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1 Uvod 
 
S Programom dela in finančnim načrtom Zavoda za ribištvo Slovenije za leto 2020 (v 
nadaljevanju: program), opredeljujemo naloge, ki jih Zavod za ribištvo Slovenije (v 
nadaljevanju: zavod) opravlja skladno s Sklepom o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana 
v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Ur.l. 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 nadaljnjem besedilu: Sklep o preoblikovanju), Zakonom 
o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06), Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list 
RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) ter Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakonom 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 in 61/17 – GZ) in Zakonom 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). 
 

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 (Ur.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, univ. dipl. inž. kmet. 
 
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 (Ur.l. RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US, 8/96, 18/98 Odl.US, 36/00-ZPDZC in 
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127/06-ZJZP) nadaljeval z delom kot javni zavod. S Sklepom 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. 
 
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,  
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- 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, 

- 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, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
njegov namestnik pa dr. Miroslav Žaberl, Ribiška zveza 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 
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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), 
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 

61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), 
- 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 in 61/17 – GZ), 

- Zakon 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), 

- Zakon 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), 

- 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), 
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- Sklep o preoblikovanju, 
- 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), 
- 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: 

- Zakon 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 in 19/15), 

- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, 
št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2), 

- Zakon 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), 

- 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 in 14/15 – ZUUJFO),  

- 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 in 30/16),  

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

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

- 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, 33/07 – 
ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2), 

- Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020), 
- Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16), 
- 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 in 99/13),  
- Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13),  
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- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (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 in 21/16),  

- 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 in 64/16),  

- 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 monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09, 81/11 in 
73/16), 

- 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), 

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

- 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),  

- Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih 
vrst rib (Uradni list RS, št. 28/05),  

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

 
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,  
- Uredba (EU) 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih 

tujerodnih vrst, 
- 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. 
 
 
 



ZZRS Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2020 

14 

 

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 in 15/17 – odl. US), 
- 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 in 67/17), 

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

- 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 in 68/17), 

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

- 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), 

- 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 in 54/17), 

- 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 in 88/16), 

- Kolektivna pogodba 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), 

- 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 
in 46/17), 

- 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 in 96/15 – ZIPRS1617), 

- 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. in 

23/17), 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list 

RS, št. 75/19), 
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), 
- 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 in 86/16),  
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- 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 in 77/17 – ZMVN-1), 

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 
in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19). 
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3 Javna služba 
 
Zavod opravlja naloge javne službe v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list 
RS, št. 61/06; v nadaljnjem besedilu: ZSRib), Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 
115/06, 76/15 in 69/17; v nadaljnem besedilu: ZMR-2) in drugo področno zakonodajo. Za 
pomoč pri izvedbi določenih nalog javne službe, ki jih zavod ne bo mogel izvesti v okviru svojih 
kadrovskih kapacitet, bo najemal tudi zunanje sodelavce oz. izvajalce, kot je navedeno v 
nadaljevanju programa. 
 

3.1 Javna služba na področju sladkovodnega ribištva 
 
Dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega ribištva bomo izvajali na podlagi 45. člena 
ZSRib in Sklepa o preoblikovanju. 
 
3.1.1 Vodenje celovitega informacijskega sistema ribištva 
 
Pravne ali druge podlage 

Pravna podlaga: 1. točka 1. odst. 45. člena ZSRib, 51. člen ZSRib, Pravilnik o ribiškem katastru 
in evidencah v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/08). 
 
Opis naloge 

Vodenje celovitega informacijskega sistema ribištva omogoča načrtovanje in izvajanje 
ribiškega upravljanja, pripravo strokovnih podlag, ukrepov in predpisov na področju 
sladkovodnega ribištva ter izdelavo različnih strokovnih mnenj v okviru javne službe. S tem se 
zagotavlja ohranjanje in trajnostna raba ribolovnih virov, določanje dejavnikov ekološkega 
stanja voda in določanje ukrepov za njihovo izboljšanje.  
 
Spletna aplikacija RibKat omogoča pripravo, obdelavo in arhiviranje podatkov o izvajanju 
ribiškega upravljanja, pripravo različnih analiz ter poročil, izdelavo in arhiviranje letnih 
programov (LPR), letnih poročil (LPO) in nekaterih vsebin ribiškogojitvenih načrtov (RGN) 
izvajalcev ribiškega upravljanja, neposredno preko svetovnega spleta. 
 
Dostop do spletne aplikacije je uporabnikom omogočen na podlagi podeljenega 
uporabniškega imena in osebnega gesla za aktivno delo z aplikacijo. Uporabniki so izvajalci 
ribiškega upravljanja, ribiški inšpektorji, nekateri zaposleni na MKGP, MOP in zaposleni na 
zavodu. Dostop do spletne aplikacije in javnih podatkov je omogočen vsem bralcem preko 
javnega dostopa. 
 
V letu 2019 je bila predvidena nadaljnja nadgradnja sistema na področju grafične obdelave in 
prikazovanja podatkov (GIS) ter dopolnitev poizvedb v analitičnem modulu spletne aplikacije 
RibKat kar bo omogočalo večjo učinkovitost pri izvajanju javne službe. Nadgradnja sistema z 
grafično obdelavo in prikazovanjem georeferenciranih podatkov (GIS) zaradi pomanjkanja 
usposobljenega kadra (potrebno bo sodelovanje z zunanjim izvajalcem), finančnih sredstev in 
neuskladitve vseh deležnikov (ZZRS, MKGP, ISA) ni bila realizirana, zato se izvedba v celoti 
prenese v leto 2020.  
 
V analitičnem modulu spletne aplikacije RibKat načrtujemo nadaljnje dopolnjevanje s 
prednastavljenimi poizvedbami. V uporabniškem modulu načrtujemo nadaljnje posodobitve za 
lažjo uporabo aplikacije. Navedeno bo lahko realizirano, ko bodo dokončani oz. sprejeti 
ribiškogojitveni načrti 2017-2022. 
 
Redno delo v sklopu vodenja in izvajanja nalog ribiškega katastra bo obsegalo: 

- sprotno urejanje dostopov do aplikacije RibKat različnim uporabnikom; 
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- pripravo posodobljenih podatkov ribiškega katastra z novimi RGN 2017-2022;  
- pripravo in posredovanje podatkov ribiškega katastra različnim uporabnikom; 
- pripravo in objavo letnega poročila o izvajanju ribiškega upravljanja v Sloveniji; 
- sodelovanje z MKGP, MOP in ZRSVN; 
- sodelovanje z izvajalci ribiškega upravljanja; 
- sodelovanje z ribiško in drugimi inšpekcijskimi službami; 
- svetovanje po telefonu, na terenu ali na sedežu zavoda; 
- ostale naloge v dogovoru z MKGP. 

 
Metodologija 

Predpisane evidence v ribištvu vodi zavod v sodelovanju z zunanjimi izvajalci z uporabo 
programskih orodij (RibKat, i-Doc, ArcGis), ki omogočajo obdelavo in arhiviranje podatkov. 
 
Priprava, vnos in urejanje podatkov, povezanih z izvajanjem ribiškega upravljanja v 
podatkovno bazo Ribiški kataster. Le ta vsebuje evidence o: 

- ribiških območjih, ribiških okoliših ter ribiških revirjih; 
- vodah posebnega pomena; 
- vrstah rib v posameznih ribiških okoliših in revirjih ter v vodah posebnega pomena; 
- drstiščih; 
- pregradah; 
- izvajalcih ribiškega upravljanja (oprema, članstvo, funkcionarji); 
- tekmovalnih trasah; 
- trasah za nočni ribolov; 
- izvajanju LPR ribiškega upravljanja v ribiških okoliših; 
- izvajanju LPR ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena; 
- monitoringu rib kot elementu ekološkega stanja voda; 
- opravljenih odlovih rib na podlagi dovoljenja; 
- opravljenih izpitih za strokovne delavce v ribištvu; 
- izdanih izkaznicah in značkah za ribiške čuvaje; 
- poginih rib v celinskih vodah; 
- ter druge podatke pomembne za sladkovodno ribištvo. 

 
Evidenca ribogojnic in komercialnih ribnikov se vodi na podlagi Centralnega registra objektov 
akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA), ki ga vodi MKGP. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: vodenje kakovostnega celovitega informacijskega sistema ribištva, urejena 
spletna aplikacija RibKat, ki bo omogočala funkcionalno vodenje vseh z zakonom predpisanih 
evidenc. 

Letni cilji: združljivost programskih orodij za vodenje predpisanih evidenc. Nadgradnja 
obstoječega sistema z aplikacijo, ki omogoča prikazovanje in obdelavo grafičnih slojev 
sladkovodnega ribištva v okviru obstoječih grafičnih (GIS) aplikacij na Ministrstvu za kmetijstvo 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) oziroma na Agenciji RS za okolje (v 
nadaljevanju: ARSO). Nadaljevanje nadgradnje analitičnega modula spletne aplikacije RibKat 
s potrebnimi poizvedbami. Iskanje rešitev za pohitritev sistema za uporabnike. Zbiranje 
podatkov o načrtovanju in izvajanju ribiškega upravljanja, obdelava podatkov in analize 
posameznih vsebin ribiškega upravljanja, posodabljanje podatkov ribiškega katastra v skladu 
z opredeljenimi spremembami v RGN 2017-2022. 

Indikatorji: uporabnost informacijskega sistema v praksi ter uporabnost spletne aplikacije 
RibKat v praksi (število in vrste poizvedb) ter zadovoljstvo končnih uporabnikov  (neposredno 
preverjanje pri njegovih uporabnikih). 
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Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 1.491 ur. 
 
3.1.1.1 Izdajanje službenih izkaznic in značk za ribiške čuvaje 
 
Pravne ali druge podlage 

Pravna podlaga: 51., 60. in 61. člen ZSRib, 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). 
 
Opis naloge 

V skladu z določbami Pravilnika 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) zavod v sodelovanju s pristojnim ministrstvom za ribištvo vodi evidence o imenovanju 
in razrešitvah ribiških čuvajev v Sloveniji (v 67 ribiških okoliših in v vodah posebnega pomena). 
 
Izvajalec ribiškega upravljanja z javnim pooblastilom za izvajanje ribiškočuvajske službe v 
ribiškem okolišu na podlagi predpisov o sladkovodnem ribištvu vloži vlogo za imenovanje 
ribiškega čuvaja na ministrstvo, pristojno za ribištvo. K vlogi je treba priložiti potrdilo o 
opravljenem izpitu, izjavo o strinjanju z imenovanjem ter fotografijo predlaganega ribiškega 
čuvaja. 
 
Značko in izkaznico izda na podlagi odločbe ministrstva, pristojnega za imenovanje ribiškega 
čuvaja za določen ribiški okoliš, zavod. 
 
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. 
 
Registrska številka značke in njej enaka registrska številka izkaznice se določita iz evidence 
izdanih izkaznic in značk in sta enaki zaporedni številki vpisa v evidenci izdanih značk in 
izkaznic. 
 
Značka in izkaznica se zamenjata, če ju imetnik izgubi ali kako drugače ostane brez njiju, je 
poškodovana, uničena, je imetnik spremenil osebno ime ali so se spremenili bistveni podatki 
na izkaznici. V tem primeru zavod staro izkaznico oziroma značko izbriše iz evidence izdanih 
značk in izkaznic in izda novi. 
 
Značka in izkaznica prenehata veljati z dnem, ko se imetniku izteče obdobje imenovanja ali 
imetnik iz drugih razlogov preneha opravljati ribiškočuvajsko službo. V tem primeru mora 
imetnik vrniti značko in izkaznico zavodu najpozneje v roku 8 dni od dneva, ko sta mu značka 
in izkaznica prenehali veljati. 
 
Metodologija 

Evidence izdanih značk in izkaznic za ribiške čuvaje vodi zavod v ribiškem katastru z uporabo 
programskih orodij (aplikacija RibKat), ki omogočajo obdelavo in arhiviranje podatkov. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: dokončana spletna aplikacija RibKat z evidencami ribiških čuvajev, ki bo 
omogočala funkcionalno vodenje evidenc o ribiških čuvajih. 
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Letni cilji: tekoče vodenje evidenc o prejetih odločbah in morebitnih spremembah vhodnih 
podatkov.  

Indikatorji: število izdanih izkaznic in značk, izkaznic s pretečeno veljavnostjo, razrešenih 
ribiških čuvajev, vnešenih sprememb podatkov. 
 
Obseg dela 

Poraba časa za izvedbo naloge je odvisna od števila prejetih odločb o imenovanjih in 
prenehanju imenovanj ribiških čuvajev s strani MKGP, načrtujemo pa, da bo poraba časa 
okvirno 288 ur. Načrtovana poraba ur je zajeta v okviru načrtovanih 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 
 
Pravne ali druge podlage 

Pravna podlaga: 2. točka 1. odst. 45. člena ZSRib. 
 
Opis naloge 

Naloga zajema vzpostavitev metodologije monitoringa in ocene stanja ribjih populacij v 
posameznih tipih vodotokov glede na hidroekoregije v Sloveniji in pomeni nadaljevanje dela iz 
preteklih let. Metodologija bo, ko bo vzpostavljena, ena izmed osnov pri pripravi načrtov 
ribiškega upravljanja v ribiških območjih in RGN v ROK.  
 
V letošnjem letu naloga obsega oceno stanja platnice v Dravinji. Z uporabo habitatnega 
modeliranja bomo poskusili ugotoviti razloge za slabo stanje populacije platnice v Dravinji. Na 
podlagi teh rezultatov bomo predlagali različne fizične izvedbe, ki bi izboljšale habitatno 
primernost. Izvedli bomo tudi habitatno modeliranje različnih predvidenih ukrepov in 
kvantificirali posamezen ukrep. 
 
Metodologija 

Predviden je natančni popis velikosti delcev substrata ter skrivališč na izbranih odsekih 
Dravinje. Na istem odseku bo posneta batimetrična slika struge Dravinje s pomočjo katere bo 
narejen hidravlični model (zunanji izvajalec). Hidravlični model, habitatne zahteve platnice in 
podatki o substratu / skrivališčih bodo osnova za postavitev habitatnega modela. Sledi 
kalibracija habitatnega modela in analiza omejujočih dejavnikov habitatne primernosti za 
platnico. Simulirane bodo različne rešitve in analiziran doprinos rešitev k izboljšanju habitatne 
primernosti. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: obnova populacije platnice na Dravinji (preko izboljšanja primernosti habitata) 
in prilagoditev upravljanja z vrsto. 

Letni cilji: izdelava seznama najboljših, strokovno podprtih ukrepov za izboljšanje habitatne 
primernosti platnice v Dravinji in uskladitev ribiškega upravljanja s platnico v Dravinji z rezultati 
razsikave, končno poročilo 

Indikatorji: uspešno končana naloga. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 1.832 ur. 
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Ure, ki jih bodo naredili obstoječi zaposleni na tej nalogi bodo v letu 2020 predstavljale lastni 
delež zavoda k projektu LIFE IP, saj se naloge vsebinsko prekrivajo z aktivnostmi projekta. 
 
3.1.3 Izdelava ribiškogojitvenih načrtov (RGN) v ribiških okoliših (ROK) 
 
Pravne ali druge podlage 

Pravna podlaga: 8. točka 1. odstavek 45. člena ZSRib. 
 
Opis naloge 

ZSRib kot eno od javnih nalog zavoda določa pripravo osnutkov načrtov ribiškega upravljanja 
v RO in RGN v ROK. V sklopu javne naloge izdelave osnutkov načrtov ribiškega upravljanja v 
RO in RGN za izvajanje ribiškega upravljanja v ROK je bilo že izdelanih vseh 12 osnutkov 
načrtov ribiškega upravljanja v RO, ki so bili potrjeni septembra 2016. Na Sektor za strateško 
presojo vplivov na okolje (SSPVO) je bilo do konca januarja leta 2020 v odločitev o obveznosti 
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje posredovanih 34 osnutkov RGN, od teh smo za 14 
osnutkov že prejeli odločbe, da postopek CPVO ni potreben. Preostali osnutki RGN bodo 
dokončani in posredovani na SSPVO v odločitev v letu 2020 in bodo, ko bodo za njih prejete 
ustrezne odločbe, posredovani na ministrstvo v potrditev. 
 
Metodologija 

Končni osnutki RGN se pripravijo na osnovi sprejetih načrtov ribiškega upravljanja v RO, 
pridobljenih naravovarstvenih in DRSV smernicah na RGN osnutke. V skladu s Pravilnikom o 
načrtovanju in poročanju v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/08) se končni osnutki načrtov 
upravljanja rib v RO in osnutki RGN pošljejo MKGP, ki jih nato posreduje v medresorsko 
obravnavo in izda sklep o objavi v javnem glasilu in javni razgrnitvi. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: izdelava kakovostnih RGN v ROK za obdobje 2017-2022. 

Letni cilji: priprava in uskladitev preostalih osnutkov RGN za izvajanje ribiškega upravljanja v 
67 ROK s programom upravljanja rib za obdobje 2017-2022 ter načrti za RO. 

Indikatorji: število sprejetih RGN za izvajanje ribiškega upravljanja v ROK. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 944 ur. 
 
3.1.4 Pregledovanje in potrjevanje letnih programov (LPR) izvajalcev ribiškega 

upravljanja 
 
Pravne ali druge podlage 

Pravna podlaga: 3. točka 13. člena ZSRib. 
 
Opis naloge 

ZSRib kot eno od javnih nalog zavoda določa potrjevanje LPR za izvajanje ribiškega 
upravljanja v ROK. LPR za izvajanje ribiškega upravljanja na podlagi veljavnega RGN izdelajo 
posamezni koncesionarji, izvajalci ribiškega upravljanja, pregleda in potrdi jih zavod. 
 
Metodologija 

Izvajalci ribiškega upravljanja morajo najkasneje do 31. 12. preteklega leta pripraviti LPR za 
izvajanje ribiškega upravljanja v prihajajočem letu za ROK, v katerem imajo podpisano 
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koncesijsko pogodbo. Zavod preveri ali so posamezni LPR izdelani v skladu z RGN in v roku 
30 dni od njihovega prejema izdelovalcu, v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti, pošlje 
pripombe ter ga pozove za dopolnitev. Če zavod pripomb v navedenem roku ne izda, se 
smatra, da je program potrjen. ZSRib v 74. členu določa, da obstoječi, potrjeni RGN ostanejo 
v veljavi do sprejetja novih. Osnutki RGN 2017-2022 še niso sprejeti oz. potrjeni, zato se LPR 
za tekoče leto izdelajo na podlagi osnutkov RGN 2017-2022, saj je večina vsebin že 
pripravljena na podlagi sprejetega Programa upravljanja rib. Izvajalci ribiškega upravljanja to 
opravijo s pomočjo spletne aplikacije RibKat. Glede priprave LPR bo zavod sproti obveščal 
inšpekcijsko službo. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: nadgradnja spletne aplikacije RibKat v smislu funkcionalne poenostavitve 
izpolnjevanja in potrjevanja LPR. 

Letni cilji: potrditev LPR za izvajanje ribiškega upravljanja v 67 ROK. 

Indikatorji: število potrjenih LPR za izvajanje ribiškega upravljanja. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 697 ur. 
 
3.1.5 Pregledovanje in potrjevanje letnih poročil (LPO) izvajalcev ribiškega 

upravljanja 
 
Pravne ali druge podlage 

Pravna podlaga: 4. točka 13. člena ZSRib. 
 
Opis naloge 

ZSRib kot eno od javnih nalog zavoda določa pregledovanje in potrjevanje LPO o izvajanju 
ribiškega upravljanja v ROK. LPO o izvajanju ribiškega upravljanja na podlagi veljavnega RGN 
in sprejetih in potrjenih LPR izdelajo posamezni koncesionarji, izvajalci ribiškega upravljanja, 
pregleda in potrdi jih zavod. 
 
