenju. 

4.1.17  Izlov rib iz jezera na Planini pri Jezeru 
Zavod za ribištvo Slovenije je za naročnika Triglavski narodni park izvedel intenzivni izlov rib 
iz jezera na Planini pri jezeru. Jezero spada med vode posebnega pomena. 
Pogodba za izvajanja intenzivnega izlova rib iz jezera Planina pri jezeru je bila podpisana 
šele konec septembra, tako je bil izlov izpeljan zadnje dni septembra in prvih nekaj dneh v 
oktobru 2019. 
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4.1.18 Monitoring vodnega ekosistema na koncesijskem območju 
na reki Soči za obdobje treh let 

 

Predmet storitve je bilo vzorčenje rib, popis drstišč in določitev ekološkega stanja na štirih 
odvzemnih mestih vzdolž reke Soče. 

Izvedli smo analizo obstoječih in s kvantitativnim vzorčenjem rib na terenu pridobljenih 
podatkov na mestih vzorčenja: SO1 (Tolmin), SO2 (Podselo), SO4 (Ajba) in SO8 (Solkan).  Na 
podlagi le teh smo ocenili ekološko stanje reke Soče na preiskovanih odsekih. Svoje ugotovitve 
smo strnili v zaključnem poročilu, ki smo ga v decembru kot podizvajalec predali naročniku 
Eurofins ERICo Slovenija Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. 
 

4.1.19 Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji 
drugega tira železniške proge Divača-Koper (Sklop 4: Popisi 
rib in rakov) 

 

Naloga je večletna in obsega popis rib in rakov v Glinščici in Osapski reki pred pričetkom in po 
koncu gradnje, v kolikor bi se izkazalo za potrebno pa tudi 2x v času gradnje. Predmet storitve, 
ki smo jo izvedli v letu 2019 je bil popis rib in rakov v potoku Glinščica in Osapski reki pred 
pričetkom gradnje. 
 
Izvedli smo popise rib in rakov, naredili analizo obstoječih in s kvantitativnim vzorčenjem rib in 
rakov na terenu pridobljenih podatkov na več mestih vzorčenja vzdolž potoka Glinščica, 
njegovem levem pritoku in na treh odsekih Osapske reke. Na podlagi le teh smo predstavili 
pojavljanje posameznih vrst rib in rakov vzdolž obeh preiskanih vodotokov in ovrednotili 
ekološko stanje na podlagi rib v Osapski reki. Svoje ugotovitve smo strnili v poročilu, ki smo 
ga v decembru predali naročniku 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. 

 
4.1.20 Izvedba monitoringa rib na AC odseku Draženci – mednarodni 

mejni prehod Gruškovje 
 
V letu 2019 smo v avgustu podpisali pogodbo z naročnikom DARS d. d. za izvedbo 
monitoringa rib na AC odseku Draženci – mednarodni mejni prehod Gruškovje. 
 
V okviru izgradnje avtocestnega odseka Draženci – mednarodni mejni prehod Gruškovje je 
bilo določeno, da mora investitor po končani gradnji izvajati monitoringe, ki so predpisani s 
Presojo vplivov na okolje (PVO); vključno z monitoringom rib. V okviru projektne naloge je 
bilo za monitoring rib na območju gradnje AC na odseku Draženci – mednarodni mejni 
prehod Gruškovje določenih pet odsekov, in sicer dva odseka Maceljčice (regulirani in 
neregulirani odsek) ter trije odseki Rogatnice (dva neregulirana in regulirani odsek). Rezultati 
monitoringov so osnova za izdelavo predlogov za izboljšanje stanja rib ter omilitvenih 
ukrepov. 
V letu 2019 smo izvedli I. in II. fazo projektne naloge. Prva faza je obsegala pregled izdelane 
dokumentacije in preveritev izvedenih omilitvenih ukrepov ter uskladitev oz. določitev 
natančnih lokacij odsekov izvajanja monitoringa, v drugi fazi pa smo izvedli monitoring rib. je  
V letu 2020 bomo z izvedbo III. faze zaključili z monitoringom. Ponovno bomo izvedli 
kvantitativno vzorčenje rib na izbranih odsekih Maceljčice in Rogatnice, ki smo ga pričeli 
izvajati v letu 2019. 
Z raziskavo je potrebno dobiti podatke o stanju ribjih populacij na območju izgradnje 
avtocestnega odseka Draženci – MMP Gruškovje dve leti po zaključku del ter predlagati 
morebitne ukrepe za izboljšanje stanja ribjih populacij na obravnavanem območju. 
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V letu 2019 smo v okviru projektne naloge izdelali I. fazno poročilo in II. fazno poročilo in ju 
naročniku oddali v določenem roku. 
 

4.2 Ribogojstvo 
Vzreja rib se izvaja v okviru Oddelka za ribogojstvo, ki je samostojna organizacijska enota 
znotraj organizacijske strukture zavoda. Vzreja rib, ki poteka že vrsto let, se izvaja v obeh 
ribogojnih obratih zavoda in je usmerjena predvsem v vzrejo rib za poribljavanje voda 
posebnega pomena, viški proizvodnje pa se prodajo.  

Vzreja rib je kontinuiran proces, ki poteka leto ali več let, odvisno od vrste rib in je končan, ko 
riba zapusti ribogojnico. To pomeni, da se ribe v tej fazi namenijo za poribljavanje voda, viški 
pa prodajo na trgu oziroma v drug ribogojni objekt, kjer se vzreja nadaljuje. V ribogojnicah je 
vedno določena količina rib v vzreji. Kolikšna je, je odvisno od faze vzreje.  

Vzreja rib v letu 2019 je potekala v dveh ribogojnih obratih, in sicer v Ribogojstvu Obrh in 
Ribogojstvu Soča. Večino načrtovane vzreje rib je bilo namenjeno vlaganju v vode posebnega 
pomena, del rib pa smo ponudili tudi na trgu domačim ribiškim družinam in kupcem v sosednjih 
državah. 

4.2.1 Ribogojstvo Obrh 

Objekt je primarno namenjen vzreji avtohtonih vrst rib za repopulacijo voda. Glavne vzrejne 
vrste rib so lipan, sulec in potočna postrv. Ribogojne kapacitete koristimo tudi za vzrejo 
konzumne potočne zlatovčice, potočne postrvi in sulca za trg. 

V celotni proizvodnji 2019 smo imeli 12385 kg prirasti, kar pri porabi krme 14200 kg, pomeni 
da je bil prehrambeni koeficient 1,15 kg krme na 1,0 kg prirasti. 

4.2.1.1 Sulec 

Plemenk sulca po dogovoru na kolegiju letos ( 2019 )nismo smukali, saj je bila zaloga letnika 
2017 dovolj velika za zagotavljanje vzreje v prihodnjih letih. 

Preglednica 60 Vzreja in prodaja sulca v letu 2019 (enota mere je »kos«). 
 

KATEGORIJA 
(CM) 

STANJE 1. 1. 
2019 KOS 

(kg) 

NABAVA 
(KOS) 

ODDAJA 
KOS (kg) 

STANJE 31. 
12. 2019 KOS 

(kg) 

Vrednost 
zaloge v Eur 

Cena/kos 
po ceniku 

-20% 

ikra       

2 - 3       

4 - 6       

3 - 5       

5 - 7       

7 - 9       

9 - 12       

12 - 15       

15 - 18       

18 - 21 17.043 (1025)      

21 - 25       

25 - 30 1.274  (206)      

30 - 35   264 (95) 11.874 56.995 4,8 

35 - 40   113 (14,3) 664 (252) 3718 5,6 

40 - 45 2.908 (2096)  600 (555)    

45 - 50   1.500 (1500)    

50 - 55       
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Konzum 55- 
60 

137 (229)  188 (241,8) 272 (173,1) 1.575 9,1 

 

Vzreja in proizvodnja preostalih vzrejnih letnikov sulcev je potekala v okviru načrtovanega. V 
preteklem letu smo prodali na trgu skoraj vsega sulca letnika 2015, ostalo je le nekaj 
najmanjših, ki jih bomo prodali za konzum. 200 sulcev 30- 35  cm letnika 2016 smo vložili v 
vode posebnega pomena, 242 kg smo jih prodali za konzum mrtvih, ostalo žive prodali tujim 
in domačim kupcem. 

4.2.1.2 Lipan 

V letu 2019 smo iz ribogojstva Soča dobili 77.000 mladic v velikosti  4- 6 cm in jih do konca 
leta vzredili do domenzije 6- 9 cm 

Preglednica 61 Vzreja in prodaja lipana v letu 2019 (enota mere je »kos«) 
 

KATEGORIJA 
(CM) 

STANJE 1. 
1. 2019 

KOS (kg) 

NABAVA 
KOS 

ODDAJA 
KOS (kg) 

STANJE 31. 
12. 2019 KOS 

(kg) 

Vrednost 
zaloge 
v Eur 

Cena po 
ceniku -20% 

ikre       

4 - 6  77.000     
5 - 7       

7 - 9    75.055 (197) 60,044 0,80 

9 - 12  14.800     

12 - 15       

15 - 18       

18 - 21 11.481 (526)  3.640 (293) 13.800 (820) 30.360 2,20 

21 - 25   8.360 (642)    

Mladice letnika 2017 ( 2.900 ) smo prodali in vložili vode posebnega pomena ( 5.460) ter 500 
kos oddali v ribogojstvo Sočo, kjer služijo za pleme. Vso zalogo lipana letnika 2018 smo 
obdržali ( 13.800 )  za spomladanska vlaganja in prodajo v letu 2020.  

4.2.1.3 Potočna postrv  

V ribogojnici Obrh imamo za smukanje potočnih postrvi genetsko čisto plemensko jato 
donavskega (notranjskega) tipa, ki izvira iz potoka Mahnečica. Ribe so izjemno občutljive in 
zahtevne za vzrejo. Rast posameznih primerkov je zelo neenakomerna, zato je kanibalizem v 
jati zelo pogost in predstavlja resno težavo, kljub ločevanju večjih rib od manjših. Pri starosti 
dveh let so spolno zreli le samci, ki žal ob drsti plesnijo in poginjajo. Kopanje v raztopini NaCl 
ima majhen učinek, prav tako tudi razkužilo proti plesni Saneggs in modra galica. Triletne 
plemenske samice smo v zadnjih dneh decembra (in v januarju 2020 ) osmukali in pridobili 
zadostno količino iker za valjenje in nadaljnjo rejo, da bomo z njihovimi potomci lahko 
poribljavali vodotoke na notranjskem in del obdržali za osvežitev plemenske jate. Sicer je bilo 
v letu 2019 nasmukano 57.900 iker, to število pa zajema ikre pridobljene v januarju in 
decembru oz dela obeh sezon smukanja. V letu 2019 smo vložili 3.000 kosov mladic v velikosti 
3- 5 cm, 440 rib v velikosti 18 – 21 cm ter 520 kos rib v velikosti 21 – 25 cm..  Prodali smo 850 
kos 21- 25 cm rib.  Za nadaljno rejo smo obdržali 223 plemenk in 15322 kosov dvoletnic, od 
katerih bomo odbrali nekaj 100 rib, ki bodo nadomestile starejše plemenke. 

Preglednica 62 Vzreja in prodaja potočne postrvi v letu 2019 (enota mere je »kos«). 
 

KATEGORIJA 
(CM) 

STANJE 1. 
1. 2019 

KOS (kg) 

LASTNO 
SMUKANJE 

NABAVA 
(KOS) 

ODDAJA 
KOS (kg) 

STANJE 31. 
12. 2019 
KOS (kg) 

Vrednost 
zaloge v 

Eur 

Cena po 
ceniku -

20% 

ikre 7.000 57.900   15.800 632 0,04 

do 3        

3 - 5    3000    
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5 - 7 19.642       

7 - 9     16.537 4961 0,30 

9 - 12 630       

15 - 18 2.576    12.498 24.994 2,00 

18 - 21    440    

21 - 25 36   1400 2.828 8.201 2,90 

25 - 30 280    223 
 

1048 
4,70 

4.2.1.4 Potočna zlatovčica 

Vzreja potočne zlatovčice je potekala v okviru načrtovanega. Nasmukali smo 110.000 iker, in 
jih valili v lastnem vališču. Ko so dobile oči, smo jih 50.000 prodali drugi ribogojnici. Iz preostalih 
iker se je izvalilo 50.000 kosov zaroda. Čez leto smo prodali del mladic, ter 2008 kg mrtvih 
konzumnih rib in 2377 kg živih konzumnih rib. Prodali smo 62.711 kos mladic drugim 
ribogojnicam. Stanje zalog je predstavljeno v zadnjem stolpcu tabele.  

Preglednica 63 Vzreja in prodaja potočne zlatovčice v letu 2019. 
 

KATEGORIJA 
(CM) 

STANJE  1. 
1. 2019 KOS 

(kg) 

NABAVA 
SOČA 
(KOS) 

ODDAJA 
KOS (kg) 

STANJE 31. 
12. 2019 
KOS (kg) 

Vrednost 
zaloge v Eur 

Cena po 
ceniku -20% 

ikre       

ikre z očmi       

zarod 89.120   50.000 2.000 0,04 

do 3       

3 - 5       

5 - 7       

7 - 9       

9 - 12       

12 - 15       

15 - 18       

18 - 21 43.325 
(3544) 

  
28,060          
(1690) 

8.450 5,00 E/kg 

21 - 25       

25 - 30 396 (104)      

30 - 35       

konzum 140 (56)   1814   (497) 2316 4,66 

plemenke 153 (156)   227 (113) 565 
 

5, 00 

4.2.1.5 Šarenka  

Šarenke ne vzrejamo, z njo le občasno zapolnimo manjko zlatovčice v zimskem času. V 
ribogojstvu Soča smo nabavili cca 1000 kosov konzumne šarenke in prodali 342 kg. 

 
Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 5.151 ur, opravljenih pa je bilo 5.035 
ur. 
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4.2.2 Ribogojstvo Soča 

V letu 2019 smo največ dela posvetili proizvodnji soške postrvi in sterilne šarenke za 
poribljavanja voda posebnega pomena in za prodajo za potrebe vlaganja nekaterih RD. 
Preostale kapacitete smo zapolnili z vzrejo konzumne šarenke in potočne zlatovčice. 

V celoletni proizvodnji smo imeli 28.679 kg prirasta, kar pri porabi krme 27.573 kg, pomeni 
hranilni koeficient 0,96.  

4.2.2.1 Soška postrv 

V ribogojnici vzrejamo genetsko čiste soške postrvi s poreklom iz Zadlaščice in Predilce. Vzreja 
je potekala v skladu z načrtovanim. Od 200 plemenk smo pridobili do konca leta 2019 220.000 
iker. 

Vloženo: V Sočo,Lepenico , Koritnico,Vrsnik in Krajcarco smo vložili  108.000 kos. mladic 5 – 
7cm (letnik 2019), 200 kos mladic 1+( letnika 2018), 851 kos (750 kg) letnika 2016. 

Zaloga: Za nadaljnjo vzrejo imamo 220.000 iker, 28.000 soških postrvi letnika 2019 , 7.000 
soških postrvi letnika 2018 (SP 18) , 850 kosov letnika 2017 (SP 17) in 200 plemenk soške 
postrvi letnika 15 in 16 

Preglednica 64 Vzreja in prodaja soške postrvi v letu 2019 (enota mere je »kos«, v oklepajih 
so kg). 

 STANJE 1.1.2019 PRODAJA VLOŽEK STANJE 31.12.2019 

Ikre 18/19 248.000  108.000 (85) 28.000 (190) 

Sp 18 13.150 (88) 2.000 (90) 200 (15) 
 

7.000 (400) 

Sp 17 2.103 (160) 900 (360)  850 (320) 

Sp 16 1.478 (547) 499 (500) 851 (750) 0 

Sp 19/20 ikre    220.000 

Plemenska jata 300 (130)   200 (100) 

Skupaj kg 985 kg 950 kg 850 kg 1.010 kg 

4.2.2.2 Šarenka 

Stanje 1.1.2019: St.18 – 80.000(40),st.17- 52.000(2.880) +19.500(7.400); st.16- 5.400(2.800); 
St.14-16- 560 kg. 

Nabava: Nabavili smo 200.000 sterilnih iker (Troutlodge). 

Prodano: Prodali smo 17.635 kg , od tega RD 13.650 kg 

Vloženo: V  vode posebnega pomena smo vložili 5.127 kg sterilne šarenke. 

Zaloga 31.12.2019: St.19- 80.000 (krmljen zarod)St.19 – 60.000 (700), St 18 – 40.000 (3.400),  
St17 – 8.900 (4.000), St. 14-16 –  1.000(1.500) 

 
Preglednica 65 Vzreja in prodaja šarenke v letu 2019 (enota mere je »kos«, v oklepajih so kg). 

 STANJE1.1.19 NABAVA PRODAJA VLOŽEK ODDANO STANJE 31.12.19 

St 19 ikre  100.000 15.000   60.000 (700) 

St.19 ikre  100.000 310 kg   80.000 (60) 

ST.18 80.000 (40)  1.500 (10)   40.000 (3.400) 

St.17 52.000 (2.880)  8.450 kg   8.900 (4.000) 

St 17 19.500 (7.400)  6.991 kg 3.610 kg 520 0 

St .16 5.400 (2.800)  2.800 kg 800 kg  1.500 (1.500) 

St 14 - 16 560 kg  84 kg 717 kg  1.000(1.500) 

Skupaj 14.680 kg  17.635 kg 5.127 kg 520 kg 11.160  kg 
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4.2.2.3 Potočna zlatovčica                                                                                      

Stanje 1.1.2019: PZL 16 – 400 kg; PZL 17 – 31.000(1388);PZL18 - 190.000 zarod   

Prodaja: Pzl 18 – 177.000(1100); Pzl 17 – 5.402 kg; Pzl 16 – 400 kg  

Zaloga: Pzl 18 – 7.550(780), Pzl 19 – 50.000(20) 

Preglednica 66 Vzreja in prodaja potočne zlatovčice v letu 2019 (enota mere je »kos«, v 
oklepajih so kg). 