Metodologija 

Najkasneje do 31. 3. tekočega leta morajo izvajalci ribiškega upravljanja pripraviti LPO o 
izvajanju ribiškega upravljanja v preteklem letu za ROK, v katerem imajo podpisano 
koncesijsko pogodbo. Zavod preveri ali so bili posamezni LPO izdelani v skladu z RGN in LPR. 
V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pošlje pripombe ter ga pozove za dopolnitev in 
popravek. 
Izvajalci ribiškega upravljanja to opravijo s pomočjo spletne aplikacije RibKat. Glede priprave 
LPO bo zavod sproti obveščal inšpekcijsko službo. 
 
Cilji/indikatorji  

Dolgoročni cilji: nadgradnja spletne aplikacije RibKat v smislu funkcionalne poenostavitve 
izpolnjevanja in potrjevanja LPO. 

Letni cilji: potrditev LPO o izvajanju ribiškega upravljanja v 67 ROK. 

Indikatorji: število potrjenih LPO o izvajanju ribiškega upravljanja. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 852 ur. 
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3.1.6 Izdaja strokovnih mnenj in soglasij v skladu s predpisi 
 
Pravne ali druge podlage 

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, varstvu okolja in vodah.  
 
Sem sodijo mnenja o posegih v vodno okolje po 19. in 45. členu ZSRib v skladu s sledečo 
področno zakonodajo:  

- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, 
št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12 in 61/17 – ZUreP-2),  

- 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), 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), 
- 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), 
- 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 splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). 

 
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, ob upoštevanju 
področne zakonodaje, ki ureja gradbene in ostale posege v okolje, mnenja, projektni in drugi 
pogoji, smernice in soglasja za pripravo gradbene dokumentacije ter mnenja in smernice za 
druge posege v vodna in obvodna zemljišča za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, 
npr. vzdrževalna dela, intervencijski posegi... 
 
Predvidevamo, da bomo prejeli okoli 500 vlog za katere bomo izdelali strokovna mnenja, 
smernice, projektne pogoje ali soglasja. 
 
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 na primer strokovno 
mnenje o ustreznosti gojitve posameznih vrst rib, gradenj ribogojnih objektov, gojitvi rib za 
poribljavanje v ribiške okoliše ter presoje o ustreznosti izvajanja ribiškega upravljanja. Izdali 
bomo predvidoma do 50 strokovnih mnenj. 
 
Izdaja strokovnih mnenj v postopkih pridobivanja vodnih pravic ter drugih vplivov na 

ribje populacije 
 
Sem sodijo 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 (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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Pričakovan je podoben obseg dela kot v letu 2019. V letu 2020 bomo s strani upravnih organov 
predvidoma prejeli do 100 novih vlog za izdajo strokovnega mnenja. 
 
Izdaja strokovnih mnenj za pripravo državnih prostorskih načrtov, občinskih 

prostorskih načrtov in strateških planov 
 
Sem sodijo mnenja, smernice in soglasja za pripravo državnih prostorskih načrtov, občinskih 
prostorskih načrtov in strateških planov v skladu s področno zakonodajo. 
 
Pričakujemo podoben obseg vlog kot v preteklem letu; izdali bomo predvidoma do 70 
strokovnih mnenj. 
 
Metodologija 

Strokovne podlage, mnenja in presoje se oblikujejo in izdajo na osnovi podatkov iz RibKat-a, 
biološke zbirke podatkov BIOS, prejetih posredovanih podatkov ali poizvedb, v sodelovanju z 
izvajalci ribiškega upravljanja, na podlagi terenskih ogledov in potrebnih usklajevanj (sestanki). 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni in letni cilji: usklajeno delovanje s pristojnimi inštitucijami za posamezno področje 
dela oz. s področno zakonodajo in izdaja zahtevanih strokovnih mnenj in soglasij.  

Indikatorji: usklajenost strokovnih mnenj s pristojnimi institucijami, doprinos k reševanju 
področne problematike na lokalnem in državnem nivoju s stališča sladkovodnega ribištva, 
število izdanih oz. izdanih dopisov, strokovnih mnenj in soglasij.  
 
Obseg dela 

Predvidoma bomo v letu 2020 prejeli 720 vlog. Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 7.633 
ur. 
 
3.1.7 Priprava strokovnih podlag za program upravljanja rib za naslednje 

programsko obdobje 
 
Pravne ali druge podlage 

Pravna podlaga: 1. odstavek, 7. točka, 45. člena ZSRib in 10. člen ZSRib 
 
Opis naloge 

ZSRib kot eno od nalog javne službe zavoda določa tudi pripravo strokovnih podlag za 
program upravljanja rib (v nadaljnjem besedilu: program). Zavod bo v letu 2020 pričel s 
pripravami strokovnih podlagi za program upravljanja rib za naslednje programsko obdobje. S 
programom se določajo dolgoročne usmeritve upravljanja rib na državni ravni za obdobje 12 
let. Program upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje do leta 2021 se 
bo prihodnje leto iztekel, zato je nujno v letu 2020 pripraviti strokovne podlage za nov 12 letni 
program. Le na ta način bo možno pravočasno izpeljati vse potrebne postopke, da bo novi 
program leta 2022 pravočano sprejet oziroma potrjen. 
 
Metodologija 

V skladu z 10. členom ZSRib ZZRS pripravi strokovne podlage, ki določajo dolgoročne 
usmeritve upravljanja rib na državni ravni z naslednjimi vsebinami: oceno stanja, cilje in 
usmeritve za varstvo in trajnostno rabo rib, naloge in ukrepe za doseganje ciljev upravljanja 
rib, oceno pričakovanih učinkov in potrebnih javnofinančnih sredstev za doseganje ciljev in 
ukrepe za ohranjanje ugodnega stanja ogroženih rib v skladu s predpisi o ohranjanju narave. 
Strokovne podlage ZZRS posreduje na MKGP, ki pripravi Program upravljanja rib za naslednje 
programsko obdobje. 
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Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: izdelava kakovostnih strokovnih podlag. 

Letni cilji: v letu 2020 pripraviti strokovne podlage. 

Indikatorji: posredovanje strokovnih podlag na MKGP. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 667 ur. 
 
3.1.8 Izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o ohranjanju narave in 

določbah ZSRib 
 
3.1.8.1 Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib 
 
Pravne ali druge podlage 

Pravna podlaga: 3. točka 1. odst. 45. člena ZSRib. 
 
Opis naloge 

Zavod na podlagi terenskih raziskav oblikuje in izvaja monitoring izbranih vrst rib za katere so 
določena Natura 2000 območja. Monitoring je zastavljen na način, ki bo omogočal oceno 
stanja ohranjenosti populacij teh vrst tako v Natura območjih kot v Sloveniji. V letu 2020 bo 
zavod opravil monitoring solinarke, primorske podusti, primorske belice ter kaplja in pohre na 
območju jadranskega povodja. Prav tako bo v zvezi z monitoringom nudil pomoč ZRSVN. 
 
Nalogi Ugotavljanje primernosti habitata v Natura 2000 območju Dravinja za platnico in 
donavskega potočnega piškurja in priprava predlogov za izboljšanje habitata in Analiza 
Programa upravljanja z Natura 2000 območji 2015 – 2020 in izdelava novega PUN 2000 se 
bosta izvajali v okviru nalog projekta: LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 
2000 v Sloveniji. Gre torej za javni nalogi, ki sta vsebinsko pokriti z aktivnostmi omenjenega 
projekta in se bosta v okviru tega projekta tudi izvedli. S tem bo zavod prispeval lastni delež 
ur k projektu.  
 
Metodologija 

Na zavodu smo na podlagi ihtioloških raziskav in biologije posameznih vrst rib za izbrane vrste 
rib razvili po našem mnenju najprimernejšo metodo vzorčenja in časovni obseg monitoringa.  
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilj: poznavanje razširjenosti, številnosti in stanja ohranjenosti vseh za Slovenijo 
določenih Natura 2000 vrst. 

Letni cilj: izvedba monitoringa izbranih Natura 2000 vrst rib in piškurjev ter aktivnosti, vezanih 
na LIFE IP za tekoče leto. 

Indikatorji: uspešna izvedba zastavljene naloge. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 2.941 ur. 
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3.1.8.2 Priprava strokovnih podlag pri uveljavitvi  ukrepov za odstranitev in 
obvladovanje vodnih invazivnih tujerodnih vrst 

 
Pravne ali druge podlage 

Pravna podlaga: 3. točka 1. odst. 45. člena ZSRib. 
 
Zavod v okviru te naloge sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za dolgoročno reševanje 
problematike vodnih invazivnih vrst, 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, 
ter izvajanju ukrepov za obvladovanje že prisotnih tujerodnih vrst. 
 
Opis naloge 

Naloga obsega strokovno podporo Ministrstvu za okolje in prostor pri uveljavljanju in izvajanju 
programa odstranitve in obvladovanja vodnih invazivnih tujerodnih vrst. V okviru naloge bo 
Zavod na podlagi predhodnih ugotovitev na mestih, kjer so bili evidentirani izpusti in na mestih 
kjer je bila ugotovljena potencialna prisotnost na podlagi eDNA, za marmornatega škarjarja na 
območju Ilirske Bistrice in močvirskega škarjarja na območju Lopate, Velenjskih jezer in 
zadrževalnika Vogršček opravil pregled in izvedel ukrepe za obvladovanje obstoječih populacij 
z najprimernejšo metodo na podlagi podatkov preteklih let. Najustreznejše metode (pregled z 
obračanjem kamnov, lov z vršami, elektrolov in okoljske DNA) se bodo prilagodile posamezni 
lokaciji in vrsti. V okviru  te naloge bo ZZRS izvajal terenske aktivnosti zgodnjega odkritja in 
hitrega odziva v primeru ugotovljenega izpusta oziroma naselitve vodnih tujerodnih vrst.  
 
Metodologija 

Priprava strokovnih podlag, zasnova in izvedba terenskega dela. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: obvladovanje širjenja izbranih vodnih invazivnih tujerodnih vrst. 

Letni cilji: pregledana območja predhodnih izpustov tujerodnih vrst rakov, izvedeni ukrepi 
odstranjevanja že prisotnih tujerodnih vrst rakov (marmornati škarjar in močvirski škarjar). 

Indikatorji: uspešno končana naloga. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 1.080 ur.  
 
3.1.8.3 Prilagajanje na podnebne spremembe z izvajanjem ukrepov za ohranjanje 

biotske raznovrstnosti s preprečevanjem in obvladovanjem vnosa in širjenja 
invazivnih tujerodnih vrst (podnebni sklad) 

 
Pravne ali druge podlage 

Pravna podlaga: 3. točka 1. odst. 45. člena ZSRib. 
 
Zavod bo v okviru te naloge izvajal naloge s področja izvajanja ukrepov za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti , vezane na problematiko vodnih invazivnih vrst, 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. 
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Opis naloge 

Naloga obsega izvedbo naslednjih aktivnosti (do 29.02.2020): 

- 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 po poteh, z namenom obvladovanja poti, 
vezanih na ribištvo; 

- Izdelava strokovnih podlag za pripravo ukrepov za invazivne vrste rib in rakov, ki so v 
Sloveniji že prisotne in tiste, ki bi se v Slovenijo lahko razširile ali bile vnesene z 
obstoječimi dejavnostmi in/ali zaradi razloga podnebnih sprememb; 

- Izvedba osveščanja ribiških družin in drugih uporabnikov vodnega okolja za 
preprečevanje in omejevanje vodnih invazivnih tujerodnih vrst. V okviru te akcije je 
predvidena izdelava ozaveščevalnega materiala ter preglednih kart razširjenosti z 
osnovami razvojnih faz in možnega načina njihovega  prenašanja za spletne strani in 
promocija izdelanega materiala predvsem med ribiškimi družinami in RZS.  

 
Naloga obsega izvedbo naslednjih aktivnosti (od 01.03.2020 dalje): 

- Obvladovanje populacije ozkoškarjevca v porečju reke Savije. V okviru te akcije je 
predvideno odstranjevanje ozkoškarjevca (Astacus leptodactdylus) iz ribnika Lava. 
Izvedli pa bomo tudi monitoring v reki Savinji, kjer je ta vrsta lahko prisotna zaradi 
evidentiranega izpusta ali potencialnega širjenja iz že znanega območja (ribnik Lava); 

- Obvladovanje obstoječe populacije trnavca v porečju reke Drave. V okviru te naloge bo 
zavod nadaljeval z izvajanjem ukrepov za obvladovanje obstoječe populacije tujerodne 
vrste trnavec (Orconectes limosus). Delovne ure javnih uslužbencev, opravljene na 
nalogi ukrepov za obvladovanje trnavca  predstavljajo lastni prispevek ZZRS k projektu 
LIFE IP; 

- Izvedba osveščanja ribiških družin in drugih uporabnikov vodnega okolja za 
preprečevanje in omejevanje vodnih invazivnih tujerodnih vrst. V okviru te akcije je 
predvidena izdelava ozaveščevalnega materiala ter preglednih kart razširjenosti z 
osnovami razvojnih faz in možnega načina njihovega  prenašanja za spletne strani in 
promocija izdelanega materiala predvsem med ribiškimi družinami in RZS; 

- Delni odlov rib v jezeru Planina pri jezeru. V okviru naloge bo Zavod za ribištvo 
Slovenije v dogovoru s Triglavskim narodnim parkom nadaljeval z odstranjevanjem rib 
(biomase) iz jezera na Planini pri jezeru; 

- Monitoring rdečeškarjevca v Topli strugi. V okviru te naloge bo ZZRS opravil monitoring 
tujerodnega rdečeškarjevca (Cherax quadricarinatus). Na podlagi rezultatov bomo 
izdelali upravljalske smernice za to vrsto; 

- Izvedba analize stanja in priprava načrta ukrepov, s katerimi bi potencialno lahko 
zmanjšali populacijske gostote ITV ali preprečili nove vnose na vodah, ki so v 
upravljanju ZZRS; 

 
Naloga Odstranjevanje  trnavca (Orconectes limosus) iz gramoznic ob Dravi za preprečevanje 
razširjanja populacije v Natura 2000 območje Dravinja s pritoki se bo izvajala v okviru nalog 
projekta: LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. Gre torej za 
javno nalogo, ki se vsebinsko pokrije z aktivnostmi omenjenega projekta in se bo v okviru tega 
projekta tudi izvedla. S tem bo zavod prispeval lastni delež ur k projektu. 
 
Metodologija 

Priprava strokovnih podlag, zasnova in izvedba terenskega dela, izdelava kart razširjenosti in 
izdelava promocijskega materiala za spletne strani. 
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Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: obvladovanje širjenja izbranih vodnih invazivnih tujerodnih vrst. 

Letni cilji: Izvdeni ukrepi, ki se navezujejo na posamezno nalogo. Izdelane strokovne podlage 
in izvedena ozaveščevalna akcija. 

Indikatorji: uspešno končana naloga. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 5.617 ur.  
 
3.1.8.4 Izvajanje monitoringa ekološkega stanja rek v letu 2020 – ribe 
 
Pravne ali druge podlage 

Pravna podlaga: 2. točka 1. odst. 45. člena ZSRib. 
 
Opis naloge 

Cilj vodne direktive (Direktiva 2000/60/ES) je doseganje dobrega ekološkega stanja v vseh 
površinskih vodnih telesih. 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. V namen spremljanja stanja v Sloveniji je 
bila vzpostavljena mreža vzorčnih mest, ki zagotavlja skladen in podroben vpogled v ekološko 
in kemijsko stanje v posameznem vodotoku in povodju. 
 
V letu 2020 bo zavod izvedel vzorčenje rib za spremljanje ekološkega stanja vodotokov po 
zahtevah podanih v projektni nalogi, ki jo za tekoče leto pripravijo na Agenciji Republike 
Slovenije za okolje. 
 
Metodologija 

Opis metodologije vzorčenja rib v plitvih in globokih rekah, metodologije za laboratorijsko 
obdelavo rib ter preliminarni šifrant sladkovodnih vrst rib v Sloveniji so podani v metodologiji 
vzorčenja in laboratorijske obdelave vzorcev za vrednotenj ekološkega stanja rek z ribami: 
 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/ekolosko_stanje/met
od_vredn_ekoloskega_st_vodotokov_rib.pdf 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: zagotoviti skladen in podroben pregled ekološkega stanja za biološki element 
ribe v posameznem povodju. 

Letni cilj: izvesti vzorčenje in oceniti ekološko stanje za biološki element ribe za v projektni 
nalogi navedena vodna telesa. 

Indikator: uspešna izvedba vzorčenja in ocenjevanja. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 3.516 ur. 
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3.1.9 Izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena  
 
Pravne ali druge podlage 

Pravna podlaga: 13. točka 1. odst. 45. člena ZSRib, Uredba o določitvi voda posebnega 
pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih (Uradni list RS, št. 52/07; v nadaljnem 
besedilu: Uredba). 
 
Opis naloge 

Vode posebnega pomena so določene z Uredbo. Zavod v njih izvaja upravljanje na podlagi 
potrjenega Ribiško gojitvenega načrta za obdobje 2006-2010 in 4. člena Uredbe. Enako kot 
ribiške družine zavod pripravi Letni program upravljanja, ki ga vnese v spletno aplikacijo Ribiški 
kataster in je dostopen tudi na spletni strani zavoda. 
 
Glavna skrb zavoda je vzdrževanje optimalnih populacij avtohtonih vrst rib v dodeljenih vodah 
posebnega pomena. 
 
Metodologija 

V sodelovanju z zunanjimi sodelavci zavod vzreja in ščiti ogrožene ribolovne vrste rib (potočna 
postrv, soška postrv, lipan, sulec), kar po eni strani dolgoročno zagotavlja vir genetsko čistega 
materiala za vzrejo, po drugi strani ohranja ribovite vode ter tako omogoča prisotnost in razvoj 
ribolovnega turizma.  
 
V skladu s cilji Nature 2000 vedno večji poudarek namenjamo tudi varovanju evropsko 
pomembnih ribjih vrst (velika večina le teh niso ribolovne vrste) ter njihovem življenjskem 
prostoru.  
 
Varovanje voda posebnega pomena izvajamo s pomočjo organizirane ribiško-čuvajske službe. 
 
3.1.9.1 Poreklo rib za vlaganja v vode posebnega pomena 
 
Večino rib, s katerimi izvajamo vzdrževalna in dopolnilna vlaganja v vode posebnega pomena 
vzredimo v Ribogojstvu Soča v Kobaridu, Ribogojstvu Obrh v Starem trgu pri Ložu in v 
gojitvenih potokih, kjer poteka sonaravna vzreja. Vzrejene ribe domorodnih vrst rib izvirajo iz 
plemenskih jat, ki jih imamo v svojih ribogojnicah in plemenskih jat iz voda posebnega pomena. 
Celotni delež tujerodnih vrst (sterilna šarenka) izhaja iz iker, ki jih kupimo na trgu in vzredimo 
v lastnih ribogojnih obratih. V letu 2020 načrtujemo tudi nakup (1.000 kg) krapov – predvideni 
strošek 2.500,00 €. 
 
3.1.9.2 Ribolovne dovolilnice 
 
Za ribolov v športno ribolovnih revirjih voda posebnega pomena zavod prodaja ribolovne 
dovolilnice. V letu 2020 prehajamo na enotni sistem prodaje ribolovnih dovolilnic, ki nam poleg 
nadzora nad prodajo omogoča tudi sprotno spremljanje ribiške statistike. 
 
Dnevne in tridnevne ribolovne dovolilnice z zaporedno veljavnimi ribolovnimi dnevi so naprodaj 
za načina ribolova »ujemi in vzemi« ter »ujemi in izpusti«. Ribolovne dovolilnice so vezane na 
posamezen revir. 
  
Sedemdnevne ribolovne dovolilnice z zaporedno veljavnimi ribolovnimi dnevi so naprodaj le 
za »ujemi in izpusti« način ribolova v ribolovnih revirjih: Unica, Sava Bohinjka, Radovna, Krka, 
Soča, Lepena in Koritnica. 
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Kot v prejšnjih ribolovnih sezonah bo mogoče kupiti generalno letno dovolilnico za vse revirje 
(Unica, Sava Bohinjka, Radovna, Krka, Soča, Lepena, Koritnica, Kolpa, Iščica, Sava in 
Cerkniško jezero) z neomejenim številom ali omejenim številom 20 ribolovnih dni, generalno 
letno ribolovno dovolilnico za vse revirje, razen revirja Unica z neomejenim številom ali 
omejenim številom 20 ribolovnih dni ter različne letne ribolovne dovolilnice, kot je prikazano v 
preglednici (Preglednica 1). V tretjem in zadnjem stolpcu te preglednice je prikazana tudi 
načrtovana prodaja posameznih tipov ribolovnih dovolilnic in načrtovan prihodek v letu 2020. 
 
Lov sulca ali ščuke na reki Kolpi, Savi Bohinjki in Savi ter ribolov v Obrhu se izvaja s posebnimi 
dnevnimi ribolovnimi dovolilnicami. 
 
Preglednica 1: Načrtovana prodaja letnih ribolovnih dovolilnic v letu 2020. 

 
 
Preglednica 2: Načrtovana prodaja dnevnih in tridnevnih ribolovnih dovolilnic v letu 2020. 

 
Opomba: dnevne ribolovne dovolilnice se prodajajo na pogodbenih prodajnih mestih in spletu po uradnem ceniku, objavljenem 
na spletnih straneh zavoda. 
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3.1.9.3 Promocija športnega ribolova 
 
Glavni promotor dejavnosti športnega ribolova je spletna stran zavoda, kjer promoviramo 
športni ribolov in nudimo ribičem vse potrebne informacije ter spletno prodajo ribolovnih 
dovolilnic. 
 
3.1.9.4 Sodelovanja 
 
Nadaljevali bomo zgledno sodelovanje z RZS, povezano z ribolovom in sladkovodnim 
ribištvom. 
 
Zgledno sodelujemo tudi z ribiškimi družinami, na katere mejijo vode v našem upravljanju. 
Sodelovanje bomo skušali nadgraditi tudi s skupnim reševanjem težav kot so krivolov, 
prisotnost kormoranov ter neurejeno čolnarjenje in vožnje po vodah. V načrtu je sodelovanje 
pri ohranitvi genetsko čiste potočne postrvi. Predvidoma bomo označevali sulce daljše od 25 
cm, kar ustreza letnikom 2016 in 2017 v vodah v upravljanju ZZRS. Pri pridobivanju povratnih 
informacij o ulovu označenih sulcev sodelujemo z ribiči. 
 
3.1.9.5 Izvajanje ribiškega upravljanja v posameznih vodah posebnega pomena 
 
Vode posebnega pomena so določene z Uredbo. Zavod v teh vodah izvaja ribiško upravljanje 
na podlagi potrjenega ribiškogojitvenega načrta. 
 
Glavna skrb zavoda je vzdrževanje in varovanje optimalnih populacij avtohtonih vrst rib in 
njihovega življenjskega prostora v vodah posebnega pomena, izvajanje športnega ribolova v 
omejenem in nadzorovanem obsegu ter vzreja nekaterih za ribolov pomembnih in/ali 
ogroženih vrst rib. 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. 
 
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 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. 
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3.1.9.5.1 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 ribolovnem delu revirja Radovna je dovoljen ribolov na način »ujemi in izpusti« 
ter »ujemi in upleni«. 
 
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib v tekočem letu  načrtujemo 
vlaganje potočne postrvi z izlovom gojitvenih potokov (Preglednica 4). Dopolnilno vlaganje 
šarenk za potrebe športnega ribolova ostaja enako kot v letu 2019. Vložili bomo predvidoma  
2.300 (približno 1.000 kg) sterilnih šarenk velikostne kategorije 30-40 cm in okoli 200 sterilnih 
šarenk (približno 200 kg) velikostne kategorije 40-50 cm (Preglednica 5). Vložene šarenke 
bodo ribiči v tekoči ribolovni sezoni predvidoma uplenili. V januarju načrtujemo smukanje in 
valitev iker potočnih postrvi v naravnem okolju s pomočjo valilnikov. 
 
 

 

Slika 1: Zemljevid športno ribolovnega revirja Radovna. 
 
Preglednica 3: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih ribolovnih vrst rib v Radovni. 

vrsta lovna mera (cm) varstvena doba
potočna postrv 30 1.10.- 28.2.
šarenka nima 1.11.- 28.2.  

 
Preglednica 4: Predvidena vzdrževalna vlaganja v Radovno. 

vrsta velikost (cm) količina
potočna postrv  

 
Preglednica 5: Predvidena dopolnilna vlaganja v Radovno. 

vrsta velikost (cm) količina rib (kg)
šarenka sterili 30-40 2300 (1000)
šarenka sterili 40-50 200 (200)  
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Dovoljen način ribolova je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez zalusti. 
Dnevno ribič lahko upleni 2 salmonida, od katerih je lahko le ena potočna postrv ali en salmonid 
večji od 50 cm.  
 
V letu 2020 za revir pričakujemo prodajo 1.100 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov salmonidov 
(Preglednica 6).  
 
Preglednica 6: Dovoljeno in pričakovano število prodanih ribolovnih dni v Radovni. 

dovoljeno št. rib. dni pričakovano št. rib. 
dni

Salmonidi 2600 1100  
 

V letu 2020 načrtujemo inventarizacijo ribjih vrst, s pomočjo katere bomo v naslednjih letih 
načrtovali nadaljnje upravljanje. 
 
3.1.9.5.2 Sava Bohinjka 
 
Odsek Save Bohinjke, v katerem izvaja Zavod 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. V ribolovnem delu revirja Sava Bohinjka je dovoljen ribolov na način 
»ujemi in izpusti« ter »ujemi in upleni«. Za leto 2020 še vedno velja prepoved uplena potočne 
postrvi. Vsi trije upravljalci Save Bohinjke opažamo drastični upad številčnosti potočne postrvi, 
ki ga tudi z velikimi vložki vseh velikostnih razredov nismo uspeli zajeziti. Številčnost ostaja 
izredno nizka. Vzroke za to v takem tipu vodotoka iščejo tudi sosednje alpske države, kjer prav 
tako opažajo podobni upad številčnosti. Prvi rezultati kažejo na prisotnost bolezni, ki se odraža 
zgolj na potočni postrvi. Problem so v zadnjih letih tudi občasni izredno visoki pretoki (ujme), 
ki še dodatno negativno vplivajo na stanje ribjih populacij v Savi Bohinjki. 

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib v tekočem letu načrtujemo vložek 
5.000 lipanov velikostne kategorije 12-15 cm, 500 potočnih postrvi primernega fenotipa 
velikostne kategorije 15-20 cm in 1.000 velikostne kategorije 30-35 cm (Preglednica 8). Vložili 
bomo okoli 5000 (približno 2.500 kg) sterilnih šarenk velikostne kategorije 30-40 cm in okoli 
1000 šarenk (približno 1000 kg) velikostne kategorije 40-50 cm (Preglednica 9). 
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Slika 2: Zemljevid športno ribolovnega revirja Sava Bohinjka. 
 
Preglednica 7: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih ribolovnih vrst rib v Savi Bohinjki. 

vrsta lovna mera (cm) varstvena doba
potočna postrv uplen ni dovoljen! 1.10.- 31.3.
lipan 45 1.12.- 31.5.
sulec 90 15.02. - 30.11.
šarenka nima 1.12.- 31.3.  

 
Preglednica 8: Predvidena vzdrževalna vlaganja v Savo Bohinjko. 

vrsta velikost (cm) količina rib
potočna postrv 15-20 500
potočna postrv 30-35 1000
lipan 12-15 5000  

 
Preglednica 9: Predvidena dopolnilna vlaganja v Savo Bohinjko. 

vrsta velikost (cm) količina rib (kg)
šarenka sterili 30-40 5000 (2500)
šarenka sterili 40-50 1000 (1000)  

 
Dovoljen način ribolova je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez zalusti. 
Dnevno ribič lahko upleni 2 salmonida, od katerih je lahko le en lipan in le en salmonid večji 
od 50 cm. Uplen potočne postrvi ni dovoljen. Lov sulca je dovoljen s posebno ribolovno 
dovolilnico, z muharjenjem in vijačenjem umetnih vab. Najmanjša dolžina vabe je 10 cm, 
obvezna je uporaba trnka enojčka brez zalusti. Vsak uplen sulca je treba prijaviti ribiškemu 
čuvaju, ki ga izmeri, stehta in fotografira. Dnevno ribič lahko upleni enega sulca. Letna kvota 
je 5 uplenjenih sulcev. 
 
V spomladanskem obdobju na ustreznih drstiščih načrtujemo smukanje lipana za valitev iker 
in nadaljnjo vzrejo v Ribogojstvu Obrh. V času drsti bomo glavna drstišča označili z 
opozorilnimi tablami. Del v ribogojnici vzrejenih rib bomo nato v naslednjih letih v sklopu 
vzdrževalnega vlaganja vložili nazaj v Savo Bohinjko. 
 
Pričakujemo prodajo 2.500 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov salmonidov in 100 dnevnih 
ribolovnih dovolilnic za lov sulca (Preglednica 10). 
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Preglednica 10: Dovoljeno in pričakovano število prodanih ribolovnih dni v Savi Bohinjki. 

dovoljeno št. rib. dni pričakovano št. rib. dni
salmonidi 3700 2500
sulec 150 100  

 
3.1.9.5.3 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 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 ribolovnem revirju 
Unica s pritoki je dovoljen ribolov na način »ujemi in izpusti« ter »ujemi in upleni«. 

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib v tekočem letu načrtujemo vložek 
3.000 lipanov velikostne kategorije 12-15 cm (Preglednica 12), 500 potočnih postrvi velikostne 
kategorije 15-20 cm.  
 
V spomladanskem obdobju na ustreznih drstiščih načrtujemo smukanje lipana za valitev iker 
in nadaljnjo vzrejo v Ribogojstvu Obrh. Del v ribogojnici vzrejenih rib bomo nato v naslednjih 
letih v sklopu vzdrževalnega vlaganja vložili nazaj v Unico. 
 
Če bomo v spomladanskem času ob drsti lipana opazili spremembo gostote ribjih populacij 
(vpliv kormoranov) bomo v letu 2020 izvedli inventarizacijo. V januarju načrtujemo smukanje 
in valitev iker potočnih postrvi v naravnem okolju s pomočjo valilnikov. 
 
 

 

Slika 3: Zemljevid športno ribolovnega revirja Unica s pritoki. 
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Preglednica 11: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih ribolovnih vrst rib v Unici s pritoki. 
vrsta lovna mera (cm) varstvena doba
potočna postrv 50 1.10. - 30.4.
lipan 40 1.12. - 15.5.
klen 30 1.12. - 30.6.
krap 20 1.12. - 30.4.
ščuka 50 1.12. - 30.4.  

 
Preglednica 12: Predvidena vzdrževalna vlaganja v Unico s pritoki. 

vrsta velikost (cm) količina rib
lipan 12-15 3000
potočna postrv 15-20 500

 
 
Dovoljen način ribolova v salmonidnem delu je muharjenje z eno umetno muho na trnku 
enojčku brez zalusti. V ciprinidnem delu je dovoljeno vijačenje z eno umetno vabo, beličarjenje 
pa z vabami, ki so v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list 
RS, št. 99/07 in 75/10). Ribolov ščuke je dovoljen z vijačenjem ali z muharjenjem. Dnevno ribič 
lahko upleni v muharskem delu enega lipana ali eno potočno postrv; v ciprinidnem delu eno 
ščuko ali enega linja ali dva krapa (gojeni) ali 3 klene ali rdečeperke in rdečeoke do skupne 
teže 5 kg. 
 
Pričakujemo prodajo 1.300 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov salmonidov in 450 dnevnih 
ribolovnih dovolilnic za lov ciprinidov (Preglednica 13).  
 
Preglednica 13: Dovoljeno in pričakovano število prodanih ribolovnih dni v Unici s pritoki. 

dovoljeno št. rib. dni pričakovano št. rib. dni
Salmonidni del 2200 1300
Ciprinidni del 1200 450  

 
3.1.9.5.4 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. 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. V ribolovnem revirju Sava je dovoljen ribolov na način »ujemi in upleni«. 
 
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib v tekočem letu načrtujemo vložek 
200 sulcev velikostne kategorije 30-35 cm (Preglednica 15). Ribe bomo pred vlaganjem 
označili, kot to izvajamo že od leta 2008, kar nam pomaga pri dolgoročnem spremljanju stanja 
populacije ter njene migracije v reki. V Savo bomo vložili sulce vzrejene iz iker, ki jih bomo 
pridobili iz savskih drstnic in ne iz drstnic iz Kolpe, ter tako ščitili specifičen savski genski zapis 
populacije sulca. Dopolnilnih vlaganj postrvi ali lipanov v reko Savo ne načrtujemo. 
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Slika 4: Zemljevid športno ribolovnega revirja Sava. 
 
Preglednica 14: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih ribolovnih vrst rib v Savi. 

vrsta lovna mera (cm) varstvena doba
potočna postrv 30 1.10. - 28.2.
lipan 35 1.10. - 15.5.
sulec 90 15.2. - 30.9.
klen 30 1.5. - 30.6.
podust/platnica 35 1.3. - 31.5.
mrena 30 1.5. - 30.6.  

 
Preglednica 15: Predvidena vzdrževalna vlaganja v Savo. 

vrsta velikost (cm) količina rib
sulec 30-35 200  

 
Dovoljen način ribolova na salmonide je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez 
zalusti. Ciprinide je dovoljeno loviti z beličarjenjem, in sicer z vabami, ki so v skladu s 
Pravilnikom o ribolovnem režimu. Vijačenje je dovoljeno le v mrtvicah v Pogoniku, ne pa tudi 
v glavni strugi reke Save. Dnevno ribič lahko upleni 3 salmonide; pri lovu ciprinidov eno ščuko 
ali dva krapa (gojeni) ali 3 druge vrste krapovcev, od katerih je lahko le ena podust ali platnica. 
 
Lov sulca je dovoljen s posebno ribolovno dovolilnico, z muharjenjem in vijačenjem umetnih 
vab. Najmanjša dolžina vabe je 10 cm, obvezna je uporaba trnka enojčka. Vsak uplen sulca 
ali ščuke je treba prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice. Vsak uplen sulca je treba prijaviti 
ribiškemu čuvaju, ki ga izmeri, stehta in fotografira. Dnevno ribič lahko upleni enega sulca. 
Letna kvota je 10 uplenjenih sulcev. 
 
Pričakujemo prodajo 50 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov salmonidov, 800 za lov ciprinidov 
ter 100 za lov sulca (Preglednica 16). 
 
Preglednica 16: Dovoljeno in pričakovano število prodanih ribolovnih dni v Savi. 

dovoljeno št. rib. dni pričakovano št. rib. dni
salmonidi 110 50
ciprinidi 2100 800
sulec 100 100  
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3.1.9.5.5 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 ribolovnem revirju Mrtvica Ribče je 
dovoljen ribolov na način »ujemi in upleni«. 
 
Mrtvica Ribče je namenjena komercialnemu ribolovu. Načrtovano je dopolnilno vlaganje 1.000 
(približno 1.000 kg) krapov velikostne kategorije 30-40 cm in 550 šarenk velikostne kategorije 
30-40 cm (Preglednica 18). 
 

 
Slika 5: Zemljevid športno ribolovnega revirja Mrtvica Ribče. 

 
Preglednica 17: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih ribolovnih vrst rib v Mrtvici Ribče. 

vrsta lovna mera (cm) varstvena doba
šarenka nima 1.12. – 28.2.
krap 20 1.12. – 28.2.  

 
Preglednica 18: Predvidena dopolnilna vlaganja v Mrtvico Ribče. 

vrsta velikost (cm) količina rib (kg)
krap (gojeni) 30-40 1000 (1000)
šarenka 30-40 550 (250)  

 
Dovoljeni načini ribolova so muharjenje, beličarjenje in vijačenje v skladu s Pravilnikom o 
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. 
 
Pričakujemo prodajo 800 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov ciprinidov in salmonidov. 
(Preglednica 19). 
 
Preglednica 19: Dovoljeno in pričakovano število prodanih ribolovnih dni v Mrtvici Ribče. 

dovoljeno št. rib. dni pričakovano št. rib. dni
ciprinidi in salmonidi 2000 800  
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3.1.9.5.6 Kolpa 
 
Ribiško upravljanje zavoda 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. V ribolovnem 
revirju Kolpa je dovoljen ribolov na način »ujemi in upleni«. 
 
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib v tekočem letu načrtujemo vložek 
500 potočnih postrvi velikostne kategorije 12-15 cm in 10.000 mladic sulca (Preglednica 21). 
Dopolnilnih vlaganj ne načrtujemo. 
 
V spomladanskem obdobju na ustreznih drstiščih načrtujemo smukanje sulca za valitev iker in 
nadaljnjo vzrejo v Ribogojstvu Obrh. Del v ribogojnici vzrejenih rib bomo nato v naslednjih letih 
v sklopu vzdrževalnega vlaganja vložili nazaj v Kolpo. Sulce, vzrejene iz iker iz Kolpe bomo 
vlagali samo v Kolpo in s tem ščitli specifičen genski zapis kolpske populacije. 
 
V revirju Žagarski potok 2, gojitvenem potoku Žagarski potok (pritok Kolpe) s katerim 
upravljamo, načrtujemo redni izlov potočnih postrvi in vlaganje novih mladic. Izlovljene potočne 
postrvi bomo vložili v reko Kolpo. 
 

 

Slika 6: Zemljevid športno ribolovnega revirja Kolpa. 
 
Preglednica 20: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih ribolovnih vrst rib v Kolpi. 

vrsta lovna mera (cm) varstvena doba
potočna postrv 30 1.10. - 31.3.
lipan 35 16.11. - 15.5.
sulec 90 15.2. - 30.9.  
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Preglednica 21: Predvidena vzdrževalna vlaganja v Kolpo. 

vrsta velikost (cm) količina rib
sulec 5-9 10.000
potočna postrv 12-15 500  

 
Dovoljen način ribolova salmonidov je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez 
zalusti. Ciprinide je dovoljeno loviti od vasi Petrina navzdol z beličarjenjem, in sicer z vabami, 
ki so v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu. Dnevno ribič lahko upleni 2 potočni postrvi. 
Lov sulca je dovoljen s posebno ribolovno dovolilnico z muharjenjem in vijačenjem umetne 
vabe. Obvezna je uporaba trnka enojčka brez zalusti. Vsak uplen sulca je treba prijaviti 
prodajalcu ribolovne dovolilnice, ki ga izmeri stehta in slika. Dnevno ribič lahko upleni enega 
sulca. 
 
Pričakujemo prodajo 50 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov salmonidov, 50 za lov ciprinidov in 
25 za lov sulca (Preglednica 22). 
 
Preglednica 22: Dovoljeno in pričakovano število prodanih ribolovnih dni v Kolpi. 

dovoljeno št. rib. dni pričakovano št. rib. dni
salmonidi 1000 50
ciprinidi 1000 50
sulec 100 25  

 
3.1.9.5.7 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 ribolovnem revirju Cerkniško jezero je 
dovoljen ribolov na način »ujemi in upleni«. 
 
V Cerkniškem jezeru vzdrževalnih in dopolnilnih vlaganj rib ne načrtujemo. Načrtovane 
aktivnosti so večinoma povezane z dinamiko presihanja jezera. V obdobju, ko se pričakuje 
presihanje jezera, bo vseskozi v pripravljenosti ekipa, ki bo v primeru izsušitve jezera reševala 
ribe in jih prestavljala v del, kjer voda običajno ne presahne. 
 
V sklopu projekta LIFE STRŽEN (LIFE16 NAT/SI/000708) je v letu 2020 predvidena sanacija 
dela stare struge vodotoka Stržen na območju z lokalnim imenom Ključ. Projektna ekipa 
zavoda bo aktivno sodelovala pri aktivnostih povezanih s projektom. V sklopu projekta je 
predvidena prepoved ribolova na tem območju, mirno cono pa bomo označili s tablami! 
 