 STANJE 1.1.2019 NABAVA PRODAJA ODDAJA STANJE 31.12.2019 

Pzl  16 400 kg  400 kg  0 

Pzl 17 31.000 (1.388)  5.402 kg   

Pzl 18 190.000  177.000 (1100)  7.550 (780) 

Pzl 19     50.000 (20) 

SKUPAJ (kg) 1.788 kg  6.902  kg  800 kg 
      

        

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 7.173 ur, opraviljenih pa je bilo 7.016 
ur. 
 

4.3 Strokovni izpiti za ribogojce 
Jeseni leta 2019 smo na zavodu v mesecu oktobru izvedli 12. sklop predavanj na temo 
Strokovni izpit za ribogojca, v mesecu novembru smo organizirali praktični del izobraževanja 
v hladnovodni in toplovodni ribogojnici in za to skupino kandidatov pripravili in izvedli izpit dne 
14. 12. 2019. V tej skupini je od skupno 11 prijavljenih  kandidatov, 11 kandidatov opravljalo 
izpit, 10 kandidatov je izpit opravilo, 1 kandidat izpita ni opravil. Ker se ta kandidat ni udeležil 
predavanj, bo lahko izpit ponovno opravljal šele, ko se bo udeležil predavanj, ki bodo 
predvidoma v oktobru 2020. 

Naslednji sklop predavanj, prakse in izpitov bo izveden, ko bo prijavljenih najmanj 15 
kandidatov, oziroma najkasneje jeseni leta 2020. 
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4.4 Tržna dejavnost na področju morskega ribištva 
 

4.4.1 Zbiranje odpadkov iz morja za IZVRS  
 
V okviru izvajanja monitorniga ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo smo za naročnika, 
Inštitut za vode Republike Slovenije, zbrali odpadke iz morja.  

Sodelavci zavoda so iz vsakega potega s pridneno vlečno mrežo zbrali vse odpadke in jih 
označene in ločene shranili v vrečah za odpadke. V primeru večjih kosov odpadkov so le-te 
fotografirali. Odpadke so pripeljali na sedež zavoda, kjer so jih predali naročniku. 

Naročniku smo posredovali tudi (1) tabelo, ki je vsebovala naslednje podatke: šifra vzorčenja 
(skladno s šifro na etiketi v posamezni vreči z odpadki); datum in čas začetka potega s 
pridneno vlečno mrežo; datum in čas konca potega s pridneno vlečno mrežo; dolžina potega 
s pridneno vlečno mrežo v metrih; širina potega s pridneno vlečno mrežo v metrih; koordinate 
centroida potega s pridneno vlečno mrežo; (2) fotografije odpadkov – velja za odpadke, ki jih 
zaradi velikosti ali drugih razlogov nismo mogli pripeljati na sedež ZZRS; (3) shape datoteke 
sledi posameznega potega s pridneno vlečno mrežo. 

Na željo naročnika smo v letu 2019 izvedli štiri zbiranja odpadkov. 
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5 Kadrovske zadeve 

5.1 Kadrovski načrt 
V Tabeli 69 je skladno s Prilogo 1 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 
(Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19); v nadaljevanju: Uredba) prikazano načrtovano število 
zaposlenih upoštevajoč 2. odst. 3. člena Uredbe, in sicer: 

− dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. 
in 4. točki 2. odst. 3. člena Uredbe, in 

− ocena predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 
8., 9. in 10. točki 2. odst. 3. člena Uredbe. 

 
Preglednica 67 Število zaposlenih na dan 1. januarja 2019 in dovoljeno ali ocenjeno število 
zaposlenih na dan 1. januarja 2020. 

 
Vir financiranja 

Število zaposlenih na dan 1. 
januarja tekočega leta 

Dovoljeno ali ocenjeno 
število zaposlenih na dan 1. 

januarja naslednjega leta 
1. Državni proračun 18,48 21,28 
2. Proračun občin   
3. ZZZS in ZPIZ   
4. Druga javna sredstva za 
opravljanje javne službe (npr. takse, 
pristojbine, koncesnine, RTV- 
prispevek) 

  

5. Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 18,77 21,96 

6. Nejavna sredstva za opravljanje 
javne službe in sredstva prejetih 
donacij 

  

7. Sredstva Evropske unije ali 
drugih mednarodnih virov, vključno 
s sredstvi sofinanciranja iz 
državnega proračuna 

3,75 3,76 

8.   Sredstva za financiranje javnih 
del    

9.  Sredstva ZZZS za zdravnike 
pripravnike in specializante, 
zdravstvene delavce pripravnike, 
zdravstvene sodelavce pripravnike 
in sredstev raziskovalnih projektov 
in programov ter sredstev za 
projekte in programe, namenjenih 
za internacionalizacijo in kakovost 
v izobraževanju in znanosti 
(namenska sredstva) 

  

10. Sredstva za zaposlene na 
podlagi Zakona o ukrepih za 
odpravo posledic žleda med 30. 
januarjem in 10. februarjem 2014 
(Uradni list RS, št. 17/14) 

  

Skupno število vseh zaposlenih (od 
1. do 10. točke) 41 47 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 1, 2, 3 in 4 18,48 21,28 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 22,52 25,72 
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Preglednica 68 Poročilo o stanju zaposlenih na dan 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra 
za leto 2019. 

POROČILO O STANJU ZAPOSLENIH NA DAN 1. JANUARJA, 1. APRILA, 1. JULIJA IN 1. 
OKTOBRA ZA LETO 2019 

Naziv posrednega uporabnika proračuna ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 

Leto za katerega se poroča 2019   

Vir financiranja 

Število 
zaposlenih 

po 
kadrovskem 

načrtu na 
dan 1. 

januarja 
tekočega leta 

Število 
zaposlenih 
na dan 1. 

aprila 
tekočega 

leta  

Število 
zaposlenih 
na dan 1. 

julija 
tekočega 

leta 

Število 
zaposlenih 
na dan 1. 
oktobra 

tekočega 
leta 

Število 
zaposlenih 
na dan 1. 
januarja 

naslednjeg
a leta 

1. Državni proračun 18,48 18,48 20,48 23,28 23,28 

2. Proračun občin      

3. ZZZS in ZPIZ      

4. Druga javna sredstva za 
opravljanje javne službe (npr. 
takse, pristojbine, koncesnine, 
RTV- prispevek) 

     

5. Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu 18,77 18,77 19,77 19,96 19,96 

6. Nejavna sredstva za opravljanje 
javne službe in sredstva prejetih 
donacij 

     

7. Sredstva Evropske unije ali 
drugih mednarodnih virov, 
vključno s sredstvi sofinanciranja 
iz državnega proračuna 

3,75 3,75 3,75 3,76 3,76 

8.   Sredstva za financiranje javnih 
del  

     

9.  Sredstva ZZZS za zdravnike 
pripravnike in specializante, 
zdravstvene delavce pripravnike, 
zdravstvene sodelavce pripravnike 
in sredstev raziskovalnih projektov 
in programov ter sredstev za 
projekte in programe, namenjenih 
za internacionalizacijo in kakovost 
v izobraževanju in znanosti 
(namenska sredstva) 

     

10. Sredstva za zaposlene na 
podlagi Zakona o ukrepih za 
odpravo posledic žleda med 30. 
januarjem in 10. februarjem 2014 
(Uradni list RS, št. 17/14) 

     

Skupno število vseh zaposlenih (od 
1. do 10. točke) 41 41 44 47 47 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 1, 2, 3 in 4 18,48 18,48 20,48 23,48 23,28 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 22,52 22,52 23,52 23,72 23,72 
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Obrazložitve k realizaciji kadrovskega načrta za leto 2019: 

1. Število zaposlenih s skrajšanim delovnim časom: 

En javni uslužbenec je bil zaposlen s skrajšanim delovnim časom 4 ure/dan na delovnem 
mestu Ribogojec (DM pod zap. št. 46 v Preglednici 69); razlog: delna invalidska upokojitev. 

2. Prenehanje pogodb o zaposlitvi: 

V letu 2019 je zaradi redne odpovedi s strani javnega uslužbenca le temu prenehalo delovno 
razmerje za nedoločen čas na delovnem mestu Pravnik VII/2 (DM zap. št. 3 v Preglednici 69). 
Na to delovno mesto je  zavod v letu 2019 zaposlil novo javno uslužbenko za nedoločen čas. 

V letu 2019 je zaradi redne odpovedi s strani javne uslužbenke le tej prenehalo delovno 
razmerje za določen čas na delovnem mestu Strokovni sodelavec VII/2 (II) na projektu LIFE 
for LASCA (DM zap. št. 3 v Preglednici 69). Nadomestna zaposlitev ni bila realizirana. 

V letu 2019 je prenehalo delovno razmerje za določen čas javni uslužbenki na delovnem mestu 
Strokovni sodelavec III (DM zap. št. 24 v Preglednici 69). 

3. Nove zaposlitve in premestitve: 

V letu 2019 je zavod zaradi trajne potrebe po opravljanju del in nalog, ki jih opravljata javna 
uslužbenca na delovnih mestih pod zap. št. 18 in 34 v Preglednici 69, z navedenima javnima 
uslužbencema sklenil delovno razmerje za nedoločen čas, in sicer na delovnih mestih 
Strokovni sodelavec II in Delavec v kmetijstvu in ribištvu V. Ni pa realiziral načrtovane 
zaposlitve za nedoločen čas za javno uslužbenko na delovnem mestu Strokovni sodelavec III 
pod zap. št. 24 v Preglednici 69, ki ji je z 12. 12. 2019 potekla pogodba o zaposlitvi za določen 
čas. 