Dovoljeni načini ribolova so 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 s trnki enojčki ali z muharjenjem. Dnevno ribič lahko upleni eno 
ščuko ali enega linja ali dva krapa (gojeni) ali 3 klene ali rdečeperke, oziroma navadne ostriže 
do skupne teže 5 kg. 
 
Pričakujemo prodajo 400 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov ciprinidov (Preglednica 24).  
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Slika 7: Zemljevid športno ribolovnega revirja Cerkniško jezero. 
 
Preglednica 23: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih ribolovnih vrst rib v Cerkniškem 
jezeru. 

vrsta lovna mera (cm) varstvena doba
ščuka 60 1.2. - 30.4.
linj 30 1.2. - 30.6.
klen 30 1.2. - 30.6.  

 
Preglednica 24: Dovoljeno in pričakovano število prodanih ribolovnih dni v Cerkniškem jezeru. 

dovoljeno št. rib. dni pričakovano št. rib. dni
ciprinidi 1000 400  

 
3.1.9.5.8 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. V ribolovnem revirju 
Obrh je dovoljen ribolov na način »ujemi in upleni«. 

 
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib v tekočem letu načrtujemo vložek 
viška mladic genetsko čiste potočne postrvi (poreklo Mahneščica) iz ribogojnice Obrh. Poleg 
tega načrtujemo vložek 500 lipanov velikostne kategorije 12-15 cm, drugih vlaganj ne 
načrtujemo.  
 
Za leto 2020 v Obrhu načrtujemo tudi inventarizacijo ribjih populacij. 
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Slika 8: Zemljevid športno ribolovnega revirja Obrh. 
 
Preglednica 25: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih ribolovnih vrst rib v Obrhu. 

vrsta lovna mera (cm) varstvena doba
potočna postrv 40 1.10. - 31.3.
lipan 40 1.12. - 15.5.  

 
Preglednica 26: Predvidena vlaganja v Obrh. 

vrsta velikost (cm) količina rib
lipan 12-15 500  

 
Dovoljen način ribolova je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez zalusti. 
Dnevno ribič lahko upleni eno potočno postrv ali enega lipana ali eno šarenko. 
 
Pričakujemo prodajo 70 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov salmonidov (Preglednica 27). 
 
Preglednica 27: Dovoljeno in pričakovano število prodanih ribolovnih dni v Obrhu. 

dovoljeno št. rib. dni pričakovano št. rib. dni
salmonidi 100 70  

 
3.1.9.5.9 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. Na celotnem delu 
ribolovnega revirja je možen ribolov na način »ujemi in upleni« ali ujemi in spusti.  
 
Zaradi zagotavljanja stabilne naravne populacije potočne postrvi brez vzdrževalnih vlaganj v 
preteklih letih, smo v letu 2015 zvišali mero za uplen potočne postrvi s 40 na 50 cm. Višek 
genetsko čiste potočne postrvi, vzrejene v ribogojstvu Obrh, bomo vložili v Krko. 
 
Načrtujemo vzdrževalno vlaganje genetsko čiste potočne postrvi (kraški tip) iz ribogojstva Obrh 
– 500 kom. (cca 100 kg), dopolnilno vlaganje šarenke in sicer 1150 (približno 500 kg) sterilnih 
šarenk, velikostne kategorije 30-40 cm in okoli 500 šarenk (približno 500 kg), velikostne 
kategorije 40-50 cm (Preglednica 29).  
 



ZZRS Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2020 

42 

 

V januarju načrtujemo smukanje in valitev iker potočnih postrvi v naravnem okolju s pomočjo 
valilnikov. 
 
V letu 2020 na Krki predvidoma načrtujemo inventarizacijo ribjih populacij. 
 

 

Slika 9: Zemljevid športno ribolovnega revirja Krka. 
 
Preglednica 28: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih ribolovnih vrst rib v Krki. 

vrsta lovna mera (cm) varstvena doba
potočna postrv 50 1.10.- 28.2.
šarenka nima 1.12.- 28.2.  

 

Preglednica 29: Predvidena vzdrževalna vlaganja v Krko. 

vrsta velikost (cm) količina rib
Potočna postrv 15-20 500  

 

Preglednica 30: Predvidena dopolnilna vlaganja v Krko. 
vrsta velikost (cm) količina rib (kg)
šarenka sterili 30-40 1150 (500)
šarenka sterili 40-50 500 (500)  

 
Dovoljen način ribolova je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez zalusti. 
Dnevno ribič lahko upleni 2 salmonida, od katerih je lahko le ena potočna postrv in ena 
šarenka, oziroma dve šarenki. Dovoljen je uplen le enega salmonida, večjega od 50 cm. 
 
Pričakujemo prodajo 500 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov salmonidov (Preglednica 31). 
 
Preglednica 31: Dovoljeno in pričakovano število prodanih ribolovnih dni v Krki. 

dovoljeno št. rib. dni pričakovano št. rib. dni
salmonidi 2100 500  
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3.1.9.5.10 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. 
 
V ribolovnem revirju Iščica je dovoljeno loviti samo po sistemu »ujemi in izpusti«. Vsako ujeto 
ribo je treba nepoškodovano vrniti v vodotok. Vzdrževalnih vlaganj potočne postrvi in lipana 
ne bomo izvajali, dopolnilnih vlaganj ne načrtujemo.  
 

 

Slika 10: Zemljevid športno ribolovnega revirja Iščica. 
 
Dovoljen način ribolova je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez zalusti.  
 
Možnost ribolova v Iščici ohranjamo le v ponudbi letnih ribolovnih dovolilnic (Preglednica 32). 
 
Preglednica 32: Dovoljeno in pričakovano število prodanih ribolovnih dni v Iščici. 

dovoljeno št. rib. dni pričakovano št. rib. dni
salmonidi 300 50  

 
3.1.9.5.11   Soča s pritoki 
 
Zavod kot z vodo posebnega pomena upravlja zgornji del reke Soče. Odsek med izvirom in 
koriti nad Trento in odsek med koriti nad Trento in visečim mostom pri hišni številki Trenta 1, 
sta rezervata za ohranjanje populacij domorodnih vrst rib; odsek med visečim mostom pri hišni 
številki Trenta 1 in mostom v Čezsoči je salmonidni ribolovni revir. Dovoljen način ribolova je 
muharjenje, vaba umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. 
 
V Koritnici podaljšujemo ribolovni revir gorvodno do mostu pod Klužami. 
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V ribolovnih delih Soče, Lepene in Koritnice je možen ribolov na način »ujemi in izpusti« ter 
»ujemi in vzemi«. 
 
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib Soče s pritoki v tekočem letu 
načrtujemo vložek 1.000 soških postrvi velikostne kategorije 15-20 cm, 700 velikostne 
kategorije 25-30 cm in 300 večjih od 35 cm (Preglednica 34). Vse vložene soške postrvi bodo 
vzrejene v ribogojstvu Soča v Kobaridu. Prav tako bomo v Sočo s pritoki vložili viške tamkajšnje 
vzreje zaroda in mladic genetsko čiste soške postrvi. Kot dopolnilno vlaganje postrvi zaradi 
športnega ribolova načrtujemo vložek okoli 50 soških postrvi večjih od 60 cm (odvisno od zalog 
v ribogojstvu Soča) ter okoli 2300 (približno 1.500 kg) sterilnih šarenk velikostne kategorije 30-
50 cm (Preglednica 35). 
 
V tekočem letu načrtujemo tudi redni izlov odraslih soških postrvi iz gojitvenega potoka 
Krajcarca in Vrsnik, kjer poteka sonaravna vzreja soške postvi brez vlaganja mladic. Izlovljene 
soške postrvi bomo vložili v ribolovni del reke Soče, Lepeno in Koritnico. 
 

 

Slika 11: Zemljevid športno ribolovnega revirja Soča s pritoki. 
 
Preglednica 33: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih ribolovnih rib v Soč s pritoki. 

vrsta lovna mera (cm) varstvena doba
soška postrv 60 1.10. - 31.3.
lipan 45 1.11. - 31.5.
potočna postrv nima 1.11. - 31.3.
križanci ppxsp nima 1.11. - 31.3.
šarenka nima 1.11. - 31.3.  

 
Preglednica 34: Predvidena vzdrževalna vlaganja v Sočo s pritoki. 

vrsta velikost (cm) količina rib
soška postrv 15-20 1000
soška postrv 25-30 700
soška postrv nad 35 300  

 
Preglednica 35: Predvidena dopolnilna vlaganja v Sočo s pritoki. 

vrsta velikost (cm) količina rib (kg)
soška postrv nad 60 50
šarenka sterili 30-50 1700 (1000)  
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Dovoljen način ribolova je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez zalusti. 
Dnevno ribič lahko upleni 2 salmonida, od katerih je lahko le ena soška postrv in le en salmonid 
večji od 50 cm. Uplen lipana ni dovoljen. 
 
Pričakujemo prodajo 2.000 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov salmonidov (Preglednica 36). 
 
Preglednica 36: Dovoljeno in pričakovano število prodanih ribolovnih dni v Soči s pritoki. 

dovoljeno št. rib. dni pričakovano št. rib. dni
salmonidi 2500 2300  

 
3.1.9.5.12   Triglavska jezera  
 
ZZRS bo v sklopu štiriletnega kohezijskega projekta z naslovom «Izboljšanje stanja vrst in 
habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku« v letu 2020 pričel z intenzivnim odlovom 
tujerodnih vrst rib v Dvojnem jezeru. 
 
3.1.9.5.13   Krnsko jezero 
 
Na Krnskem jezeru je bil v preteklosti dovoljen ribolov, ki pa od leta 2008 zaradi spremembe 
zakonodaje o Triglavskem narodnem parku ni več dovoljen. V letu 2020 ne načrtujemo 
nobenih aktivnosti. 
 
3.1.9.6 Sonaravna vzreja v vodah posebnega pomena s statusom gojitvenega 

potoka 
 
V letu 2020 so za izlov predvideni naslednji gojitveni potoki: Žagarski potok 1 (pritok reke Kolpe 
– sonaravna vzreja potočne postrvi), Krajcarca in Vrsnik (pritoka reke Soče - sonaravna vzreja 
soške postrvi), Slapnica, Gradolski – Koškov potok, Jevniški potok, Gostinški potok, Bedenov 
graben, Hotiški-Loki potok (pritoki reke Save – sonaravna vzreja potočne postrvi), Belca 2, 
Bezdena in Jereka 2 (pritoki Save Bohinjke – sonaravna vzreja potočne postrvi). Sonaravno 
vzrejo izvajamo na dva načina, in sicer: z vlaganjem mladic v vodotok, pri čemer je vzrejni 
ciklus dvo- ali trileten in z odlovom odraslih rib brez vlaganja mladic. 
 
V letu 2020 je načrtovan izlov vseh omenjenih potokov. V sonaravni vzreji vzgojene potočne 
postrvi iz Žagarskega potoka 1 bomo vložili v ribolovne dele Kolpe, iz potokov Slapnica, 
Koškov potok, Jevniški potok, Gostinški potok, Bedenov graben, Hotiški potok v Savo bohinjko, 
iz potokov Belca2, Bezdena in Jereke2 tudi v Savo Bohinjko, iz Krajcarce in Vrsnika izlovljene 
soške postrvi pa v Lepeno, Koritnico in Sočo. Po izlovih rib bomo v te potoke vložili mladice 
potočne postrvi oziroma soške postrvi, odvisno od povodja in načina vzreje. 
 
Načrtovane količine vloženega zaroda in mladic v posamezni gojitveni potok so predstavljene 
v spodnji preglednici (Preglednica 37). 
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Preglednica 37: Predvideni Izlovi in vlaganja v gojitvenih potokih in delih revirjev s posebnim 
upravljanjem. 

ime potoka/ribnika vrsta ribe vlaganje izlov
Žagarski potok1 potočna postrv (do 5 cm) 2.000 X
Slapnica potočna postrv / X
Gradol.-Koškov p. potočna postrv X
Jevniški potok potočna postrv (do 5 cm) 10.000 X
Gostinški potok potočna postrv (do 5 cm) 5.000 X
Bedenov graben potočna postrv X
Hotiški-Loki potok potočna postrv / X
Belca 2 potočna postrv X
Bezdena potočna postrv X
Jereka2 potočna postrv X
Krajcarca soška postrv (5-9 cm) 3000 X
Vrsnik soška postrv (5-9 cm) 3000 X

 
 
3.1.9.7 Izvajanje ribiškočuvajske službe v vodah posebnega pomena 
 
Varovanje voda posebnega pomena izvajamo z organizirano ribiškočuvajsko službo. 
Opravljajo jo trije ribiški čuvaji, zaposleni na zavodu, od katerih dva izven ribiške sezone 
opravljata tudi naloge v drugih enotah zavoda, in 12 pogodbenih ribiških čuvajev. 
 
V letu 2020 načrtujemo, da bo ribiškočuvajska služba opravila 10.747 ur nadzora in pri tem 
opravila 131.880 kilometrov. Načrtovani kilometri in ure so okvirna vrednost, ki jo bomo po 
potrebi, glede na stanje skozi sezono, ustrezno prilagodili. 
 
Preglednica 38: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe. 

 Zaposleni ribiški čuvaji Pogodbeni ribiški čuvaji 
Ure 4.448 6.468 
Km 52.900 82.780 

 
Radovna 
 
Ribiškočuvajsko službo v revirju bo izvajal pogodbeni ribiški čuvaj, pri tem opravil 840 ur 
nadzora ter predvidoma prevozil 10.500 kilometrov (Preglednica 39). 
 
Preglednica 39: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe (Radovna). 
Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj

Ure 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 60 60 840

km 750 750 750 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 750 750 10.500

 
Sava Bohinjka 
 
Ribiškočuvajsko službo v revirju bo izvajal pogodbeni ribiški čuvaj, pri tem bo opravil 2.324 ur 
nadzora ter predvidoma prevozil 24.000 kilometrov. Poleg nadzora revirja je pomembna 
naloga ribiškega čuvaja tega revirja tudi plašenje kormoranov, ki je v času zimske sezone 
organizirano skupaj s sosednjima ribiškima družinama (RD Bohinj in RD Bled). Načrtovano 
razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji preglednici 
(Preglednica 40). 
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Preglednica 40: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe (Sava 
Bohinjka). 
Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj

Ure 191 191 195 195 195 195 195 195 195 195 191 191 2.324

km 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24.000

 
Unica s pritoki 
 
Ribiškočuvajsko službo v revirju bo izvajal redno zaposleni ribiški čuvaj, ki opravlja tudi druge 
naloge v okviru Oddelka za sladkovodno ribištvo. Opravil bo 1.914 ur nadzora ter predvidoma 
prevozil 18.200 kilometrov. Poleg nadzora revirja je pomembna naloga ribiških čuvajev tega 
revirja tudi plašenje kormoranov v času zimske sezone. Načrtovano razdelitev opravljenih ur 
nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji preglednici (Preglednica 41). 
 
Preglednica 41: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe (Unica s 
pritoki). 
Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj

Zap. čuvaj 

[ure]
147 150 150 150 170 170 170 170 170 170 150 147 1914

Zap. čuvaj 

[km]
1700 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1300 1700 1700 18200

 
Sava 
 
Ribiškočuvajsko službo v revirju bosta, zaradi velikosti revirja, izvajala dva pogodbena ribiška 
čuvaja, pri tem opravila 864 ur nadzora ter predvidoma prevozila 15.120 kilometrov. 
Načrtovano razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji 
preglednici (Preglednica 42). 
 
Preglednica 42: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe (Sava). 
Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj

Ure 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 864

km 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 15.120

 
Mrtvica Ribče 
 
Ribiškočuvajsko službo v revirju bo izvajal pogodbeni ribiški čuvaj, pri tem opravil 480 ur 
nadzora ter predvidoma prevozil 4.800 kilometrov. Načrtovano razdelitev opravljenih ur 
nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji preglednici (Preglednica 43). 
 
Preglednica 43: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe (Mrtvica 
Ribče). 
Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj

Ure 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

km 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800

 
Kolpa 
 
Ribiškočuvajsko službo v revirju bo izvajal pogodbeni ribiški čuvaj, pri tem opravil 360 ur 
nadzora ter predvidoma prevozil 6.360 kilometrov. Načrtovano razdelitev opravljenih ur 
nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji preglednici (Preglednica 44). 
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Preglednica 44: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe (Kolpa). 
Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj

Ure 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

km 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 6.360

 
Cerkniško jezero 
 
Ribiškočuvajsko službo bo v revirju izvajal zaposleni ribiški čuvaj po pridobitvi ustreznih 
dokazil. Predvidevamo 970 opravljenih ur nadzora ter predvidoma prevozil 8.400 kilometrov. 
Zaradi presihanja jezera in reševanj rib opravljene ure in prevoženi kilometri lahko variirajo za 
približno 15 %. Načrtovano razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov 
predstavljamo v spodnji preglednici (Preglednica 45). 
 
Preglednica 45: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe (Cerkniško 
Jezero). 
Ure 85 55 55 55 85 85 105 105 85 85 85 85 970

km 800 400 400 400 800 800 800 800 800 800 800 800 8.400

 
Obrh 
 
Ribiškočuvajsko službo bo v revirju izvajal zaposleni ribiški čuvaj po pridobitvi ustreznih 
dokazil, pri tem bo predvidoma opravil 300 ur nadzora ter prevozil 4.800 kilometrov. 
Načrtovano razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji 
preglednici (Preglednica 46). 
 
Preglednica 46: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe (Obrh). 
Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj

Ure 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

km 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800

 
Krka 
 
Ribiškočuvajsko službo v revirju bosta izvajala pogodbena ribiška čuvaja, pri tem opravila 
1.240 ur nadzora ter predvidoma prevozila 18.400 kilometrov. Načrtovano razdelitev 
opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji preglednici 
(Preglednica 47). 
 
Preglednica 47: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe (Krka). 
Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj

Ure 70 70 120 120 120 120 120 120 120 120 70 70 1.240

km 1000 1000 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1000 1000 18.400

 
Iščica 
 
V revirju Iščica trenutno nimamo revirnega ribiškega čuvaja. Ribiškočuvajsko službo v revirju 
bomo zagotovili in izvajali s pomočjo pogodbenega ribiškega čuvaja iz Krke in redno 
zaposlenega ribiškega čuvaja. Pri tem se bo opravilo 360 ur nadzora ter predvidoma prevozil 
3.600 kilometrov. Načrtovano razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov 
predstavljamo v spodnji preglednici (Preglednica 48). 
 
Preglednica 48: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe (Iščica). 
Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj

Ure 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

km 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600
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Soča s pritoki 
 
Ribiškočuvajsko službo v revirju bosta izvajala redno zaposlena ribiška čuvaja, pri tem opravila 
1.300 ur nadzora ter predvidoma prevozila 21.500 kilometrov. Načrtovano razdelitev 
opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji preglednici 
(Preglednica 49). 
 
Preglednica 49: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe (Soča s 
pritoki). 
Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj

Ure 50 50 50 100 170 170 170 170 170 100 50 50 1.300

km 1000 1000 1000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2000 1000 1000 21.500

 
Cilji/indikatorji (za vse vode posebnega pomena) 

Dolgoročni cilji: vzdrževanje optimalnega stanja populacij domorodnih vrst rib v vodah 
posebnega pomena.  

Letni cilji: opravljene vse s programom dela zastavljene naloge. 

Indikatorji: opravljene vse s programom dela zastavljene naloge. 
 
Obseg dela 

Za izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena v letu 2020 ocenjujemo, da 
bodo zaposleni porabili 6.691 ur, od tega 4.448 ur za izvajanje ribiškočuvajske službe in 2.243 
ur za izvajanje strokovnih nalog na sedežu zavoda (vodenje in organizacija ribiškočuvajske 
službe, pripravo strokovnih podlag za izvedbo vlaganj, izlovov, pripravo analiz stanja ribjih 
populacij v vodah posebnega pomena...), intervencijskih izlovov in vlaganj rib v vode 
posebnega pomena. Navedeni obseg dela ne zajema števila ur, ki jih bodo za zavod opravili 
pogodbeni ribiški čuvaji v okviru ribiškočuvajske službe. 
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3.2 Javna služba na področju morskega ribištva 
 
Dejavnosti javne službe na področju morskega ribištva bomo izvajali na podlagi 34. člena 
ZMR-2 in Sklepa o preoblikovanju. 
 
3.2.1 Spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti 
 
Pravne ali druge podlage 

Tretja točka 1. odst. 34. člena ter 8. člen ZMR-2, 19. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z 
dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v 
Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 
1626/94 (UL L 409, 30. 12. 2006). 
 
Opis naloge 

Strokovne osnove za izdelavo načrtov upravljanja ribištva pripravljamo od leta 2007, ko je bil 
na tej podlagi pripravljen prvi načrt upravljanja morskega ribištva v vodah, ki so v pristojnosti 
Slovenije (NUR). Strokovne osnove so skladne 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. 
 
V letu 2020 bomo zagotavljali strokovne podlage za morebitne dopolnitve NUR ter zahtevkov 
za derogacijo glede uporabe pridnenih vlečnih mrež tipa "volantina" v pasu 1,5-3,0 navtične 
milje. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilj: uskladitev ribolovnih zmogljivosti in ribolovnih možnosti ter izboljšanje nadzora 
nad ribištvom in kakovosti podatkov. 

Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog. 

Indikatorji: revidiran načrt upravljanja ribištva. 
 
Obseg dela 

Ocena skupne porabe časa za izvedbo obeh sklopov naloge je 217 ur. 
 
3.2.2 Poročanje državnim organom 
 
Pravne ali druge podlage 

Peta točka 1. odstavka 34. člena ZMR-2. 
 
Opis naloge 

Zavod bo pripravil različna poročila na zahtevo državnih organov, organov Skupnosti in 
organov mednarodnih organizacij s področja ribištva, katerih članica je Republika Slovenija. V 
ta namen bomo uporabili podatke iz informacijskega sistema ribištva (InfoRib) ter biološke 
zbirke podatkov (BIOS). 
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Predvidena dela obsegajo pripravo nacionalnega programa zbiranja podatkov ter tehničnega 
poročila, pripravo poročil na osnovi poziva Evropske komisije, priprava podatkov za regionalne 
ocene staležev, priprava poročil v okviru GFCM DCRF. 
 
Cilji/indikatorji 

Letni cilji: izdelava zahtevanih poročil. 

Indikatorji: število in kakovost izdelanih poročil. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 1.160 ur. 
 
3.2.3 Priprava strokovnih mnenj v zvezi z izdajo dovoljenj za ribolov za znanstvene, 

raziskovalne in izobraževalne namene 
 
Pravne ali druge podlage 

Drugi in šesti odstavek 25. člena ZMR-2. 
 
Opis naloge 

Zavod bo na zahtevo strank pripravljal strokovna mnenja, ki bodo podlaga za izdajo dovoljenj 
za ribolov v znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene. V ta namen bomo uporabili 
podatke iz informacijskega sistema ribištva (InfoRib) ter biološke zbirke podatkov (BIOS). 
 
Cilji/indikatorji 

Letni cilji: izdelava zahtevanih strokovnih mnenj. 

Indikatorji: število in kakovost izdelanih strokovnih mnenj. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 19 ur. 
 
3.2.4 Priprava strokovnih mnenj v zvezi z izdajo posebnih dovoljenj za gospodarski 

ribolov 
 
Pravne ali druge podlage 

Tretji odstavek 17. člena ZMR-2. 
 
Opis naloge 

Zavod bo na zahtevo strank pripravljal strokovna mnenja, ki bodo podlaga za izdajo posebnih 
dovoljenj za gospodarski ribolov. V ta namen bomo uporabili podatke iz informacijskega 
sistema ribištva (InfoRib) ter biološke zbirke podatkov (BIOS). 
 
Cilji/indikatorji 

Letni cilji: izdelava zahtevanih strokovnih mnenj. 

Indikatorji: število in kakovost izdelanih strokovnih mnenj. 
 



ZZRS Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2020 

52 

 

Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 13 ur. 
 
3.2.5 Zbiranje in vnos podatkov o iztovoru v InfoRib (ladijski dnevniki) 
 
Pravne ali druge podlage 

Prva točka 1. odstavka 34. člena ZMR-2. 
 
Opis naloge 

Predpisi skupne ribiške politike zahtevajo od držav članic EU zbiranje podatkov o ribolovu in 
iztovoru ribiških proizvodov. Pri nas so kapitani vseh ribiških plovil dolžni izpolnjevati ladijske 
dnevnike. Zaradi poznejših obdelav podatkov je podatke iz ladijskih dnevnikov potrebno vnesti 
v informacijski sistem ribištva (InfoRib) v 15 dneh od oddaje dnevnika s strani ribiča.  

Zavod v sodelovanju z MKGP do konca leta 2020 pripravi navodilo za vnos podatkov iz 
ladijskih dnevnikov v InfoRib, vključno z rokom za vnos. 
 
Metodologija 

Zavod bo prejete ladijske dnevnike obdelal v naslednjih korakih: (1) razvrščanje dnevnikov; (2) 
žigosanje dnevnikov; (3) skeniranje ladijskih dnevnikov; (4) prenos skenogramov na strežnik 
MKGP; (5) vnos podatkov; (6) povezovanje skenogramov z zapisi v podatkovni zbirki; (7) 
pregled vnosa podatkov; (8) knjiženje podatkov in (9) arhiviranje dnevnikov. Predvidoma bomo 
obdelali 5.000 ladijskih dnevnikov. 
 
Vneseni podatki bodo vključeni v InfoRib, katerega skrbnik je MKGP ter bodo osnova za 
različna poročila o ulovu, iztovoru in ribolovnem naporu. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov. 

Letni cilji: vnos vseh podatkov v InfoRib. 

Indikatorji: število vnesenih dnevnikov. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa zaposlenih za izvedbo naloge je 426 ur. Pri izvajanju navedene naloge 
sodeluje tudi zunanji izvajalec. 
 
3.2.6 Zbiranje in vnos podatkov o prvi prodaji v InfoRib (obvestila o prodaji) 
 
Pravne ali druge podlage 

Prva točka 1. odstavka 34. člena ZMR-2. 
 
Opis naloge 

Države članice EU morajo zbirati podatke o prvi prodaji ribiških proizvodov. Podatke so dolžni 
sporočati vsi kupci ribiških proizvodov, ki te proizvode prodajo naprej. Zaradi poznejših obdelav 
podatkov je podatke o prvi prodaji treba vnesti v informacijski sistem ribištva (InfoRib) v 30 
dneh od prejema.  
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Zavod v sodelovanju z MKGP do konca leta 2020 pripravi navodilo za vnos podatkov o prvi 
prodaji v InfoRib, vključno z rokom za vnos. 
 
Metodologija 

Zavod bo prejeta obvestila o prvi prodaji obdelal v naslednjih korakih: (1) razvrščanje 
dokumentov; (2) žigosanje dokumentov; (3) vnos podatkov; (4) knjiženje podatkov in (5) 
arhiviranje dokumentov. Predvidoma bomo obdelali 6.000 dokumentov. 
 
Vneseni podatki bodo vključeni v InfoRib, katerega skrbnik je MKGP, ter bodo osnova za 
različna poročila o cenah ribiških proizvodov. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov. 

Letni cilji: vnos vseh podatkov v InfoRib. 

Indikatorji: število vnesenih dokumentov. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 898 ur. 
 
3.2.7 Javna služba svetovanja v ribištvu 
 
Program dela vsebuje vse predvidene aktivnosti zavoda na področju izvajanja svetovanja v 
ribištvu v letu 2020. 
 
Zavod bo naloge s področja javne službe svetovanja v ribištvu v letu 2020 izvajal v skladu z 
Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17), Uredbo o koncesiji 
za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu (Uradni list RS, št. 81/16) in Programom javne 
službe svetovanja iz 13. člena predmetne uredbe. 
 
V nadaljevanju je seznam in opis navedenih področij dela, poleg tega pa bomo po potrebi 
skušali pomagati ribičem tudi na ostalih področjih, kjer imamo strokovna znanja ter izkušnje. 
 
3.2.7.1 Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim 

področjem opravljanja ribiške dejavnosti 
 
Ribištvo je vse bolj vpeto v različna področja, trajnostni in okoljevarstveni vidik sta pri tem vse 
bolj prednostna kar se izraža tudi na nivoju ukrepov skupne ribiške politike EU. To seveda 
zadeva tudi (ali še posebej) naše ribiče. Povezali se bomo z vsemi akterji, ki tako ali drugače 
delujejo in živijo z morjem ter na področju varovanja narave (morja) ter poskušali najti 
optimalne rešitve pri morebitnih nastalih težavah. Seveda bodo naša prizadevanja 
prvenstveno usmerjena v čim bolj optimalen ribolov gospodarskih ribičev. Aktivno smo 
sodelovali pri projektu  »Supreme«, kjer gre za obveznost Slovenije za pripravo »prostorskega 
načrta« za morje do leta 2021. Tu so seveda ribiči in ribogojci eden od ključnih dejavnikov. V 
letu 2020 se bodo te aktivnosti nadaljevale. 
 
Nekateri ribiči (predvsem mladi) so izrazili namen po posodobitvi ribiških plovil. Skupaj z ribiči 
bomo smo na različnih delavnicah oblikovali izhodišča za novo finančno perspektivo 2021-
2026. Te dejavnosti bomo izvajali tudi v letu 2020. 
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3.2.7.2 Svetovanje in pomoč pri pripravi in uveljavljanju ukrepov nacionalne in 
skupne ribiške politike Evropske unije 

 
Ukrepi nacionalne in skupne ribiške politike Evropske unije, večinoma realizirani preko 
ribiškega sklada, so pomemben element pri zagotavljanju obstoja slovenskega ribištva. Kljub 
temu (ali pa prav zato), da včasih nakazujejo smeri, ki so popolnoma izven ribištva samega, je 
pomembno, da te možnosti predstavimo ribičem. Ribiči se nato samostojno odločijo, če in 
kateri od razpoložljivih ukrepov je za njih primeren. V končni fazi so oni odgovorni (če so 
odgovorni nosilci projektov) za izpeljavo ter finančno pokritje izvedenih ukrepov – projektov. 
 
Po naših izkušnjah pa je bistveno to, da so posamezni ukrepi res primerni za nekatere, za 
druge pač ne in se bodo morali morda poslužiti drugih ukrepov, ki so oz. bodo na voljo. Seveda 
so za to odgovorne druge službe, naša dejavnost na tem področju po bo vsekakor na osnovi 
dobrih praks ter principa od spodaj navzgor obveščati ter pomagati posameznim ribičem pri 
sprejemanju za njih vsekakor pomembnih, včasih tudi življenskih odločitev. 
 
V letu 2020 bomo svetovali predvsem v okviru razpisa »Zdravje in varnost«, ki se pripravlja in 
bo verjetno razpisan v prvi polovici 2020. Pomembno je, da so ribiči na delavnicah in srečanjih 
izrazili svoja pričakovanja in poglede glede prihodnjih ukrepov Ribiškega sklada. 
Nadaljevali bomo s svetovanjem glede nadomestil v zvezi z ZUVRS-om upoštevaje 
spremembe (15.člen), ki smo jih skupaj z ribiči predlagali MKGP – ju in jih je vlada sprejela. 
 
3.2.7.3 Svetovanje in pomoč pri povezovanju ribičev ter vzpostavitvi in delovanju 

organizacij proizvajalcev v ribištvu 
 
Slovenski gospodarski ribiči so kljub (ali morda zaradi tega) relativno majhnem sektorju in 
omejenosti ribolovnega področja večkrat precej razdvojeni. Verjetno bo težko poenotiti ribiče 
različnih tehnologij, saj imajo le ti različne težave in včasih konkurirajo za enake ribolovne vire. 
Glede na naše izkušnje ter izsledke raziskav na tem področju (Artfishmed projekt) pa 
nasprotovanje med posameznimi tehnologijami ni tako veliko kot včasih izgleda. Zato bo ena 
naših nalog tudi iskanje najmanjšega skupnega imenovalca med ribiči za dosego skupnih 
ciljev. Rezultati naših anket med ribiči in osebnih izkušenj pa kažejo na pomanjkanje interesa 
za vzpostavitev organizacije proizvajalcev, ki je sicer ena izmed oblik organiziranosti ribičev v 
ostalih sredozemskih državah. Če bo izražen interes med ribiči za vzpostavitev take 
organizacije, bomo vsekakor pomagali pri vzpostavitvi le te. 
 
3.2.7.4 Svetovanje na področju ribiških in z ribištvom povezanih predpisov, 

predvsem v okviru skupne ribiške politike Evropske unije in različnih 
mednarodnih organizacij 

 
Spremljali bomo zadevno EU ter nacionalno zakonodajo ter z ribiči in ostalimi deležniki 
pripravili morebitne spremembe in/ali dopolnitve le te. Posebej bomo pozorni na spremembe 
pri uvajanju zadevne zakonodaje EU ter posledične morebitne vplive na naše ribiče. Specifika 
našega akvatorija, predvsem nizka globina ter majhen akvatorij (npr. ribolov s povlečno 
globinsko mrežo znotraj 3 Nm od obale...), ima lahko ob tem zelo omejujoč vpliv na ribištvo. 
Kot omenjeno, pričakujemo razpis »Zdravje in varnost«, nadaljevanje nadomestil Zuvras, 
zakonodaja in predlogi v Medac – u.  
 
3.2.7.5 Sodelovanje in zastopanje ribičev v mednarodnih organizacijah 
 
Zastopali bomo ribiški sektor ter z našimi izkušnjami na področju ribištva in akvakulture 
prispevali k boljšemu razumevanju specifike našega gospodarskega ribolova. Ravno glas v 
različnih mednarodnih organizacijah lahko kljub naši majhnosti ter relativno nizki glasovalni 
zastopanosti, vpliva na aplikacijo specifik v zakonodaji ter omogoča nadaljnji nemoten ribolov. 
Glede na omejena finančna sredstva, se bomo selektivno udeležili mednarodnih srečanj. 
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Natančen plan le teh bo oblikovan naknadno, ko bomo seznanjeni z letnimi termini 
mednarodnih srečanj, simpozijev, kongresov.... 
Uspešno sodelujemo v združenju MEDAC v okviru katerega smo organizirali zelo uspešno 2 - 
dnevno mednarodno konferenco, oktobra 2019 v Ljubljani. Tudi preko Medac-a bomo 
sodelovali pri oblikovanju smernic za skupno ribiško politiko ter posredovali mnenja DG Mare. 
 
 
3.2.7.6 Povezovanje ribiškega sektorja z drugimi institucijami na področju ribištva, 

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

 
Glede na to, da je zavod osrednja strokovna institucija na področju ribištva, bo to naša 
»naravna« naloga. Priprava strokovnih podlag je bila že doslej ena izmed naših aktivnosti. 
Zdaj jo bomo povezali z neposrednim svetovanjem. Že tekom sedanjega dela smo vedno 
prisluhnili ribičem ter skušali na osnovnih strokovnih podlag omogočiti ribičem čim bolj 
nemoten ribolov ter svetovali glede strokovnih vprašanj. Svojo dejavnost bomo tako le še 
razširili, tudi na področju akvakulture, ter jo še bolj približali ribičem. Podpirali in svetovali bomo 
pri sodelovanju z različnimi znanstvenimi, raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami. 
Školjkarji imajo resen problem zaradi pojava orad v školjčiščih, kjer povzročajo veliko škodo, 
saj lahko dobesedno pojedo celotne nasade klapavic. Skupaj s pristojnimi na MKGP bomo 
skušali najti ustrezne rešitve. 
 
3.2.7.7 Obveščanje ribičev o sprejetju nacionalnih in evropskih predpisov s 

področja ribištva ter ukrepih nacionalne in skupne ribiške politike  
 
Kot je bilo že omenjeno bomo ribiče seveda sprotno obveščali o vseh sprejetih zadevnih 
predpisih tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. 
 
3.2.7.8 Druge naloge s področja ribištva 
 
Za potrebe delovanja javne službe svetovanja v ribištvu bomo imeli odprto pisarno v prostorih 
Morske biološke postaje Piran (Inštitut za biologijo; v nadaljevanju: MBP), kjer bomo imeli 
uradne ure 1 krat tedensko. V prostorih MBP in v naši pisarni bomo lahko organizirali tudi 
manjše sestanke ribičev. Sicer pa bomo večinoma sami prišli do ribičev, saj bo to zaradi narave 
dela le teh najoptimalnejša rešitev, ki bo tudi omogočila neposreden kontakt z ribiči. V primeru 
številčnejših srečanj in/ali sestankov, mednarodnih projektov ipd., bomo najeli ustrezne 
prostore. 
 
Dopolnili bomo potrebne kontakte ribičev za naše nadaljnje skupno delo. Ribiče (predvsem 
starejše), ki ne uporabljajo računalnika, obveščamo osebno ter preko mobilnih telefonov. 
 
Seveda bomo ravno tako v neposrednem kontaktu z odgovornimi na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter s tem zagotovili nemoten, obojestranski pretok informacij. Potrebne 
informacije bomo zagotavljali tudi preko sredstev javnega obveščanja ter naše spletne strani.  
Skupni cilj nas vseh je zagotoviti obstanek ter trajnostni razvoj slovenskega morskega ribištva 
v okvirjih, ki nam jih naravne danosti omogočajo. 
 

Cilji/indikatorji javne službe svetovanja v ribištvu: 

1. Cilj: izboljšanje poznavanja zakonodaje s področja skupne ribiške politike in 
nacionalnih predpisov med posamezniki iz sektorja morskega ribištva in marikulture. 

Indikator: sodelovanje/priprava na delavnicah in srečanjih s področja ribištva. 
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2. Cilj: izboljšanje poznavanja pravil izvajanja in možnosti sofinanciranja v okviru 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. 

Indikator: število informiranih potencialnih upravičencev; število aktivnosti za pomoč pri 
administrativnih postopkih za pridobitev sredstev. 
 
3. Cilj: zagotavljanje reprezentativnosti mnenj gospodarskega ribiškega sektorja z 
imenovanjem predstavnikov posameznih tehnologij slovenskega morskega ribištva: (i) 
tehnologija pridnene vlečne mreže, (ii) tehnologija zapornih plavaric (iii) tehnologija mrež, (iv) 
marikultura (v) predelava in trženje. 

Indikator: izbor predstavnikov posameznih tehnologij z zbranimi podpisi večine 
posameznikov znotraj tehnologij za obdobje 5-ih let; število sestankov koncesionarja s 
predstavniki. 
 
4. Cilj: intenzivno zastopanje ribiškega sektorja v okviru skupne ribiške politike Evropske 
unije in različnih mednarodnih organizacij. 

Indikator: število udeležb / zastopanj ribiškega sektorja na različnih nacionalnih, 
evropskih mednarodnih dogodkih / projektih. 
 
5. Cilj: intenzivno aktivno sodelovanje v okviru MEDAC (Sredozemski svetovalni svet. 

Indikator: število izraženih pisnih in ustnih (razvidnih iz zabeležk sestankov MEDAC in 
mnenj slovenskega ribiškega sektorja v MEDAC. 
 
6. Cilj: na pozive MKGP podajanje usklajenih mnenj ribiškega sektorja na predloge novih 
predpisov EU, priporočil GFCM in osnutkov nacionalne zakonodaje. 

Indikator: število podanih strokovnih mnenj na pozive MKGP. 
 
7. Cilj: prenos znanja zlasti s področij tehnološkega, okoljevarstvenega in gospodarskega 
napredka pri izvajanju dejavnosti morskega ribištva. 