Zaradi dodeljene nove naloge javne službe s strani MOP, in sicer »Prilagajanje na podnebne 
spremembe z izvajanjem ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti s preprečevanjem in 
obvladovanjem vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (podnebni sklad)« ter s tem 
povezanimi dodatnimi sredstvi za stroške dela, je za izvedbo predmetne naloge zavod za 
določen čas zaposlil štiri nove javne uslužbence na delovnem mestu Strokovni sodelavec III 
(DM pod zap. št. 28, 29, 30 in 31 v Preglednici 69). 

Za izvajanje nalog projekta »LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 
in Slovenia; Akronim: LIFE IP«, v katerem zavod sodeluje kot pridruženi partner, je zavod za 
določen čas zaposlil dva nova javna uslužbenca na delovnem mestu Strokovni sodelavec III 
(DM pod zap. št. 26 in 27 v Preglednici 69). 

Ker je osem javnih uslužbencev s pridobitvijo projekta »LIFE integrated project for enhanced 
management of Natura 2000 in Slovenia; Akronim: LIFE IP«, pri katerem je zavod pridruženi 
partner, v letu 2019 pričelo z izvajanjem nalog na omenjenem projektu v projektno določenih 
deležih in posledično v tem delu ne bodo več mogli izvajati nalog javne službe, je zavod zaradi 
zagotavljanja kontinuitete izvajanja nalog javne službe zaposlil dva javna uslužbenca za 
določen čas na delovnem mestu Strokovni sodelavec III (DM pod zap. št. 32 in 41 v Preglednici 
69). 

S tremi javnimi uslužbencemi, ki so zasedali delovno mesto Strokovni sodelavec II, je zaradi 
prevzema zahtevnejših nalog zavod sklenil pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas za delovno 
mesto Strokovni sodelavec I (DM pod zap. št. 15, 16 in 39 v Preglednici 69). 

Z dvema javnima uslužbnecema, ki sta zasedala delovno mesto Delavec v kmetijstvu in 
ribištvu V, je zaradi prevzema zahtevnejših nalog zavod sklenil pogodbe o zaposlitvi za 
nedoločen čas za delovno mesto Skupinovodja (DM pod zap. št. 33 in 34 v Preglednici 69). 

Viri financiranja zaposlenih so razvidni in preglednic 67 in 69. 

Delež zaposlenih, ki so bili v letu 2019 financirani iz državnega proračuna, se je z novimi 
zaposlitvami spremenil v skladu s kadrovskim načrtom za leto 2019. 
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Preglednica 69 Seznam zasedenih delovnih mest s pripadajočimi stopnjami izobrazbe, 
tarifnimi razredi, plačnimi razredi, deleži zaposlitve na javni službi in tržnem delu dejavnosti 
vključno z EU sredstvi ter vrstami pogodb o zaposlitvi na dan 31. 12. 2019. 

Zap. 
št. 

Šifra 
delovnega 

mesta 
Naziv delovnega mesta 

Stopnja 
izobrazbe 

Tarifni 
razred 

Plačni 
razred  

Delež na 
javni 
službi 

Delež na 
trgu / EU 
sredstva 

Določen (D) 
/ nedoločen 

(N) čas 

UPRAVNA SLUŽBA 

1 B017390 Direktor javnega zavoda  7 VII/2 50 46,41 53,59 D 

2 J025016 Tajnica direktorja V (I)  5 V 21 49,99 50,01 N 

3 J017074 Pravnik VII/2  7 VII/2 40 46,32 53,68 N 

4 J015044 Finančni referent V  5 V 27 77,02 22,98 N 

5 J015044 Finančni referent V  5 V 24 44,61 55,39 N 

6* J017137 Strokovni sodelavec VII/2 (II)  7 VII/2 35 0 100 D 

STROKOVNO RAZISKOVALNA SLUŽBA 

Oddelek za sladkovodno ribištvo 

7 H019003 Strokovno raziskovalni sodelavec  8/2 IX 52 75,63 24,37 N 

8 I017149 Višji sodelavec I  8/2 VII/2 46 64,02 35,98 N 

9 I017149 Višji sodelavec I  8/2 VII/2 45 0 100 N 

10 I017149 Višji sodelavec I  7 VII/2 47 91,77 8,23 N 

11 I017091 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 42 100 0 N 

12 I017091 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 40 49,98 50,02 N 

13 I017091 Strokovni sodelavec I  8/1 VII/2 40 93,97 6,03 N 

14 I017091 Strokovni sodelavec I  8/1 VII/2 42 67,98 32,02 N 

15 I017092 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 44 33,05 66,95 N 

16 I017092 Strokovni sodelavec I 7 VII/2 40 89,02 10,98 N 

17 I017092 Strokovni sodelavec II  7 VII/2 36 0 100 D 

18 I017093 Strokovni sodelavec II  7 VII/2 34 89,01 10,99 N 

19 I017093 Strokovni sodelavec III  6/2 VII/2 36 90,51 9,49 N 

20 I017093 Strokovni sodelavec III  5 VII/2 35 0 100 N 

21 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 0 100 D 

22 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 0 100 D 

23 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 100 0 N 

24** I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 100 0 D 

25 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 100 0 D 

26 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 0 100 D 

27 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 0 100 D 

28 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 100 0 D 

29 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 100 0 D 

30 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 100 0 D 

31 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 100 0 D 

32 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 100 0 D 

33 I015901 Skupinovodja  5 V 26 40,23 59,77 N 

34 I015080 Skupinovodja 6/2 V 22 100 0 N 

35 I015080 Delavec v kmetijstvu in ribištvu V  5 V 19 4,98 95,02 D 

36 I015036 Revirni ribiški čuvaj   4 V 26 100 0 N 

Oddelek za morsko ribištvo 

37 I017149 Višji sodelavec I  7 VII/2 46 24,10 75,90 N 

38 I017091 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 42 0 100 N 

39 I017092 Strokovni sodelavec I 7 VII/2 41 0 100 N 

40 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 0 100 N 

41 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 100  D 

Oddelek za ribogojstvo 

42 I017091 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 45 0 100 N 

43 I017091 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 36 0 100 D 

44 I015901 Skupinovodja  5 V 30 0 100 N 
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45 I015037 Ribogojec   5 V 30 0 100 N 

46 I015037 Ribogojec   5 V 29 0 100 N 

47 I015037 Ribogojec   4 V 27 0 100 N 

48 
I015037/ 
I015036 

Ribogojec / Revirni ribiški čuvaj  5 V 21 50,02 49,98 N 

49 I012002 Delavec v kmetijstvu in ribištvu II  4 II 21 0 100 N 

Opomba: 

* javna uslužbenka na delovnem mesto pod zap. št. 6 je bila zaposlena le do 11. 8. 2019. 
** javna uslužbenka na delovnem mesto pod zap. št. 24 je bila zaposlena le do 12. 12. 2019. 

5.2 Delovni koledar 
Delavci so prilagodili svoje delo delovnim nalogam v okviru 40-urnega delovnega tedna, in 
sicer od ponedeljka do petka po 8 ur dnevno. Ribogojci in revirni ribiški čuvaji opravljajo delo 
v neenakomerno razporejenem delovnem času (občasna delovna obveznost ob sobotah in 
nedeljah).  

Delovna obveznost v letu 2019 je znašala 1.992 ur, letno število ur za obračun pa je bilo 2.088.  

Za obračun se je štel 1 delovni dan po 8 ur ne glede na to, da delavci v ribogojnih obratih in 
ribiški čuvaji, za katere velja sezonski značaj dela, delajo občasno tudi ob sobotah, nedeljah 
in praznikih. Svojo delovno obveznost so prilagodili 40-urnemu tedenskemu delavniku oz. letni 
delovni obveznosti ur, v skladu z zakonskimi določili. Za delo v soboto, nedeljo in praznike so 
koristili tudi proste ure oz. dni izven sezone. 

5.3 Povračila stroškov delavcem v zvezi z delom 

5.3.1 Jubilejne nagrade 
V letu 2019 je en javni uslužbenec izpolnil pogoje za izplačilo jubilejne nagrade  za 20 let 
delovne dobe v javnem sektorju. Jubilejna nagrada je bila izplačana v skladu s predpisi in 
kolektivnimi pogodbami, ki določajo višino in način izplačila jubilejnih nagrad v javnem sektorju 
za leto 2019. 

5.3.2 Regres za letni dopust 
Regres za letni dopust v letu 2019 je bil izplačan v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami, 
ki določajo višino in način izplačila regresa v javnem sektorju za leto 2019. 

5.3.3 Plače 
Plače zaposlenim so se usklajevale in izplačevale skladno z: 

- Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 
104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-
1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 
– ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 
90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1), 

- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni 
list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), 

- Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – 
ZDOdv in 67/17), 

- Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v 
plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18), 

- Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 
89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18), 
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- Kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost - tarifni del, Kolektivno pogodbo za 
raziskovalno dejavnost in Kolektivno pogodbo javnega zavoda RTV Slovenija. 

5.3.4 Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje 
Zneski premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so se 
usklajevali v skladu z predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki določajo višino in način 
usklajevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 
v letu 2019. 

5.3.5 Preventivni pregledi delavcev 
Skladno s Poročilom o oceni tveganja z izjavo o varnosti št. MJ-OT-14/09, ki jo je za zavod v 
letu 2009 izdelalo podjetje Lentus d.o.o., in s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih 
delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06 in 43/11 – ZVZD-1) v letu 2019 nihče 
od že zaposlenih ni imel usmerjenega obdobnega zdravstvenega pregleda.  

Novo zaposleni so opravili predhodne zdravstvene preglede zaradi ugotovitve zmožnosti za 
opravljanje del.   

5.3.6 Sejnine članom sveta zavoda 
Sejnine so bile članom sveta zavoda izplačevane skladno z Uredbo o sejninah in povračilih 
stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih 
(Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12, 51/13 in 6/15). V letu 2019 je imel svet zavoda sedem 
sej, od tega tri redne in štiri izredne seji. 
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6 Računovodsko poročilo 

6.1 Uvod 
Zavod je po statusni obliki javni zavod. Spada med posredne proračunske uporabnike, 
katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje 
Vlada Republike Slovenije. Hkrati pa se zavod uvršča med določene uporabnike enotnega 
kontnega načrta, saj mora zaradi pridobivanja dela prihodkov iz naslova opravljanja tržne 
dejavnosti, prihodke in odhodke pripoznavati tudi v skladu s Slovenskimi računovodskimi 
standardi po načelu nastanka poslovnega dogodka. 

Letno računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2019 in pojasnil k izkazom so bili upoštevani 
naslednji predpisi: 

− Zakon o računovodstvu(Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), 

− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)  in ZIPRS1819, 

− Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 
58/10, 97/12, 100/15, 75/17 ter 82/18), 

− Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 
94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19), 

− Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 
58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19), 

− Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10), 

− Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 
5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 
23/15, 82/15, 68/16, 69/17, 79/18 in 66/19), 

− Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 
108/13 in 100/15), 

− Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13), 

− Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 
in 68/09), 

− Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 
23/17, 57/18 in 81/18). 
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6.2 Računovodsko poročilo 
Računovodsko poročilo obsega: 

1. BILANCO STANJA (Priloga 1) in pojasnila k postavkam: 

a) Pregled stanja in gibanje neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Priloga 1/A), 

b) Pregled stanja in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (Priloga 1/B).  

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (Priloga 3) in 
pojasnila k postavkam: 

a) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 
(Priloga 3/A), 

b) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (Priloga 3/A-1), 

c) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Priloga 3/A-2),  

d) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Priloga 
3B). 

6.2.1 Bilanca stanja 
Preglednica 70 Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2019 

 

Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 

UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 2.198.568 2.127.006 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 134.193 134.193 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 107.859 102.054 

02 NEPREMIČNINE 004 2.024.887 2.028.663 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 205.960 180.881 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

006 778.518 582.413 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

007 425.211 335.328 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 870.617 574.155 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 7.373 10.521 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 

014 389.534 75.214 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 215.240 268.182 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 1.068 1.708 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

017 77.997 71.418 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 
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16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 4.243 19.066 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 175.162 128.046 

  C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 335.206 318.572 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 8.379 14.637 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 326.827 303.935 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 3.404.391 3.019.733 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 16.942 16.942 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 785.152 422.187 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

035 56 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 94.769 71.861 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 66.830 135.055 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 69.319 54.281 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV 
ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 

039 331 374 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 69.384 160.000 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 202 616 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 484.261 0 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-
053+054+055+056+057+058-059) 

044 2.619.239 2.597.546 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 181.127 140.462 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 
NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 8.337 17.913 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

056 2.167.783 2.182.414 
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981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 261.992 256.757 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 3.404.391 3.019.733 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 16.942 16.942 

 

6.2.1.1 SREDSTVA 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

− Neopredmetena dolgoročna sredstva, 

− nepremičnine ter 

− oprema in drobni inventar, 

so izvirno vrednotena po nabavni vrednosti in amortizirana po amortizacijskih stopnjah v 
skladu z Zakonom o računovodstvu in Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 

Nepremičnine se amortizirajo po stopnji 3,00 %, oprema po stopnji 12,00 % - 25,00 %, 
računalniki in računalniška oprema po stopnji 25,00 - 50,00 %, zemljišča pa se ne amortizirajo.. 

Drobni inventar z življenjsko dobo nad 1 letom in posamično vrednostjo pod 500,00 EUR se 
odpiše neposredno ob nabavi.  

Podorbnejše gibanje dolgoročnih sredstev je predstavljeno v preglednici Stanje in gibanje 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 

− Stanje denarnih sredstev v blagajni znaša na dan 31.12.2019 7.373 €. Zavod ima tri 
gotovinske blagajne; glavno blagajno na sedežu zavoda ter blagajni v ribogojnici Obrh in 
Soča. 

− Zavod izkazuje denarna sredstva na evrskem računu v višini 19.871 €, podračunu za 
projekt LIFE for LASCA v višini 369.346 € in denarna sredstva na deviznih računih v višini 
317 € (7,85 USD in 263,53 GBP). Skupaj dobroimetij pri bankah 389.534 €. 

− Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znašajo 215.240 € in so vse do kupcev v državi. 
Zavod je v letu 2019 odpisal terjatev v višini 254 € do fizične osebe iz tujine, ker je 
neizterljiva ter oslabil terjatev, v skladu z računovodskimi standardi, v višini 48.862 € 
Terjatev je bila prijavljena v stečajni postopek leta 2017, kjer je bila priznana, a do sedaj 
še nismo prejeli nikakršnih poplačil. Zapadlih ostalih terjatev nad 90 dni je v višini 5.196 
€, nezapadlih oz. zapadlih v letu 2020 pa 200.297 €. 

− Dani predujem v višini 1.068 € je terjatev za odtegnjeno provizijo od nakazil ribiških kart, 
za katero nam dobavitelj še ni poslal računa. 

− Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 77.997 € 
predstavljajo terjatve na podlagi izdanih zahtevkov za opravljene storitve neposrednim in 
posrednim proračunskim uporabnikom, predvsem iz naslova zahtevkov za stroške 
december 2019. 

− Druge kratkoročne terjatve v višini 4.243 € se delijo na: 

o terjatve do ZZZS za refundacijo boleznin v višini 1.250 €, 

o terjatve do ZPIZ-a za refundacijo invalidnin v višini 1.769 €, 

o terjatve za vstopni DDV v višini 1.169 € in 
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o terjatve do zaposlenih v višini 55 €. 

− Z aktivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami, ki znašajo 175.162 €, so zajeti: 

o kratkoročno odloženi stroški; le - ti vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku še ne 
bremenijo dejavnosti, s katero se zavod ukvarja ter takrat še ne vplivajo na poslovni 
izid. Tako se na podlagi računovodskih standardov stroški, ki se nanašajo na časovno 
obdobje za naslednje leto knjižijo med aktivne časovne razjitve (AČR) in se nato 
prenesejo med stroške v letu v katerem bremenijo poslovni izid. V tej postavki zavod 
izkazuje zavarovanja – ladijski kasko, za vozila, domene, računalniške licence do 
enega leta ter spletne certifikate, ki bodo bremenila poslovni izid v letu 2020 v višini 
2.355  €, 

o prehodno nezaračunani prihodki; predstavljajo razmejene prihodke za stroške, ki so 
že nastali, zahtevki oz. nakazila pa bodo izvedena v letu 2020. 

Zavod tako na dan 31.12.2019 izkazuje:  

- 87.302 € prehodno nezaračunanih prihodkov iz naslova projekta VIPava, 

- 20.483 € prehodno nezaračunanih prihodkov iz naslova projekta VrH Julijcev in 

- 39.674 € prehodno nezaračunanih prihodkov iz naslova projekta LIFE for 
STRŽEN, 

- Zahtevki za mesec december za pokrivanje stroškov dela do ARSO v višini 7.386 
€ in MKGP za 17.962 €. 

C. ZALOGE 

Med zalogami materiala zavod izkazuje zalogo hrane za ribe, ki na presečni dan znaša 8.379 
€. Zaloga se vodi po metodi FIFO. 

Zaloge nedokončane proizvodnje predstavljajo zaloge rib oz. nedokončane proizvodnje na dan 
31. 12. 2019 v ribogojnicah zavoda, in sicer v znesku 326.827 €. Zaloge so vrednotene po 
lastni ceni. V letu 2019 se je nedokončana proizvodnja povečala za 22.892 €. 

6.2.1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

A. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

− Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 94.769 € so sestavljene iz obračunanih toda 
neizplačanih plač za mesec december 2019 ter drugih povračil stroškov v zvezi s plačami 
(prevoz, prehrana, prispevki iz plač in akontacija dohodnine); 

− Obveznosti do dobaviteljev na dan bilance stanja znašajo 66.830 € in ni nobenih 
obveznosti zapadlo dlje kot 90 dni;  

− Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 69.319 € se delijo na:  

o obveznosti za dajatve iz naslova prispevkov na plače 15.600 €, podjemnih in avtorskih 
pogodb v višini 4.255 €, 

o obveznosti za plačilo RTV prispevka 4 €, 

o obveznosti za davek na dodano vrednost v višini 21.263 €, 

o obveznosti do fizičnih oseb iz naslova opravljenega dela po podjemnih pogodbah in 
avtorskih honorarjih v višini 4.826 €, 

o obveznost iz naslova davka od dohodka pravnih oseb v v išini 22.291 ter 

o 2 letna obveznost za plačilo telefonskih aparatov v višini 1.080 €, ki se  bodo odplačali 
v letu 2020. 

− Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti iz 
naslova še neporavnanih in prejetih računov ter znašajo 331 €; 
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− Zavod izkazuje konec leta tudi obveznosti za kratkoročni kredit v višini 69.384 in za obresti 
od kredita v višini 202 €. 

− Pasivne časovne razmejitve zajemajo postavke odloženih prihodkov. Odloženi prihodki 
nastajajo, če še niso opravljene sicer že zaračunane ali celo plačane storitve, vendar 
zaradi tega ni običajnih obveznosti do kupcev, ki bi veljale kot dobljeni predujmi. Med 
odložene prihodke se uvrščajo tudi državne podpore in donacije, prejete za     pridobitev 
osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje določenih stroškov. Namenjene so za pokrivanje 
stroškov amortizacije teh amortizirljivih sredstev oziroma določenih stroškov in se 
porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke. 

Zavod izkazuje 258.002 € odloženih prihodkov za projekt LIFE IP in 225.361 €  iz projekta 
LIFE for LASCA, skupaj 483.363. 

898 € pa so vnaprej vračunani odhodki za provizije ribolovnih dovolilnic, ki so že nastali, 
nimamo pa še računa in bremenijo rezultat poslovnega leta 2019. 

B. LASTNI VIRI 

− Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami (181.127 €) zavod izkazuje 
obveznosti iz naslova prejetih sredstev: 

• od Agencije RS za razvoj podeželja za nakup osnovnih sredstev v višini 6.656 € ter 

•  enako iz naslova projekta LIFE  for LASCA v višini 76.232 €, 

• zavod pridobil tudi sredstva za nakup opreme za izvajanje projekta LIFE for STRŽEN 
in stanje na kontu je 22.494, 

•  potem tudi za projekt VIPava, kjer je kot vir stanje 10.252 €. 

• V letu 2019 pa je prejel tudi sredstva za nbavo opreme na projektu VrH Julijcev, kjer je 
stanje 11.589 € in  

• LIFE IP, kjer se izkazuje 53.904 € . 

Pasivne časovne razmejitve se vsako leto povečujejo za prejeta sredstva za nakup 
opredmetenih in neopredmetenih sredstev ter zmanjšujejo za znesek amortizacije.  

− Med drugimi dolgoročnimi obveznostmi je še obveznost iz naslova leasing pogodbe: 

o dolg v višini 8.337 € (pogodba se izteče v marcu 2022). 

− Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki predstavljajo neodpisano vrednost 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev, so v višini 
2.167.783 €. 

− Ugotovljeni poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 261.992 
€. Od tega je presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 15.174 € po obračunu davka 
od dohodka pravnih oseb. 

Zavod izkazuje tudi izvenbilančne obveznosti v višini 16.942,02 €  iz naslova dane garancije 
za  dobro izvedbo posla Ihtiološki monitoring na HE Boštanj, HE Krško in HE Brežice 2017 - 
2019. 
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Preglednica 71 Priloga 1/a: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

Naziv 
Oznaka 
za AOP 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti Amortizacija 

 
Neodpisana 

vrednost 
(31.12.) 

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi 

oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10  
(3-4+5-6-

7+8-9) 11 12 
I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 
upravljanju 

(701+702+703+704+705+706+707) 

700 2.719.539 612.635 222.977 0 30.648 8.924 126.474 2.181.683 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 134.193 102.054 0 0 0 0 5.806 26.333 0 0 

D. Zemljišča 704 1.107.283 0 4.587 0 20.331 0 0 1.091.539 0 0 

E. Zgradbe 705 921.380 180.881 11.968 0 0 0 25.079 727.388 0 0 

F. Oprema 706 553.819 326.836 183.653 0 9.830 8.437 72.820 336.423 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

707 2.864 2.864 22.769 0 487 487 22.769 0 0 0 

III. Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva v 

finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723) 

716 25.730 5.628 0 0 0 0 3.217 16.885 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 722 25.730 5.628 0 0 0 0 3.217 16.885 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna 
sredstva 

723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Iz priloge 1/a je razvidno gibanje in stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019. Zavod je v letu 2019 izvedel 
za 222.997 € nabav neopredmetenih in opredmetenih sredstev. Hkrati so se sredstva zmanjšala za amortizacijo v višini 126.474 €.  

Zavod je v letu 2019 izvedel inventurni popis s katerim je odpisal  opremo v skupni neodpisani vrednosti 471 €. Izknjižilo iz registra se je tudi zemljišče v 
višini 20.331 €, ki je bilo prodano leta 2018 občini Kobarid, vendar se je  takrat ta parcela pozabila izločiti iz knjig. Zavod je v letu prodal tudi rabljeno vozilo 
subaru, ki je bil v nevoznem stanju in je imel še preostalo vrednost 922 €. 
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Preglednica 72 Priloga 1/b: Pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 

Naziv 
Oznaka za 

AOP 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 

naložb in 
danih 
posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

Znesek 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih 
posojil 

(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih 
posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 
I. Dolgoročne finančne naložbe 
(801+806+813+814) 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+812) 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki 
imajo obliko d.d. 

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki 
imajo obliko d.o.o. 

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naložbe v plemenite kovine, drage 
kamne, umetniška dela in podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
(815+816+817+818) 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, preneseno 
javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last drugim 
pravnim osebam javnega prava, ki imajo 
premoženje v svoji lasti 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
doma 

817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v 
tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila javnim 
skladom 

822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim 
podjetjem 

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim 
institucijam 

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim 
podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem 
države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu 
proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 
vrednostnih papirjev 
(830+831) 

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti 
(833+834) 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim 
bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Skupaj 
(800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zavod v letu 2019 ni imel nobenih naložb. 
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6.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
Preglednica 73 Priloga 3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 
860 1.995.479 1.731.445 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.965.644 1.708.218 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 22.892 16.652 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 6.943 6.575 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 88 13 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 3.313 1.439 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 1.998.880 1.732.897 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 714.311 702.765 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 

872 8.146 4.982 

460 STROŠKI MATERIALA 873 179.786 225.311 

461 STROŠKI STORITEV 874 526.379 472.472 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 1.169.433 991.467 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 892.984 765.111 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 146.072 123.841 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 130.377 102.515 

462 G) AMORTIZACIJA 879 9.708 10.179 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 5.363 5.283 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 7.657 6.937 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 1.698 749 
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  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 

(885+886) 
884 49.116 1.074 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 49.116 1.074 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 1.957.286 1.718.454 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 41.594 14.443 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 26.420 4.505 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(888-890) 

891 15.174 9.938 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

893 0 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 

894 43 38 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 

 

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA 

Prihodki od poslovanja predstavljajo prihodke od opravljenih storitev v skupni vrednosti 
1.965.644 €, 6.943 € je bilo prihodkov iz naslova prodaja ribje hrane oz. živih rib, kar skupaj 
znese 1.972.587 €. Nadalje je med prihodki 22.892 €, ki  predstavlja povečanje proizvodnje in 
to  je 1.995.479 prihodkov iz poslovanja. Glede na leto 2018 so prihodki višji za dobrih 15 % 
predvsem iz naslova projektov.  Prihodki se pripoznajo, ko je storitev opravljena deloma ali v 
celoti oz. se vkalkulirajo prihodki, ko nastenejo upravičeni stroški projekta. 

Prihodki od poslovanja so doseženi: 

− iz sredstev javnih financ, ki predstavljajo prejeta sredstva za pokrivanje tekočih 
stroškov; 

Preglednica 74: Prihodki po obračunskem načelu  

PU Proračunska postavka 
Tekoča 
poraba -
prihodki 

      

23302 
MKGP 

426510 Javna služba v ribištvu 440.288 

23302 
MKGP 

140023 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14-20 
EU 

108.398 

23302 
MKGP 

140024 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14-20 
EU 

27.100 

25500 
MOP 

153239 Natura 2000 65.706 

25500 
MOP 

 559     Podnebni sklad 36.900 
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25518 
ARSO 

153291 Kakovost voda - monitoring 52.851 

23302 
MKGP 

170059 Javna služba za svetovanje v ribištvu 33.874 

   (A) 765.118 

 

Prihodki Vrednost € 

Upravljanje z vodami posebnega pomena 366.928 

Strokovne naloge na tržnem delu 160.452 

Prodaja rib in ribje hrane 244.165 

Ostali prihodki (kotizacije, sejemske storitve, prevoz,..) 11.699 

Projekti:    

        LIFE for STRŽEN 19.594 

        LIFE for LASCA 238.756 

        VIPava 107.820 

        LIFE IP 52.633 

        VrH Julicev 5.422 

Sprememba vrednosti zalog 22.892 

(B) 1.230.361 

SKUPAJ PRIHODKI OD POSLOVANJA (A) + (B) 1.995.479 

 

− prihodki iz nalova proračunskih sredstev so v višini 765.118 €; 

− od prodaje storitev pri opravljanju javne službe (upravljanje z vodami posebnega 
pomena) v višini 366.928 €, kar je kar 12 % več kot leto poprej; 

− z izvajanjem strokovnih nalog na tržnem delu dejavnosti v višini 160.452 €, kar je 
malenkost več kot leto poprej; 

− s prodajo rib in ribje hrane v višini 244.165 €, oz. 28 % več kot leta 2018; 

− iz naslova projektov LIFE for STRŽEN v višini 19.594 €, LIFE for LASCA v višini 
238.756 €, VIPava v višini 107.820 €, LIFE IP 52.633 € VrH Julicev 5.422; 

− ostali prihodki (prevoz, kotizacije, sejemske storitve\) v višini 11.699 €; 

− povečanje prihodkov za zvišanje nedokončane proizvodnje v višini 22.892 €. 
 