Indikator: število novosti, uporabljenih v morskem ribištvu; število izvedenih 
koordinacij/posvetovanj na izbrano temo s širšo udeležbo zainteresiranih (npr. zavod, MKGP, 
MOP, ZVRN, sektor, tuje in domače ter nevladne organizacije s področja morskega ribištva, 
marikulture, okolja, narave, pomorstva). 
 
8. Cilj: priprava strokovnih rešitev za reševanje aktualne problematike v morskem ribištvu 
in sodelovanje z MKGP pri pripravi strokovnih izhodišč. 

Indikator: na poziv MKGP število pripravljenih strokovnih podlag za nacionalne 
predpise ali druge namene. 
 
9. Cilj: zagotovitev, da so naloge in aktivnosti delovanja javne službe svetovanja v 
morskem ribištvu  dostopne na internetni strani ter zagotovitev elektronskega poslovanja. 

Indikator: vzpostavitev spletne strani svetovanja v morskem ribištvu, ki lahko deluje v 
sklopu že obstoječega spletnega mesta; objava najmanj novih novic/dogodkov/obveščanj na 
mesec; vzpostavitev posebnega elektronskega naslova za elektronsko komuniciranje. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo nalog javne službe svetovanja v ribištvu s strani zaposlenih  je 
1.668 ur. Svetovanje na terenu bo izvajal zunanji izvajalec v skladu z dogovorjenim oz. 
potrjenim letnim načrtom zavoda. 
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3.2.8 EU DCF - Delovni načrt za zbiranje podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture 
v obdobju 2020-2021 

 
Slovenski delovni načrt za zbiranje podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture v obdobju 2020-
2021 (št. dok. C(2019) 9471); v nadaljevanju: Delovni načrt), je bil odobren z Izvedbenim 
sklepom Komisije št. C(2019)9471 z dne 19.12.2019 ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 
2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 
2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 
1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta, ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/1004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o vzpostavitvi okvira Unije za zbiranje, 
upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju in podporo znanstvenemu svetovanju v 
zvezi s skupno ribiško politiko ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008, ob upoštevanju 
Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2019/910 z dne 13. marca 2019 o vzpostavitvi večletnega 
programa Unije za zbiranje in upravljanje bioloških, okoljskih, tehničnih in socialno-ekonomskih 
podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture in Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2019/909 z 
dne 18. februarja 2019 o določitvi seznama obveznih raziskav in mejnih vrednosti za namene 
večletnega programa Unije za zbiranje in upravljanje podatkov v sektorjih ribištva in 
akvakulture, ter upoštevanju Uredbe 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 in Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/1701 z 
dne 19. avgusta 2016 o določitvi pravil o obliki za predložitev delovnih načrtov za zbiranje 
podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 
5304). 
 
Delovni načrt določa, da je zavod partner MKGP. Kot partner zavod neposredno sodeluje pri 
tehničnem izvajanju ene ali več nalog Delovnega načrta ter ima enake obveznosti v zvezi z 
njegovim izvajanjem kot države članice. Naloge, predstavljene v nadaljevanju, so prikazane 
skladno z Delovnim načrtom. 
 
Z letom 2020 prvič po letu 2006 umikamo poglavje Oddelek 1: Biološki podatki - biološko 
vzorčenje iztovora. Razlog za umik je neaktivnost ribiškega ladjevja, ki je z zapornimi 
plavaricami (PS) ciljno lovilo sardelo (Sardina pilchardus) in sardona (Engraulis encrasicolus). 
Zaradi tega ni več mogoče vzorčiti iztovora omenjenih vrst. Ostala poglavja zbiranja bioloških 
in ekonomskih podatkov ostajajo. 
 
3.2.8.1 Oddelek 1: Biološki podatki - naključni prilov ptic, sesalcev, plazilcev in rib 
 
Pravne ali druge podlage 

Druga in peta točka 1. odstavka 34. člena ZMR-2, Delovni načrt. 
 
Opis naloge 

Ocena zavržka je biološko vzorčenje, ki od leta 2006 poteka na območju ribolovnega morja 
Republike Slovenije oz. na območju, kjer delujejo slovenska ribiška plovila. Vzorčenje izvajajo 
opazovalci na krovu ribiških plovil. Glavni namen vzorčenja je zbiranje podatkov o zavrženem 
delu ribiškega ulova. Podatki, pridobljeni z vzorčenjem bodo osnova za ocenjevanje ribiškega 
ulova, ugotavljanje ciljnih in naključnih vrst v ulovu ter zavržkov. 
 
Metodologija 

Oceno zavržka bomo izvajali kot opazovalci na krovu ribiških plovil, po protokolu vzorčenja, ki 
bo skladen z metodologijo iz Delovnega načrta. Protokol vzorčenja bomo posodabljali v skladu 
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s priporočili Evropske komisije in drugih znanstvenih teles ali organizacij. Protokol, ki bo 
vseboval stratifikacijo vzorčenja ter metodologijo za zajem bioloških parametrov, bo na 
razpolago MKGP, Evropski komisiji ali drugim institucijam, ki bodo izkazale interes zanjo. 
 
Vzorčenje bo potekalo pri treh metierjih (GNS_DEF_>=16_0_0, GTR_DEF_>=16_0_0 in 
OTB_DEF_>=40_0_0). Vsak metier bomo vzorčili osemkrat letno, dvakrat v vsakem četrtletju. 
Vzorce bomo deloma obdelali na krovu ribiških plovil, deloma pa v laboratoriju, pri čemer bomo 
zbrali naslednje parametre: količine ulova po vrstah, ciljne oziroma naključne vrste, količine 
zavržkov po vrstah, dolžine osebkov obdržanih in zavrženih organizmov. Podatke bomo 
zapisovali na standardizirane obrazce ter jih prenesli v podatkovno zbirko BIOS. 
 
Cilj ocenjevanja prilova in zavržka je pridobivanje podatkov o dejanskih ulovih ribičev glede na 
metierje in ribolovne vrste. Ti podatki so ključnega pomena za oceno ulova iz podatkov o 
iztovoru, ki jih v ladijske dnevnike vpisujejo kapitani ribiških plovil. Omenjeni podatki bodo med 
drugim omogočali izračun CPUE (ulov na enoto ribolovnega napora) ter pripravo različnih 
poročil, ki jih zahtevata Evropska komisija in GFCM. 
 
V letu 2020 bomo v okviru te naloge izvedli tudi pilotno študijo za oceno naključnega ulova 
ranljivih vrst v stoječe mreže, ki je predvidena v Delovnem načrtu. To je tudi v skladu z 
načrtovanim programom vzorčenja ulova GFCM, ki se izvaja v obdobju 2018–2020. Cilj pilotne 
študij je oceniti vpliv ribolova na ranljive vrste in zbrati natančne podatke o teh vrstah glede na 
količine, orodja, časovna in prostorska območja. Metodologija, ki jo bomo uporabili za zbiranje 
podatkov o naključnem ulovu, vključuje zbiranje podatkov: z opazovalci na krovu plovil; preko 
izpolnjevanja ribolovnih dnevnikov s strani ribičev in z intervjuji z ribiči. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov kot osnovo za ocenjevanje količine ulova 
iz podatkov o iztovoru. 

Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog. 

Indikatorji: količina in kakovost pridobljenih podatkov o zavrženem delu ribiškega ulova. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 2.784 ur. 
 
3.2.8.2 Oddelek 1: Biološki podatki - raziskava MEDITS 
 
Pravne ali druge podlage 

Druga in peta točka 1. odstavka 34. člena ZMR-2, Delovni načrt. 
 
Opis naloge 

Program raziskovanja z vlečno mrežo v Sredozemlju (MEDITS) je evropski program, v 
katerega je Slovenija aktivno vključena od leta 1995. Glavni namen raziskave je zbiranje 
podatkov, ki bodo na regionalni ravni osnova za ocenjevanje populacij ciljnih vrst pridnenih 
ribolovnih organizmov in za ocenjevanje geografske razširjenosti vrst. 
 
Metodologija 

Vzorčenje bomo izvedli z najetim raziskovalnim plovilom Andrea (Slika 14), ki bo med majem 
in julijem opravilo standardizirane ribolove z raziskovalno pridneno vlečno mrežo na dveh 
sistematično določenih mestih v slovenskem morju (Slika 13). 
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Slika 12: Vzorčni mesti v okviru programa MEDITS v teritorialnem morju Republike Slovenije. 
 
Pri vzorčenju bo sodelovala posadka raziskovalnega plovila, strokovni sodelavci Laboratorija 
za morsko biologijo in ribištvo iz Fana ter strokovni sodelavci zavoda. Ves ulov bomo sortirali 
na krovu plovila, pri čemer bomo ribe v širšem pomenu, glavonožce in komercialne rake določili 
do vrste. Organizme vsake kategorije bomo prešteli in stehtali. Ribe v širšem pomenu, 
glavonožce in komercialne rake, ki so na seznamu ciljnih vrst protokola MEDITS, bomo 
prenesli v laboratorij, kjer bomo pri posameznem osebku zajeli naslednje parametre: dolžina 
telesa, masa telesa, spol in spolna zrelost. Pri treh vrstah, bradač (Mullus barbatus), progasti 
bradač (Mullus surmuletus) in oslič (Merluccius merluccius), bomo izolirali tudi otolite, ki jih 
bomo uporabili za oceno starosti osebkov. Podatke bomo vpisovali v standardne obrazce, nato 
jih bomo prenesli v podatkovno zbirko BIOS. 
 
Podatki bodo na regionalni ravni omogočali ugotavljanje vrstnega sestava ter indeksov 
abundance (ulov na enoto ribolovnega napora - CPUE, biomase in gostote) v času, 
ocenjevanje vpliva ribolova na biodiverziteto, demografsko strukturo populacij ter drugih 
bioloških parametrov. Indekse abundance bomo ocenjevali po metodi površine potega z 
vlečno mrežo (swept area method). 
 
Vzorčenje in obdelavo podatkov bomo izvajali po protokolu vzorčenja, ki bo skladen z 
metodologijo iz Delovnega načrta in z najnovejšim protokolom programa MEDITS 
(https://www.sibm.it/MEDITS%202011/principale%20project.htm). Posodabljanje protokola 
MEDITS poteka v okviru upravnega odbora MEDITS. 
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Slika 13: Raziskovalna ladja Andrea, s katero bomo izvedli vzorčenje v okviru MEDITS. 
 

Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov kot osnovo za ocenjevanje staležev. 

Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog. 

Indikatorji: količina in kakovost pridobljenih podatkov za ocenjevanje populacij ciljnih vrst 
pridnenih ribolovnih organizmov in za ocenjevanje geografske razširjenosti vrst. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 487 ur. 
 
3.2.8.3 Oddelek 1: Biološki podatki - raziskava MEDIAS 
 
Pravne ali druge podlage 

Druga in peta točka 1. odstavka 34. člena ZMR-2, Delovni načrt. 
 
Opis naloge 

Akustična raziskava malih pelagičnih rib v Sredozemlju (MEDIAS) je evropski projekt, v 
katerega je Slovenija vključena od leta 2007. Glavni namen raziskave je zbiranje podatkov, ki 
bodo na regionalni ravni osnova za ocenjevanje populacij ciljnih vrst pelagičnih ribolovnih 
organizmov in za ocenjevanje geografske razširjenosti vrst. 
 
Metodologija 

Vzorčenje bomo izvedli z raziskovalnim plovilom G. Dallaporta, ki bo opravilo standardizirane 
ribolove s pelagično vlečno mrežo ter akustično vzorčenje na sistematično določenih 
transektih, ki segajo tudi v slovensko teritorialno morje (na zemljevidu so označeni s črno 
barvo). 
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Slika 14: Vzorčna mesta v okviru programa MEDIAS v teritorialnem morju Republike Slovenije (vir: 
http://www.medias-project.eu/medias/website/maps.html). 

 
V slovenskem morju bodo vzorčenje izvedli raziskovalci CNR ISMAR (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine) iz Ancone. Zaradi specifičnosti metode (posebna 
akustična oprema in obdelava sonogramov), ki zahteva posebno programsko opremo, znanja 
in izkušnje, bodo strokovni sodelavci zavoda v raziskavi sodelovali le kot opazovalci. Pri 
vzorčenju bo sodelovala posadka raziskovalnega plovila, strokovni sodelavci CNR ISMAR iz 
Ancone ter strokovni sodelavci zavoda. 
 
Podatki bodo na regionalni ravni osnova za ocenjevanje populacij sardele (Sardina pilchardus) 
in sardona (Engraulis encrasicolus) v severnem Jadranu (teritorialne vode Italije in Slovenije 
ter mednarodne vode). Podatki bodo omogočali ugotavljanje indeksov abundance v času in 
prostoru in bodo pomembni pri upravljanju skupnih ribolovnih virov. Vzorčenje in obdelava 
podatkov bosta potekala po protokolu vzorčenja MEDIAS (http://www.medias-
project.eu/medias/website/handbooks-menu.html). Vzorce bodo obdelali raziskovalci CNR 
ISMAR. 
 

 

Slika 15: Raziskovalna ladja G. Dallaporta, s katero bomo izvedli vzorčenje v okviru projekta MEDIAS. 
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Cilji/indikatorji 

Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog. 

Indikatorji: količina in kakovost pridobljenih podatkov za ocenjevanje populacij ciljnih vrst 
pelagičnih ribolovnih organizmov in za ocenjevanje geografske razširjenosti vrst. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 240 ur. 
 
3.2.8.4 Oddelek 1: Biološki podatki - raziskava SOLEMON 
 
Pravne ali druge podlage 

Druga in četrta točka 1. odst. 34. člena ZMR-2, Delovni načrt. 
 
Opis naloge 

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). 
 
Metodologija 

Vzorčenje bomo izvedli z raziskovalnim plovilom G. Dallaporta, ki bo opravilo dva 
standardizirana ribolova s po dvema strgačama na enem sistematično določenem mestu v 
slovenskem morju. 
 

 

Slika 16: Vzorčno mesto v okviru projekta SOLEMON v teritorialnem morju Republike Slovenije. 
 
Pri vzorčenju bo sodelovala posadka raziskovalnega plovila, strokovni sodelavci CNR ISMAR 
iz Ancone ter strokovni sodelavci zavoda. Ves ulov bomo sortirali na krovu plovila, pri čemer 
bomo ribe v širšem pomenu, glavonožce, komercialne rake in komercialne školjke določili do 
vrste. Organizme vsake kategorije bomo prešteli in stehtali ter prenesli v laboratorij na 
raziskovalnem plovilu. Podrobne biološke parametre bomo zajeli pri osebkih morskega lista 
(dolžina telesa, masa telesa, spol, spolna zrelost in starost), osnovne parametre pa tudi pri 
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osebkih drugih vrst (dolžina telesa, masa telesa). Podatke bomo vpisovali v standardne 
obrazce izvajalca raziskave. 
 

 

Slika 17: Raziskovalna ladja G. Dallaporta s katero bomo izvedli vzorčenje v okviru projekta 
SOLEMON. 

 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti. 

Letni cilji: ocena populacije morskega lista ter vpliv ribolovnih aktivnosti na njegovo populacijo. 

Indikatorji: izvedba dveh standardiziranih ribolovov z raziskovalnim plovilom G. Dallaporta in 
na podlagi njih pridobljeni biološki parametri osebkov morskega lista in osebkov drugih vrst. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 117 ur. 
 
3.2.8.5 Oddelek 1: Biološki podatki - monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno 

mrežo 
 
Pravne ali druge podlage 

Četrta točka 1. odstavka 34. člena ZMR-2, Delovni načrt. 
 
Opis naloge 

Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo je ribiško biološko raziskovanje, ki v 
slovenskem morju poteka od leta 1995. Glavni namen raziskave je zbiranje podatkov o 
življenju in izkoriščanosti pridnenih ribolovnih organizmov v slovenskem morju, neodvisno od 
podatkov gospodarskega ribolova. Podatki, pridobljeni z monitoringom, bodo med drugim 
osnova za spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti. 
 
Metodologija 

Vzorčenje bo potekalo z najetim ribiškim plovilom Deklica (Slika 20), ki bo štirikrat letno 
opravilo ribolove s pridneno vlečno mrežo na treh sistematično določenih mestih v slovenskem 
morju (Slika 19). 
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Slika 18: Vzorčna mesta v okviru naloge Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo v 

teritorialnem morju Republike Slovenije. 
 
Pri vzorčenju bo sodelovala posadka ribiškega plovila in strokovni sodelavci zavoda. Vzorčili 
bomo z ribiško pridneno vlečno mrežo. Ves ulov bomo sortirali na krovu plovila, pri čemer 
bomo ribe v širšem pomenu, glavonožce in komercialne rake določili do vrste, ostale 
organizme pa do najnižje možne taksonomske kategorije. Organizme vsake kategorije bomo 
prešteli in stehtali. Ribe v širšem pomenu, glavonožce in komercialne rake bomo prenesli v 
laboratorij, kjer bomo pri posameznem osebku zajeli naslednje parametre: dolžina telesa, 
masa telesa, spol in spolna zrelost. Podatke bomo vpisovali v standardne obrazce, nato jih 
bomo prenesli v podatkovno zbirko BIOS. 
 
Podatki bodo omogočali ugotavljanje vrstnega sestava ter indeksov abundance (ulov na enoto 
ribolovnega napora - CPUE, biomase in gostote) v času, ocenjevanje vpliva ribolova na 
biodiverziteto, demografsko strukturo populacij ter drugih bioloških parametrov. Indekse 
abundance bomo ocenjevali po metodi površine potega z vlečno mrežo (swept area method). 
 

 

Slika 19: Ribiško plovilo Deklica, s katerim bomo izvedli vzorčenje v okviru monitoringa ribolovnih virov 
s pridneno vlečno mrežo. 
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Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti. 

Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog. 

Indikatorji: število in kvaliteta podatkov o življenju in izkoriščanosti pridnenih ribolovnih 
organizmov v slovenskem morju na podlagi katerih bo mogoče spremljanje stanja za 
zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 423 ure. 
 
3.2.8.6 Oddelek 1: Biološki podatki - študija "Struktura ulova pridnenih vlečnih 

mrež tipa volantina" 
 
Pravne ali druge podlage  

Četrta točka 1. odstavka 34. člena ZMR-2, Delovni načrt. 
 
Opis naloge 

Študija bo izdelana zaradi zahtev Evropske Komisije po spremljanju ulova s pridnenimi 
vlečnimi mrežami tipa volantina. Glavni namen študije je pridobitev podrobnih podatkov o 
strukturi ulova vlečnih mrež tipa volantina, ki lovijo v pasu 1,5 do 3,0 navtičnih milj od obale. 
Podatki, pridobljeni s študijo, bodo osnova za pripravo poročila, ki ga mora MKGP predložiti 
Evropski Komisiji. 
 
Metodologija 

Vzorčenje ulova bo 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. Vsaka dva meseca bomo 
izbrali eno ribiško plovilo in na njem opravili analizo dveh ulovov. 
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Slika 20: Območje vzorčenja (rdeča barva) v okviru študije "Struktura ulova pridnenih vlečnih mrež tipa 

volantina". 
 
Vzorčenje ulova bomo opravili z opazovalci na krovu ribiških plovil. Podatke o ulovu bomo na 
krovu ribiškega plovila zapisali na protokolarne liste. Pri tem bomo beležili število in maso ujetih 
osebkov posamezne vrste ter morebitne zavržene količine. Geografske in časovne podatke o 
ribolovnem potovanju bomo zbirali s prenosno GPS napravo, ki bo v intervalih petih sekund 
beležila sled ribiškega plovila. S točkami bomo označili začetek in konec posameznega potega 
s pridneno vlečno mrežo. Podatke bomo vpisovali v standardne protokolarne liste, nato jih 
bomo prenesli v podatkovno zbirko BIOS. 
 
Osrednji del rezultatov bo predstavljala struktura ulova po vrstah. Iz analize bo razvidno 
kolikšen delež predstavljajo glavonožci v primerjavi z ostalimi ribolovnimi vrstami. Strukturo 
ulova bomo opisali tudi z naslednjimi parametri: ciljne vrste in prilov; obdržane in zavržene 
količine; velikostna struktura in delež nedoraslih organizmov. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: zagotavljanje strokovnih podlag za ohranjanje odstopanja za pridnene vlečne 
mreže tipa volantina. 

Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog. 

Indikatorji: število in kvaliteta podatkov o strukturi ulova pridnenih vlečnih mrež tipa volantina. 
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Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 228 ur. 
 
3.2.8.7 Oddelek 3: Ekonomski in socialni podatki – ribištvo 
 
Pravne ali druge podlage 

Prva in peta točka 1. odstavka 34. člena ZMR-2, Delovni načrt. 
 
Opis naloge 

Zbiranje socio-ekonomskih podatkov in podatkov o aktivnosti v slovenskem morskem ribištvu 
poteka od leta 2008. Podatki, ki so vezani na posamezno ribiško plovilo, omogočajo oceno 
stanja v morskem ribištvu. Na tej osnovi bo možno sprejemati ukrepe, ki bodo v prid 
trajnostnemu razvoju ribolovnih območij in bodo koristili slovenskemu sektorju ribištva in 
slovenskim ribičem. 
 
Metodologija 

Socio-ekonomske podatke in podatke o aktivnosti ribiške flote bomo pripravili in poročali za 
vsak segment flote, kot je določeno v Preglednici 5B Izvedbenega sklepa komisije (EU) 
2016/1251. Plovila bomo razvrstili v segmente tako, da bomo upoštevali prevladujoče 
ribolovno orodje glede na število ribolovnih dni. Pri razvrstitvi plovil v posamezne segmente 
bomo upoštevali podatke iz ladijskih dnevnikov. 
 
Za aktivna plovila bomo zbirali celotni nabor podatkov. Za neaktivna plovila to so plovila, ki 
med letom niso opravila niti enega ribolovnega potovanja, bomo zbirali samo podatke o 
kapitalski vrednosti in podatke o floti. Podatke bomo pridobivali iz več virov tako, da bo možno 
navzkrižno preverjanje. Glavni viri podatkov so: informacijski sistem ribištva (InfoRib), anketni 
vprašalniki in zbirka finančnih podatkov (FI-PO AJPES). 
 
Podatke bomo zbirali tako, da bomo najprej sestavili register ekonomskih subjektov, ki se v 
RS ukvarjajo z gospodarskim ribolovom. Poslali jim bomo obvestila o zbiranju podatkov in 
anketne vprašalnike. Te morajo pregledati in skupaj s svojimi računovodji zbrati potrebne 
podatke. Sledil bo obisk sodelujočih in skupni pregled anketnih vprašalnikov ter morebitno 
reševanje nejasnosti. Na sestanek z ribičem bomo prinesli vse podatke, obdelane po plovilu 
(ulov, ribolovno orodje, tehnični podatki o plovilu ipd.), ki smo jih prej pridobili iz drugih virov. 
 
Ekonomski podatki, temelječi na računovodskih kategorijah, ki jih bomo pridobili s pomočjo 
podatkovne zbirke FI-PO AJPES, se bodo nanašali na spremljano koledarsko leto. Ti podatki 
so za preteklo koledarsko leto dosegljivi običajno pol leta po preteku koledarskega leta. 
 
Zbiranje omenjenih podatkov za ribiški sektor bomo izvajali po protokolu vzorčenja, ki bo 
skladen z metodologijo iz Delovnega načrta. Protokol vzorčenja bomo posodabljali v skladu s 
priporočili Evropske komisije in drugih znanstvenih teles ali organizacij. Protokol, ki bo 
vseboval stratifikacijo vzorčenja ter metodologijo za zajem socio-ekonomskih in prečnih 
spremenljivk, bo na razpolago MKGP, Evropski komisiji ali drugim institucijam, ki bodo izkazale 
interes zanjo. 
 
Ekonomski podatki, ki jih bomo zbirali: 
 
Prihodki (income): 

- bruto vrednost iztovarjanj (gross value of landings);  
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- prihodek od dajanja kvote ali drugih ribolovnih pravic v najem (income from 
leasingout quota or other fishing rights);  

- drugi prihodki (other income). 
 
Stroški dela (labour costs): 

- stroški dela (personnel costs); 
- vrednost neplačanega dela (value of unpaid labour).  

 
Stroški energije (energy costs): 

- stroški energije (energy costs). 
 
Stroški popravil in vzdrževanja (repair and maintenance costs): 

- stroški popravil in vzdrževanja (repair and maintenance costs). 
 
Drugi stroški poslovanja (other operational costs): 

- spremenljivi stroški (variable costs) - vsi nakupni vložki za blago in storitve povezani 
z ribolovnim naporom in/ali ulovom oz. iztovorom; 

- nevariabilni stroški (non – variablecosts) - vsi nakupni vložki za blago in storitve, ki 
niso povezani z ribolovnim naporom in/ali ulovom oz. iztovorom (vključno z 
najemom opreme); 

- plačila najema kvot ali drugih ribolovnih pravic (lease/rental payments for quota or 
other fishing rights). 

 
Subvencije (subsidies): 

- subvencije za obratovanje (operating subsidies); 
- investicijske subvencije (subsidies on investments). 

 
Stroški kapitala (capital costs): 

- letna amortizacija (consumption of fixed capital). 
 
Kapitalska vrednost (kapital value): 

- vrednost osnovnih sredstev (value of physical capital) – vrednost plovila, to je trupa, 
motorja, vse opreme na krovu in orodja;  

- vrednost kvote in drugih ribolovnih pravic (value of quota and other fishing rights). 
 
Naložbe (investment):  

- naložbe v osnovna sredstva (investments in tangibleassets, net) – nakup novih 
osnovnih sredstev, izboljšave obstoječega plovila, opreme med danim letom. 

 
Finančni položaj (financial position): 

- razmerje kratkoročni dolg/dolgoročni dolg (long/short debt); 
- bilančna vsota – sredstva skupaj (total assets). 
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Zaposlovanje (employment): 

- zaposlena posadka (engaget crew) – število delovnih mest na krovu, vključuje 
začasno osebje in osebje, ki se menjava in je enako povprečnemu številu 
plačanega osebja, ki dela na krovu; 

- neplačano delo (unpaid labour) – število neplačanih delavcev; 
- skupno število delovnih ur na leto (total hours worked per year). 

 
Flota (fleet): 

- število plovil (number of vessels); 
- dolžina plovila (mean LOA of vessels) – maksimalna dolžina plovila; 
- skupna teža plovila (total vessel's tonnage);  
- skupna moč plovila (total vessel's power);  
- starost plovila (mean age of vessels). 

 
Ribolovni napor (effort): 

- dnevi na morju (days at sea);  
- poraba energije (energy consuption). 

 
Število ribiških podjetij/enot (Number of fishing enterprises/units): 

- število ribiških podjetij/enot (number of fishing enterprises/units) – stanje na 1. 
januar, solastništvo se šteje za eno enoto. 

 
Proizvodna vrednost po vrsti (Production value per species): 

- vrednost iztovarjanj po vrsti (value of landings per species); 
- povprečna cena na vrsto (averige price per species) – cena v EUR na kilogram žive 

teže brez DDV. 
 
Socialni podatki, ki jih bomo zbirali: 

- zaposlenost po spolu (employment by gender); 
- FTE po spolu (FTE by gender); 
- vrednost neplačanega dela po spolu (unpaid labour by gender); 
- zaposlenost po starosti (employment by age); 
- zaposlenost glede na izobrazbo (employment by education level); 
- zaposlenost glede na narodnost (employment by nationality); 
- zaposlenost glede na status zaposlitve (employment by employment status): 
- nacionalni FTE (FTE national). 

 
Podatki o aktivnosti ribiške flote (Fishing activity variables): 

Zbirali se bodo vsi podatki, ki so zajeti v Preglednici 4 Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 
2016/1251. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: glavni cilj je predstaviti socio-ekonomsko stanje slovenskega morskega ribištva 
skozi določeno časovno obdobje.  

Letni cilji: doseči čim večjo odzivnost pri anketnih vprašalnikih, kvalitetno zbiranje in obdelava 
podatkov, udeleževanje dogodkov v organizaciji Evropske komisije in Združenih narodov – 
FAO, uspešno komuniciranje z Evropsko komisijo in korektno izpolnjevanje njenih zahtev. 
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Indikatorji: izpolnjeni anketni vprašalniki, vneseni podatki v podatkovno bazo InfoRib, priprava 
strokovnih podlag za različna poročila in nacionalne programe, priprava podatkov za vnos v 
podatkovno bazo TASK 1 pri FAO-GFCM, priprava podatkov za vnos na strežnik 
Znanstvenega, tehničnega in ekonomskega komiteja za ribištvo pri Evropski komisiji (STECF).  
 
Obseg dela 

Skupna ocena porabe časa za izvedbo nalog je 577 ur.  
 
3.2.8.8 Oddelek 3: Ekonomski in socialni podatki – akvakultura 
 
Pravne ali druge podlage 

Prva in peta točka 1. odstavka 34. člena ZMR-2, Delovni načrt. 
 
Opis naloge 

Zbiranje socio-ekonomskih spremenljivk o akvakulturi poteka od leta 2009. Podatki, ki so 
vezani na posamezne subjekte, ki se ukvarjajo z akvakulturo na morju (marikulturo), 
omogočajo oceno stanja v tem sektorju. Na tej osnovi bo možno sprejemati ukrepe, ki bodo v 
prid trajnostnemu razvoju ribolovnih območij in bodo koristili slovenski marikulturi. 
 
Metodologija 

Socio-ekonomske spremenljivke bomo zbirali na letni ravni. Obravnavana populacija bodo vsi 
subjekti, katerih glavna dejavnost je morsko ribogojstvo. Podatke bomo razvrstili po vrstah 
gojenih organizmov in tehnikah ribogojstva, kot je določeno v Preglednici 6 in 7 Izvedbenega 
sklepa Komisije (EU) 2016/1251.  
 
Podatke bomo pridobivali iz več virov tako, da bo možno navzkrižno preverjanje. Glavni viri 
podatkov so: Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi MKGP, 
anketni vprašalniki in zbirka finančnih podatkov (FI-PO AJPES). 
 
Podatke bomo zbirali tako, da bomo najprej sestavili register ekonomskih subjektov, ki se v 
RS ukvarjajo z gojenjem rib in školjk. Poslali jim bomo obvestila o zbiranju podatkov in anketne 
vprašalnike. Te morajo pregledati in skupaj s svojimi računovodji zbrati potrebne podatke. 
Sledil bo obisk pri sodelujočih subjektih in skupni pregled anketnih vprašalnikov ter morebitno 
reševanje nejasnosti. 
 
Ekonomski podatki, temelječi na računovodskih kategorijah, ki jih bomo pridobili s pomočjo 
podatkovne zbirke FI-PO AJPES, se bodo nanašali na spremljano koledarsko leto. Ti podatki 
so za preteklo koledarsko leto dosegljivi običajno pol leta po preteku koledarskega leta. 
 
Zbiranje ekonomskih podatkov za sektor akvakulture bomo izvajali po protokolu vzorčenja, ki 
bo skladen z metodologijo iz Delovnega načrta. Protokol vzorčenja bomo posodabljali v skladu 
s priporočili Evropske komisije in drugih znanstvenih teles ali organizacij. Protokol, ki bo 
vseboval stratifikacijo vzorčenja ter metodologijo za zajem ekonomskih parametrov, bo na 
razpolago MKGP, Evropski komisiji ali drugim institucijam, ki bodo izkazale interes zanjo. 
 
Ekonomski podatki, ki jih bomo zbirali: 
 
Prihodki:  

- prihodek od prodaje; 
- drugi prihodki; podatki se pridobijo iz računovodskih izkazov – AJPES. 
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Stroški osebja: 

- plače; 
- pripisana vrednost neplačanega dela. 

 
Stroški energije: 

- stroški energije. 
 
Stroški surovin: 

- stroški gojenja; 
- stroški hrane za ribe. 

 
Stroški popravil in vzdrževanja: 

- stroški popravil in vzdrževanja. 
 
Drugi stroški poslovanja: 

- drugi stroški poslovanja – vključno s stroški pakiranja. 
 
Subvencije: 

- subvencije za obratovanje; 
- investicijske subvencije. 

 
Stroški kapitala: 

- amortizacija kapitala. 
 
Kapitalska vrednost: 

- celotna vrednost sredstev – akumulirana vrednost vseh neto naložb v podjetje ob 
koncu leta.  

 
Naložbe: 

- neto naložbe – nakup in prodaja sredstev med letom. 
 
Dolg: 

- dolg – ob koncu leta.  
 
Količina surovin - teža: 

- gojenje – ribe;  
- hrana za ribe. 

 
Obseg prodaje - teža: 

- obseg (teža) prodaje na vrsto. 
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Zaposlovanje: 

- število zaposlenih oseb; 
- neplačano delo (unpaid labour) – število neplačanih delavcev; 
- skupno število delovnih ur na leto (total hours worked per year). 

 
Število podjetij: 

- število podjetij – podjetja se bodo razvrstila po velikosti, glede na število zaposlenih. 
 
Socialni podatki, ki jih bomo zbirali: 

- zaposlenost po spolu (employment by gender); 
- FTE po spolu (FTE by gender); 
- vrednost neplačanega dela po spolu (unpaid labour by gender). 
- zaposlenost po starosti (employment by age). 
- zaposlenost glede na izobrazbo (employment by education level). 
- zaposlenost glede na narodnost (employment by nationality). 
- zaposlenost glede na status zaposlitve (employment by employment status). 
- nacionalni FTE (FTE national). 

 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: glavni cilj je predstaviti socio-ekonomsko stanje slovenskega sektorja 
akvakulture skozi določeno časovno obdobje. 

Letni cilji: doseči čim večjo odzivnost pri anketnih vprašalnikih, kvalitetno zbiranje in obdelava 
podatkov, udeleževanje dogodkov v organizaciji Evropske komisije, uspešno komuniciranje z 
Evropsko komisijo in korektno izpolnjevanje njenih zahtev. 

Indikatorji: izpolnjeni anketni vprašalniki, vnešeni podatki v podatkovno bazo InfoRib, 
strokovne podlage za različna poročila in nacionalne programe, priprava podatkov za vnos na 
strežnik Znanstvenega, tehničnega in ekonomskega komiteja za ribištvo pri Evropski komisiji 
(STECF). 
 
Obseg dela 

Skupna ocena porabe časa za izvedbo naloge je 411 ur. 
 
3.2.8.9 Oddelek 3: Ekonomski in socialni podatki - predelovalna industrija 
 
Pravne ali druge podlage 

Prva in peta točka 1. odstavka 34. člena ZMR-2, Delovni načrt. 
 
Opis naloge 

Zbiranje socio-ekonomskih spremenljivk o slovenski ribiško predelovalni industriji poteka od 
leta 2008. Podatki, ki so vezani na posamezne subjekte, ki se ukvarjajo s predelavo ribiških 
proizvodov, omogočajo oceno stanja v tem sektorju. Na tej osnovi bo možno sprejemati 
ukrepe, ki bodo v prid trajnostnemu razvoju ribolovnih območij in bodo koristili slovenskemu 
sektorju ribištva in slovenski ribiški industriji. 
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Metodologija 

Socio-ekonomske spremenljivke bomo zbirali na letni ravni. Obravnavana populacija bodo vsi 
subjekti, katerih glavna dejavnost je predelovanje in konzerviranje morskih rib in drugih 
morskih organizmov ter proizvodnja ribjih izdelkov. Socio-ekonomske spremenljivke bomo 
zbirali na podlagi Preglednice 11 Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/1251.  
 
Podatke bomo pridobivali iz več virov tako, da bo možno navzkrižno preverjanje. Glavni viri 
podatkov so: Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), anketni vprašalniki in zbirka 
finančnih podatkov (FI-PO AJPES). 
 
Podatke bomo zbirali tako, da bomo najprej sestavili register ekonomskih subjektov, ki se v 
RS ukvarjajo s predelavo rib in drugih morskih organizmov. Poslali jim bomo obvestila o 
zbiranju podatkov in anketne vprašalnike. Te morajo pregledati in skupaj s svojimi računovodji 
zbrati potrebne podatke. Sledil bo obisk pri sodelujočih subjektih in skupni pregled anketnih 
vprašalnikov ter morebitno reševanje nejasnosti. 
 
Ekonomski podatki, temelječi na računovodskih kategorijah, ki jih bomo pridobili s pomočjo 
podatkovne zbirke FI-PO AJPES, se bodo nanašali na spremljano koledarsko leto. Ti podatki 
so za preteklo koledarsko leto dosegljivi običajno pol leta po preteku koledarskega leta. 
 
Zbiranje ekonomskih podatkov za sektor predelovalne industrije bomo izvajali po protokolu 
vzorčenja, ki bo skladen z metodologijo iz Delovnega načrta. Protokol vzorčenja bomo 
posodabljali v skladu s priporočili Evropske komisije in drugih znanstvenih teles ali organizacij. 
Protokol, ki bo vseboval stratifikacijo vzorčenja ter metodologijo za zajem ekonomskih 
parametrov, bo na razpolago MKGP, Evropski komisiji ali drugim institucijam, ki bodo izkazale 
interes zanjo. 
 
Ekonomski podatki, ki jih bomo zbirali: 
 
Prihodki:  

- prihodek od prodaje;  
- drugi prihodki. 

 
Stroški osebja: 

- plače zaposlenih;  
- pripisana vrednost neplačanega dela; 
- plačilo za delavce zaposlene prek agencij. 

 
Stroški energije: 

- stroški energije; 
 
Stroški surovin: 

- nabava rib in drugih surovin za proizvodnjo. 
 
Drugi stroški poslovanja: 

- drugi stroški poslovanja – vključno s stroški pakiranja. 
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Subvencije: 

- subvencije za obratovanje; 
- investicijske subvencije. 

 
Stroški kapitala: 

- stroški amortizacije. 
 
Kapitalska vrednost: 

- celotna vrednost sredstev - akumulirana vrednost vseh neto naložb v podjetje ob 
koncu leta.  

 
Finančni izid: 

- finančni prihodki; 
- finančni odhodki. 

 
Naložbe: 

- neto naložbe – nakup in prodaja sredstev med letom. 
 
Dolg (debt): 

- dolg (debt) – ob koncu leta.  
 
Zaposlovanje (employment): 

- število zaposlenih oseb; 
- nacionalni FTE; 
- število neplačanih delavcev; 
- skupno število delovnih ur na leto. 

 
Število podjetij: 

- število podjetij – podjetja se bodo razvrstila po velikosti, glede na število zaposlenih 
(do 10, od 11-49, od 50-249 in nad 250 zaposlenih). 

 
Teža surovin: 

- teža surovin glede na vrsto in izvor. 
 
Socialni podatki, ki jih bomo zbirali: 

- zaposlenost po spolu; 
- zaposlenost po starosti; 
- zaposlenost glede na izobrazbo; 
- zaposlenost glede na narodnost; 
- nacionalni FTE. 

 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: glavni cilj je predstaviti socio-ekonomsko stanje slovenske ribiško predelovalne 
industrije skozi določeno časovno obdobje. 
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Letni cilji: doseči čim večjo odzivnost pri anketnih vprašalnikih, kvalitetno zbiranje in obdelava 
podatkov, udeleževanje dogodkov v organizaciji Evropske komisije, uspešno komuniciranje z 
Evropsko komisijo in korektno izpolnjevanje njenih zahtev. 

Indikatorji: izpolnjeni anketni vprašalniki, vneseni podatki v podatkovno bazo InfoRib, 
strokovne podlage za različna poročila in nacionalne programe, priprava podatkov za vnos na 
strežnik Znanstvenega, tehničnega in ekonomskega komiteja za ribištvo pri Evropski komisiji 
(STECF). 
 
Obseg dela 

Skupna ocena porabe časa za izvedbo naloge je 321 ur. 
 
3.2.8.1 Oddelek 7: Usklajevanje - regionalno in mednarodno usklajevanje 
 
Pravne ali druge podlage 

Druga in peta točka 1. odstavka 34. člena ZMR-2, Delovni načrt. 
 