B. FINANČNI PRIHODKI  

Finančni prihodki so bili v letu 2019 realizirani v vrednosti 88 € in sicer iz naslova tečajnih 
razlik. 

C. DRUGI PRIHODKI 

Druge prihodke je zavod realiziral v največji meri iz naslova prejetih odškodnin, odpisa 
nevnovčenih zastaranih bonov in drugih uskladitev v višini 3.313 €.    

      Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 

Zavod  v letu 2019 ne izkazuje prevrednotovalnih poslovnih prihodkov. 

 

 



ZZRS Poslovno poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2019 

88 

 

D. CELOTNI PRIHODKI 

Celotni prihodki v letu 2019 tako znašajo 1.998.880 €, od tega je povečanje nedokončane 
proizvodnje 22.892 €, za izvajanje javne službe 1.133.713 € in iz naslova tržne dejavnosti 
865.167 €. Delež tržne dejavnosti je tako visok zaradi prihodkov iz naslova projektov, ki so 
predstavljeni pod točka A – Prihodki od poslovanja in predstavljajo 50 % vseh tržnih prihodkov 
oz. dobrih 21 % celotnih prihodkov zavoda. 

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

Med stroški materiala katerih skupna vrednost z nabavno vrednostjo blaga znaša 187.932 € 
predstavljajo največjo postavko stroški nakupa ribje hrane (74.924 €), sledijo jim stroški 
energije (22.389 €) in goriva (21.702 €), stroški tiska dovolilnic (9.057 €), stroški zaščitne 
opreme (5.873 €) in  materiala za vzdrževanje osnovnih sredstev (5.515 €), razliko pa 
predstavljajo: drugi stroški materiala ribogojnic, stroški pisarniškega materiala in drugo. 

Največjo postavko med stroški storitev, ki znašajo 526.379 € predstavljajo prejemki fizičnih 
oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (podjemne pogodbe, avtorski honorarji, študentsko delo, 
sejnine), in sicer 112.261 €. Sledijo jim stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti 
(68.963 €), računovodske, revizijske in ostale intelektualne storitve v višini (71.816 €), 
povračila v zvezi s službenimi potni (38.036 €), stroški vzdrževanja podatkovnih baz (24.151 
€), provizije od prodaje dovolilnic (23.873 €) ter stroški telefona in interneta (20.219 €) ter ostale 
storitve.  

F. STROŠKI DELA 
Zavod je obračunaval in izplačeval plače in druge stroške dela za redno zaposlene delavce 
skladno z: 

- Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 
104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-
1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 
– ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 
90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1), 

- Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni 
list RS, št. 71/17), 

- Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih 
ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16), 

- Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno 
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – 
ZDOdv in 67/17), 

- Kolektivno pogodbo za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 
89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17 in 69/17), 

- Kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost - tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15 
in 46/17), 

- Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 
3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 
90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14, 43/14, 6/15, 57/15, 98/15, 15/16 in 84/16).  

Vsi prispevki in davki so bili obračunani skladno z veljavnimi predpisi. 

Skupna vrednost stroškov dela znaša 1.169.433 € in so v primerjavi s preteklim letom višji za 
18 %. 

Glede na finančni načrt so bili stroški dela nižji za 2,9 % (planirani stroški dela za 2019 so bili 
1.203.605 €). 

Stroške dela za leto 2019 sestavljajo: 
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Opis stroška Leto 2019 Leto 2018 Indeks 19/18 

Plače zaposlenih 892.984 765.112 1,17 

Stroški prevoza in prehrane 71.654 54.731 1,31 

Regres 40.223 32.237 1,25 

Premija KDPZ 17.480 14.538 1,20 

Prispevki na plače 146.072 123.839 1,18 

Drugi stroški dela                              1.020 1.011 1,01 

SKUPAJ 1.169.433 991.467 1,18 

 

G. AMORTIZACIJA 

Skupna vrednost amortizacije znaša 129.690 €, vendar se del amortizacije v višini 119.982 € 
pokriva v breme sredstev danih v upravljanje in dolgoročno odloženih prihodkov. Tako se v 
izkazu prikaže le amortizacija, ki se pokriva v breme prodajnih cen in znaša 9.708 €. 

J. DRUGI STROŠKI 

Drugi stroški v višini 5.363 € predstavljajo stroške za razne takse, pristojbine in vodno povračilo 
(787 €) ter nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč v višini 4.575 €. 

K. FINANČNI ODHODKI 

Finančne odhodke v višini 7.657 € sestavljajo obresti iz naslova finančnega najema (leasing) 
v višini 1.092 €, obresti posojila v višini 6.193 € ter zamudne obresti 372 €. 

L. DRUGI ODHODKI 

Vrednost drugih odhodkov znaša 1.698  €, zaradi nepopolnih računov in opominov.  

M. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 

Postavka v višini 49.116 € zajema odpis terjatve v višini 254 € do fizične osebe iz tujine, ker je 
neizterljiva ter oslabil terjatve, v skladu z računovodskimi standardi, v višini 48.862 € IREET 
d.o.o.. Terjatev je bila prijavljena v stečajni postopek leta 2017. 

J. CELOTNI ODHODKI 

Celotni odhodki znašajo 1.957.286 € od tega 1.094.764 € za izvajanje javne službe in 862.522 
€ za opravljanje tržne dejavnosti. 

K. PRESEŽEK PRIHODKOV  

Zavod izkazuje za 41.594 € presežka prihodkov nad odhodki. V skladu s predpisi (Zakonom o 
davku od dohodka pravnih oseb ter Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne 
dejavnosti) je zavod od presežka na pridobitni dejavnosti obračunal davek. Le ta znaša 26.420 
€ tako, da je končen presežek prihodkov nad odhodki 15.174 €. 

Preglednica 75: Obračun davka od dohodka pravnih oseb   

 

DAVČNI OBRAČUN ZA LETO  2019 

     

RAČUNOVODSKI PRIHODKI     1.975.988,62 €  

Izvzem po 9.členu ZDDPO - NEPRIDOBITNA    1.189.501,81 €  

RAČUNOVODSKI ODHODKI     1.934.395,09 €  

Izvzem po 9.členu ZDDPO - NEPRIDOBITNA    1.245.398,21 €  
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Obdavčljiva osnova             97.489,93 €  

     

DAVČNI PRIHODKI   
       786.486,81 €  

DAVČNI ODHODKI            688.996,88 €  

RAZLIKA    
         97.489,93 €  

     

POVEČANJE DAVČNE OSNOVE            57.622,42 €  

     

ZMANJŠANJE DAVČNE OSNOVE          16.058,80 €  

     

OSNOVA ZA OBDAVČITEV         139.053,55 €  

DAVEK 19 %   
         26.420,17 €  

 

 

 

Preglednica 76 Priloga 3/A: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 
401 2.612.354 1.644.812 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 1.158.295 1.240.004 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 810.891 690.468 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 810.891 690.468 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 760.218 669.643 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 50.673 20.825 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo 
porabo 

411 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 
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del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 

419 0 0 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430) 

420 347.404 549.536 

del 7102 Prejete obresti 422 0 0 

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

423 0 0 

7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 487 0 0 

7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 347.304 323.536 

72 Kapitalski prihodki 425 100 226.000 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov 488 0 0 

783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada 489 0 0 

784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in 
drugih programov EU 

490 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 430 0 0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433) 

431 1.454.059 404.808 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 1.454.059 404.808 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 2.152.504 1.940.601 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 1.350.282 1.178.113 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 601.808 519.563 

del 4000 Plače in dodatki 440 531.252 460.558 

del 4001 Regres za letni dopust 441 24.704 19.028 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 42.303 31.914 
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del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 3.116 7.691 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 433 372 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 96.780 83.850 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 47.469 41.523 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 37.987 33.259 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 565 369 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 535 469 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na 
podlagi ZKDPZJU 

452 10.224 8.230 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 394.753 322.717 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 129.074 68.922 

del 4021 Posebni material in storitve 455 15.946 32.202 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 33.549 26.504 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 16.681 25.723 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 15.865 14.339 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 48.771 37.993 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 8.781 8.057 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 126.086 108.977 

403 D. Plačila domačih obresti 464 6.618 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 
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  J. Investicijski odhodki 

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 
470 250.323 251.983 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 4.587 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 85.807 53.630 

4202 Nakup opreme 473 84.642 73.216 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 21.294 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 9.119 46.248 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 51.758 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 5.200 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 16.043 16.807 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 

479 28.831 5.124 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU 
(482 + 483+ 484) 

481 802.222 762.488 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga 
in storitev na trgu 

482 380.001 332.001 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

483 61.883 53.251 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

484 360.338 377.236 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 459.850 0 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 0 295.789 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in 
odhodkih v obračunskem obdobju od 01.01. do  31.12.2019 in v predhodnem obračunskem 
obdobju od 01.01. do 31.12.2018. 

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka: 

− da je poslovni dogodek nastal, 

− da je prišlo do prejema ali izplačila denarja. 

Skupni prihodki zavoda po načelu denarnega toka so bili v letu 2019 za slabih 59  % višji glede 
na leto 2018 in so znašali 2.612.354 €. Razlog za takšno zvišanje je v višjih prejetih sredstvih 
tako iz državnega proračuna za 120.423 €, kot predvsem iz naslova projektov, kar 976.392 €.  
Odhodki v letu 2019 znašajo 2.152.504 € in so glede na leto 2018 višji za slabih 11 %. Kar 
polovica oz. 1.055.402 € odlivov je bilo iz naslova izvajanja projektov. 

V letu 2019 je zavod izkazal presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v 
višini 459.850 €. Po poplačilo kredita pa je presežek prihodkov 369.850 (Preglednica Izkaz 
računa financiranja določenih uporabnikov). 

 

 



ZZRS Poslovno poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2019 

94 

 

Preglednica 77: Prihodki po načelu denarnega toka   

PU Proračunska postavka 
Tekoča poraba 
-prihodki 

Investicije - 
vir sredstev 

Skupaj 

          

23302 
MKGP 

426510 Javna služba v ribištvu 445.218 15.000 460.218 

23302 
MKGP 

140023 Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo 14-20 EU 

103.681 
  

103.681 

23302 
MKGP 

140024 Evropski sklad za pomorstvo in 
ribištvo 14-20 EU 

25.920   25.920 

25500 
MOP 

153239 Natura 2000 65.706   65.706 

25500 
MOP 

 559     Podnebni sklad 29.627 35.673 65.300 

25518 
ARSO 

153291 Kakovost voda - monitoring 53.426   53.426 

23302 
MKGP 

170059 Javna služba za svetovanje v ribištvu 36.640   36.640 

    760.218 50.673 810.891 

 

Preglednica 78 Priloga 3/A-1: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

Zavod v letu 2019 v bilanci stanja ne izkazuje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 

Členitev 
kontov 

Naziv konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

1 2 3 4 5 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 

500 0 0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti 
države ali občin 

503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523) 

512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0 
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4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

 VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

524 0 0 

 VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 

525 0 0 

 

Preglednica 79 Priloga 3/A-2: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega leta 
Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 
50 VII. ZADOLŽEVANJE 

(551+559) 
550 160.000 160.000 

500 Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 

551 160.000 160.000 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 160.000 160.000 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 

560 250.000 130.000 

550 Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 

561 250.000 130.000 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 250.000 130.000 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega 
zavarovanja 

566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 

568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 

570 0 30.000 

  IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 90.000 0 

  X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 

572 369.850 0 

  X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 

573 0 265.789 
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Zavod je v letu 2019 odplačal in se zadolžil za 160.000 € za pokrivanje tekočih stroškov in 
zalaganje projektov.Od slednjega je odplačal 90.000 € kredita. 

Preglednica 80 Priloga 3B: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

ZNESEK-Prihodki 
in odhodki za 

izvajanje javne 
službe  

ZNESEK-Prihodki in 
odhodki od prodaje 
blaga in storitev na 

trgu 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(661+662-663+664) 
660 1.132.045 863.434 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.132.045 833.599 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

662 0 22.892 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

663 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 6.943 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 58 30 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 1.610 1.703 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 1.133.713 865.167 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 

671 376.733 337.578 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN 
BLAGA 

672 0 8.146 

460 STROŠKI MATERIALA 673 82.425 97.361 

461 STROŠKI STORITEV 674 294.308 232.071 

  F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 712.708 456.725 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 545.001 347.983 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 88.231 57.841 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 79.476 50.901 

462 G) AMORTIZACIJA 679 2.073 7.635 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 681 2.467 2.896 

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 523 7.134 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 6 1.692 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 

684 254 48.862 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 254 48.862 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 1.094.764 862.522 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 

688 38.949 2.645 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670) 

689 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 24.740 1.680 
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del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 

upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 

691 14.209 965 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 

692 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 

693 0 0 

 

Skupne prihodke v višini 1.998.880 € predstavljajo: 

a) prihodki za izvajanje javne službe v višini 1.133.713 €; 

b) prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 865.167 €. 

Prihodki doseženi na trgu znašajo 43,28 % celotnih prihodkov zavoda. 

Skupne odhodke v višini 1.957.286 € predstavljajo: 

a) odhodki za izvajanje javne službe v višini 1.094.764 €; 

b) odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu v višini 862.522 €. 

Odhodki, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti na trgu, tako znašajo 44,07 % glede na 
celotne odhodke. 

Osnovni kriterij za ločeno ugotavljanje prihodkov in odhodkov je neposredna vsebinska 
povezanost sredstev in virov sredstev z opravljanjem posamezne dejavnosti. Vsako 
posamezno sredstvo in vsaka posamezna obveznost se glede na vsebinsko povezanost 
premoženja, pravic in obveznosti s posamezno vrsto dejavnosti vodi v posebni podbilanci 
oziroma na ustreznem stroškovnem mestu. V skladu s tem se ločeno za posamezno vrsto 
dejavnosti ugotavljajo tudi prihodki in stroški oziroma odhodki, ki se pripoznajo na podlagi 
ločenih obračunov in ustreznih listin, izdanih za poslovne dogodke v posamezni dejavnosti. 

Ločevanje dejavnosti na dejavnost javnih služb in druge (tržne) dejavnosti se izvede v okviru 
stroškovnih mest. 

Splošni stroški oziroma odhodki (npr. stroški upravljanja in računovodstva) se razporedijo na 
osnovne dejavnosti na podlagi ključev že takoj ob njihovem nastanku in se ne spremljajo  preko 
posebnega stroškovnega mesta. 

Prihodki se razporejajo na posamezne dejavnosti oziroma stroškovna mesta takoj ob nastanku 
poslovnih dogodkov, in sicer na podlagi knjigovodskih listin (izdanih računov) na podlagi 
katerih je mogoče ugotoviti mesto nastanka poslovnega dogodka oziroma neposredno 
povezavo s posamezno dejavnostjo. 

Osnova za razporejanje stroškov oziroma odhodkov so aktivnosti oziroma njihova povezanost 
z izhodnimi transakcijami posamezne dejavnosti. 

Na posamezne dejavnosti se razporejajo tudi prihodki in odhodki, ki izhajajo iz sredstev 
oziroma obveznosti do virov sredstev in sicer glede na razporeditev teh sredstev oziroma 
obveznosti. 

Prihodke in stroške oziroma odhodke, ki jih na podlagi teh kriterijev  ni mogoče neposredno 
razporediti na posamezne dejavnosti oziroma stroškovna mesta, se razporedi na posamezne 
dejavnosti na podlagi razdelilnikov. Kot razdelilniki služijo drugi stvarni podatki ali pa druga 
razmerja, ki so v vzročni povezavi s prihodki ali stroški oziroma odhodki.  

Pri izračunu ključa smo upoštevali merila, izračunana na podlagi ocene za leto 2019, in sicer: 

− število zaposlenih oz. predvidene ure za posamezno stroškovno mesto; 

− prihodke po dejavnosti. 

Zavod izkazuje za 41.594 € presežka prihodkov nad odhodki. Presežek na javni službi je iz 
naslova prodaje ribolovnih dovolilnic. V skladu s predpisi je zavod od presežka na pridobitni 
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dejavnosti, ki pa jo ne smemo enačiti s tržno, obračunal davek. Le ta znaša 26.420 € tako, da 
je končen presežek prihodkov nad odhodki 15.174 €. Od tega je presežek na javni službi po 
obdavčitvi 14.209 € in presežek prihodkov na tržni dejavnosti v višini 965 €. Tako visok davek 
je posledica davčne zakonodaje, ker je slabitev terjatve davčno priznana šele ob zaključku 
stečajnega postopka.  

 

 

        Rado Javornik,  

    Direktor 
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6.2.3 Odsvajanje in pridobivanje premičnega premoženja v letu 
2019 

Preglednica 81 Pridobivanje premičnega premoženja v letu 2019 

 
 
Zavod je v letu 2019 odsvojil naslednje premično premoženje: 

- osebni avtomobil (AC karavan); Znamka/komercialna oznaka vozila: Subaru/Forester 
2.0 4WD AUT; Ident. št-VIN: JF1SF5LR5WG010324; v vrednosti 120,00 EUR z DDV. 
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6.2.4 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 

 
 
 



ZZRS Poslovno poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2019 

101 

 

 
 

 
 
 
 
 



ZZRS Poslovno poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2019 

102 

 

 
 

 

 
 