Opis naloge 

Regionalno in mednarodno usklajevanje obsega koordinacijske in druge sestanke ter 
delavnice. Namen sestankov je usklajevanje dela na področju zbiranja podatkov v okviru 
skupne ribiške politike. Delavnice so namenjene izobraževanju strokovnjakov, ki izvajajo 
zbiranje podatkov. Na ta način se na območju EU in Sredozemlja zagotavlja usklajeno in 
metodološko enovito zbiranje podatkov. 
 
Podatki večine sestankov in delavnic niso znani dovolj zgodaj, da bi jih lahko vključili v program 
dela. Glede upravičenosti udeležbe na posameznih sestankih se na pobudo zavoda odloči 
nacionalni koordinator zbiranja podatkov na MKGP. V nadaljevanju so navedeni le 
koordinacijski sestanki, ki sto predvideni vsako leto. 
 
Koordinacijski sestanki: 

 
Nacionalni koordinacijski sestanek (National co-ordination): 

 
MKGP bo organiziralo letni koordinacijski sestanek, ki se ga bomo aktivno udeležili. Nosilci 
modulov bodo pripravili predstavitve zbiranja in obdelave podatkov ter jih predstavili MKGP in 
predstavnikom Evropske komisije. 
 
Sestanek bo organiziran v Ljubljani, potekal bo en dan v decembru (datum še ni določen), 
udeležili pa se ga bodo štirje strokovni sodelavci zavoda. 
 

Regionalni koordinacijski sestanek za Sredozemsko in Črno morje (RCG for the 
Mediterranean and Black Sea): 

 
Evropska komisija bo organizirala regionalni koordinacijski sestanek za Sredozemsko in Črno 
morje. Sestanek bo potekal pet dni, udeležili pa se ga bodo trije strokovni sodelavci. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: zagotavljanje mednarodnega strokovnega sodelovanja. 

Letni cilji: udeležba na vseh predvidenih sestankih in delavnicah. 

Indikatorji:  število udeležb na sestankih in delavnicah ter na podlagi njih pripravljenih poročil. 
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Redni letni sestanek ekonomistov, ki se ukvarjajo s socio-ekonomskimi podatki 
o morskem ribištvu – PG ECON 

 
Evropska komisija bo organizirala redni letni koordinacijski sestanek za ekonomiste, ki se 
ukvarjajo z zbiranjem socio-ekonomskih podatkov o morskem ribištvu. Sestanek bo potekal 
pet dni, udeležil pa se ga bo en strokovni sodelavec. 
 

Koordinacijski sestanek MEDIAS 
 
Zavod za ribištvo Slovenije bo organiziral redni letni koordinacijski sestanek MEDIAS. 
Sestanek je predviden v obdobju marec-april 2020, potekal pa bo tri dni. Za izvedbo sestanka 
bomo najeli primerno konferenčno dvorano ter pripadajočo opremo in storitve. 
 

Koordinacijski sestanek MEDITS 
 
Zavod za ribištvo Slovenije bo organiziral redni letni koordinacijski sestanek MEDITS. 
Sestanek je predviden v obdobju marec-april 2020, potekal pa bo tri dni. Za izvedbo sestanka 
bomo najeli primerno konferenčno dvorano ter pripadajočo opremo in storitve. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: zagotavljanje mednarodnega strokovnega sodelovanja. 

Letni cilji: udeležba na vseh predvidenih sestankih in delavnicah. 

Indikatorji:  število udeležb na sestankih in delavnicah ter na podlagi njih pripravljenih poročil. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 732 ur. 
 
3.2.9 GFCM DCRF – Referenčni okvir zbiranja podatkov 
 
Pravne ali druge podlage 

Referenčni okvir zbiranja podatkov (GFCM DCRF1). 
 
Opis naloge 

Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM) je pripravila 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 
podatkov je segmentacija ribolovnih aktivnosti na metierje (EU DCF) oziroma segmentacija 
ribiških plovil na segmente flote (GFCM DCRF). 
 
Metodologija 

Podatke, zbrane v okviru EU DCF, bomo razdelili na segmente flote. Tako pripravljeni podatki 
bodo osnova za pripravo poročil v okviru GFCM DCRF. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov skladnih z zahtevami GFCM DCRF. 

                                                 
1http://www.fao.org/gfcm/data/dcrf/en/ 
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Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog. 

Indikatorji: pripravljeni podatki za izdelavo poročil. 
 
Obseg dela: 

Naloge se izvajajo v okviru Programa Republike Slovenije za zbiranje, upravljanje in uporabo 
podatkov v ribiškem sektorju, zato dodatne ure za to nalogo niso posebej navedene. 
 
 

3.3 Druge naloge povezane z izvajanjem javne službe 
 
3.3.1 Biološka zbirka podatkov (BIOS) in spletna stran BiosWeb 
 
3.3.1.1 BIOS – nadgradnja podatkovne zbirke in izdelava nove spletne aplikacije 

BIOS 
 
Podatkovna zbirka BIOS in spletna aplikacija BIOS sta dne 4. 3. 2009 prešli v produkcijsko 
fazo. Oba sistema uporabljamo za vnos in shranjevanje podatkov, ki jih zbiramo v okviru DCF, 
ter delno tudi za vnos podatkov s področja sladkovodnega ribištva. V obdobju od 2009 do 2019 
je prišlo do mnogih sprememb, tako glede zbiranja podatkov kot glede informacijskih 
tehnologij. Da bi lahko sledili novim zahtevam in možnostim, ki jih nudijo sodobnejše 
informacijske tehnologije, nameravamo podatkovno zbirko nadgraditi, spletno aplikacijo pa 
izdelati na novo. V poglavju 13., Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 je nadgradnja 
informacijskega sistema navedena kot upravičen strošek v celotnem obdobju. Biološka zbirka 
podatkov BIOS, ki se nahaja na zavodu, je navedena v opisu metod shranjevanja podatkov 
(poglavje 13.2) in spada med informacijske sisteme, katerih vzdrževanje in nadgradnja sodita 
med upravičene stroške. 
 
Načrtovana nadgradnja podatkovne zbirke BIOS in spletne aplikacije BIOS bo potekala v dveh 
fazah. Prvo fazo, pripravo funkcijske specifikacije za BIOS (FSS), smo izvedli v letu 2018. 
Drugo fazo, ki je namenjena nadgradnji podatkovne zbirke BIOS in izdelavi nove spletne 
aplikacije BIOS bomo izvedli v letu 2020. Ocenjena vrednost druge faze (Faza II), ki je 
podrobneje specificirana v naslednjem odstavku, je 170.000 EUR z DDV. V letu 2020 bo zavod 
izvedel javno naročilo za izvedbo druge faze.  Sredstva za izvedbo druge faze so zagotovljena 
v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Repuliki Sloveniji za obdobje 2014-2020 
(Slovenski delovni načrt za zbiranje podatkov v sektorjih ribištva in akvakulture v obdobju 
2020-2021 (št. dok. C(2019) 9471)). 
 
Izvedba druge faze nadgradnje podatkovne zbirke in izdelava nove spletne aplikacije BIOS bo 
potekala v treh sledečih si delih: (1) nadgradnja podatkovne zbirke, vključno z vso sistemsko 
programsko opremo; (2) izdelava ozadja (backend) - poslovna logika in (3) izdelava ospredja 
(frontend) - uporabniški vmesniki in uporabniška izkušnja. 
 
3.3.1.2 BiosWeb 
 
Spletno stran BiosWeb bomo nadgrajevali z novimi vsebinami in funkcionalnostmi. 
Spremembe spletne aplikacije bo izvedel zunanji izvajalec. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: časovne serije urejenih, dostopnih in varno shranjenih podatkov. 

Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog. 
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Indikatorji: uspešna izvedba vseh zastavljenih nalog. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 384 ur. 
 
3.3.2 Strokovno izobraževanje delavcev 
 
Pravne ali druge podlage 

/ 
 
Opis naloge 

Zaposleni se bodo udeleževali delavnic, seminarjev in drugih izobraževanj, ki so nujni za 
učinkovitejše strokovno in upravno delo. Načrtujemo udeležbe na strokovnih seminarjih s 
področja biološke stroke, ribištva, računalništva in projektnega vodenja. 
Udeležili se bomo sledečih mednarodnih konferenc:  

- International conference on river connectivity Fish passage 2020 (Lizbona -  
Portugalska), 

- 2nd Southeast European Ichthyological conference SEEIC 2020 (Supetar na Braču 
- Hrvaška) 

- World Recreational Fishing Conference 9 (Rotterdam, Nizozemska) 
 
Sodelovali bomo na strokovnih srečanjih: 

- Mišičev vodarski dan (Maribor) 
- Goljevščkovov spominski dan (Ljubljana) 

 
 
V okviru projekta Life IP načrtujemo udeležbo na delavnici habitatnega modeliranja in 
izobraževanja s področja GIS orodja, obiskali bomo tudi soroden Life IP projekt. 
 
V okiviru projekta Eco-AlpsWater, pri katerem Zavod sodeluje kot opazovalec, načrtujemo 
partner meeting (Starnberger, Nemčija). 
 
Metodologija 

Zaposleni se udeležijo vodenih delavnic, seminarjev in drugih izobraževanj. Vsak zaposleni se 
predvidoma udleži vsaj enega strokovnega izobraževanja s področja njegovega dela. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni in letni cilji: še učinkovitejše strokovno in upravno delo, višja raven strokovnosti in 
učinkovitosti zaposlenih, zadovoljstvo uporabnikov storitev zavoda (neposredno preverjanje 
pri uporabnikih) 
Indikatorji: število udeležb posameznega zaposlenega na strokovnih izobraževanjih. 
 
Obseg dela 

Udeležba bo poleg že predvidenega izobraževanja odvisna od sprotnih potreb po 
izobraževanju, upoštevajoč vsebine, novosti na področju udejstvovanja zavoda in zahteve 
trga. 
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3.3.3 Knjižnica 
 
Pravne ali druge podlage 

/ 
Opis naloge 

Knjižnica zavoda ima status specialne knjižnice. Zavod skrbi za njeno vodenje in 
posodabljanje. 
 
Metodologija 

V tekočem letu načrtujemo sprotno vnašanje novega knjižnega gradiva v knjižnično 
podatkovno zbirko COBISS - COBIB.SI, nabavo tekoče strokovne literature (periodika, knjige) 
ter nakup pravic dostopa do nekaterih za naše delo pomembnih ON-LINE virov strokovne 
literature. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: posodobljena in uporabna knjižnica. 
Letni cilji: vpis gradiva v COBISS in bogatenjeknjižnice s tekočo strokovno literaturo. 
Indikatorji: izpopolnjen seznam gradiv v COBISS in povečano število gradiv v knjižnici. 
 
Obseg dela 

Delo je sprotno. 
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Preglednica 50: Načrtovano število porabljenih ur zaposlenih za izvajanje nalog javne službe v letu 2020. 

 
 
Preglednica 51: Načrtovano število porabljenih ur zaposlenih za izvajanje strokovnih nalog tržne dejavnosti v letu 2020. 
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Preglednica 52: Načrtovano število porabljenih ur, stroškov dela ter stroškov blaga in storitev za 
izvajanje nalog javne službe v letu 2020. 

 
 
Preglednica 53: Načrtovano število porabljenih ur in prihodkov za izvajanje strokovnih nalog tržne 
dejavnosti v letu 2020. 
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4 Tržna dejavnost 
 
Zavod poleg nalog javne službe opravlja na svojem strokovnem področju tudi tržno dejavnost, 
ki je izjemno pomembna za strokovni razvoj zavoda in tudi kot vir sredstev financiranja 
dejavnosti zavoda. Pri pridobivanju projektov na trgu mora biti zavod odziven in fleksibilen ter 
se sproti prilagajati povpraševanju na trgu. Glede na potrebe in obseg tržne dejavnosti sklepa 
zavod za opravljanje nalog tržne dejavnosti tudi pogodbe o poslovnem sodelovanju z zunanjimi 
izvajalci oz. sodelavci. Za izvajanje tržnih nalog, ki trajajo dalj časa, pa je zelo pomembna tudi 
fleksibilnost zaposlovanja na tržnem delu dejavnosti. V nadaljevanju so navedene naloge tržne 
dejavnosti zavoda, ki jih bo zavod v letu 2020 skoraj zagotovo opravljal oz. za katere so že 
sklenjene pogodbe. 
 

4.1 Tržna dejavnost na področju sladkovodnega ribištva 
 
4.1.1 LIFE SAVING LASCA Urgent measure to conserve nearly extinct species 

Protochondrostoma genei 
 
Naročnik/prijavitelj: Zavod za ribištvo Slovenije. 

Pogodba: Grant Agreement, številka projekta: LIFE16 NAT/SI/000644, akronim projekta: LIFE 
for LASCA. 

Opis naloge 

Zavod je v letu 2016 pripravil LIFE projektni predlog z akronimom LIFE for LASCA. Projektni 
predlog je mednaroden in gre za sodelovanje Italije in Slovenije. Projekt smo začeli izvajati 1. 
10. 2017. 
 
Glavni cilj projekta je ohranitev izjemno ogrožene vrste rib - primorsko podust 
(Protochondrostoma genei). 
 
Primorska podust poseljuje severno Italijo in zahodno Slovenijo, kjer velja za skoraj izginulo 
vrsto. Njene populacije na celotnem arealu močno upadajo, zaradi česar je za ohranitev vrste 
nujno takojšnje ukrepanje. 
 
V projektu bomo za ohranitev vrste sprva poskušali vrsto vzrejati v ujetništvu. Vzrejeni osebki 
bodo služil kot vir osebkov za podporo naravnim populacijam. Glede na to, da je primorska 
podust na nekaterih območjih že izginula, je za izboljšanje njenega ohranitvenega stanja nujna 
ponovna naselitev vrste v ta območja. Zato je eden od ciljev projekta tudi ponovna naselitev 
vrste v Natura 2000 območje Dolina Vipave, kjer je primorska podust kvalifikacijska vrsta. S 
tem bomo izboljšali ohranitveno stanje vrste v Sloveniji. Za izboljšanje stanja vrste na celotnem 
njenem arealu bomo preko akcijskega plana vzpostavili upravljanje z vrsto tako v Italiji kot tudi 
v Sloveniji. 
 
Za uspešno ponovno naselitev vrste v naravo je nujno, da do največje možne mere odstranimo 
grožnje, ki vrsti tam pretijo. Glavna grožnja primorski podusti v naravi je prisotnost tujerodnih 
vrst. V Sloveniji je tujerodna vrsta na območju jadranskega povodja, donavska podust 
(Chondrostoma nasus), povzročila celo izginotje primorske podusti v porečju Vipave, ki je 
edino razglašeno Natura 2000 območje za to vrsto. Za to je pred poselitvijo območja s 
primorsko podustjo zelo pomembno odstranjevanje te grožnje. 
 
Upad primorske podusti v naravi je tipičen primer posledic vnosa tujerodnih vrst v okolje. Iz 
tega razloga projekt predvideva aktivno ozaveščanje ključnih deležnikov, šolarjev in ribičev, o 
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posledicah takih dejanj. Predvidena je aktivna komunikacija, ki bo na dolgi rok prispevala k 
znižanju negativnih antropoloških posledic na tem področju. 
 
Časovni in finančni okvir 

Začetek projekta je 1. 10. 2017, trajanje projekta je 4 leta, vrednost celotnega projekta je 
2.223.788 EUR (od tega znaša vrednost lastne udeležbe zavoda 614.128 EUR). 
 
Metodologija 

V letu 2020 moramo prilagoditi ribogojnico Soča v Kobaridu vzreji primorske podusti. V 
nasprotnem primeru to ogrozi izvedbo projekta. V Vipavski dolini bomo nadaljevali z 
naseljevanjem primorske podusti in odstranjevnjem njene glavne grožnje donavske podusti. 
 
V letu 2020 bomo precej aktivni tudi na področju ozaveščanja. Izpeljali bomo tri natečaje 
(likovni natečaj za otroke, fotonatečaj »Motivi Natura 2000« in natečaj za lokalno prebivalstvo). 
Organizirali bomo vsaj dva dogodka na terenu, kjer bomo mladini predstavili naše delo v živo. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: uspešna vzreja primorske podusti v ujetništvu, ponovna naselitev vrste v 
porečje reke Vipave, vzpostavitev ustreznega sistema upravljanja s primorsko podustjo na 
celotnem arealu vrste, zmanjšanje vnosa tujerodnih vrst v okolje na nivoju celotne Slovenije. 
Letni cilji: vzpostavitev vzreje primorske podusti v prilagojeni ribogojnici. Doseljevanje 
primorske podusti v naravo. Razviti še bolj učinkovit način odstranjevanja tujerodne podusti v 
naravi. Izvajanje aktivnega ozaveščanja: izpeljava 3 natečajev in vsaj dveh dogodkov na 
terenu. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo predvidenih nalog v letu 2020 je 12.007 ur. 
 
 
4.1.2 Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov 

v Vipavski dolini - VIPava 
 
Naročnik/prijavitelj: Zavod za ribištvo Slovenije. 

Pogodba: Projekt z naslovom »Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih 
vrst in habitatov v Vipavski dolini«; akronim »VIPava« za črpanje kohezijskih sredstev 
(Evropski sklad za regionalni razvoj). Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana v juniju 2019. 

Partnerji v projektu: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), Društvo za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Direkcija Republike Slovenije za vode 
(DRSV), Občina Ajdovščina, Občina Miren-Kostanjevica in Mestna občina Nova Gorica. 

Opis naloge 

Cilj projekta je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih vrst celotne Vipavske doline 
ciljano na vrste: laška žaba (Rana latastei), veliki pupek (Triturus carnifex), hribski urh 
(Bombina variegata), močvirski krešič (Carabus variolosus), vidra (Lutra lutra), močvirska 
sklednica (Emys orbicularis), črnočeli srakoper (Lanius minor), hribski škrjanec (Lullula 
arborea), strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) in rogač (Lucanus cervus). S projektom 
bomo ohranjali vsaj 0,201 ha, izboljšali vsaj 152,844 ha in obnovili vsaj 34,405 ha površin 
habitatov ciljnih ogroženih živalskih vrst. 
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Zavod je poleg vodenja projekta odgovoren za izvedbo naslednjih aktivnosti: 

1. Povečanje in izboljšanje habitata ciljnim vrstam dvoživk in močvirskega krešiča: 
- vzpostavitev pretočnosti rokava Vipave pri kraju Brje in izkop kalov oz. mlak na 

priležnem zamočvirjenem območju; 
2. Povečanje in izboljšanje habitata vidri: 

- popis stanja vidre na območju Vipavske doline; 
- izkop zdaj zasutega rokava reke Vipave pri kraju Dolenje; 
- vzpostavitev stalnega pretoka vode skozi Mlinščico za Novakov mlin; 
- preureditev štirih enostopenjskih pregrad v zgornjem toku Vipave v kaskadne drče. 

3. Ohranjanje in izboljšanje habitata močvirski sklednici: 
- odstranjevanje tujerodnih, invazivnih vrst želv na območju Vipavske doline; 
- varovanje habitata močvirske sklednice na območju opuščenega glinokopa Bilje; 
- ozaveščanje – razstava urbanega ribnika z akvaponiko v trgovini z malimi živalmi 

in izdelava brošur o grožnjah izpusta tujerodnih vrst v naravo. 
4. Povečanje in izboljšanje habitata rogaču: 

- odlaganje odmrle lesne biomase na gozdne površine v bližini ostalih ukrepov. 
5. Informiranje in komuniciranje: 

- sodelovanje z mediji (priprava člankov, strokovnih objavY), vzpostavitev spletne 
strani projekta in objavljanje novic o poteku projekta 

- izdelava knjižice o tujerodnih vrstah živali in rastlin.  
 

Časovni in finančni okvir 

Obdobje trajanja projekta je od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2021, vrednost celotnega projekta je  
3.337.144 EUR (projekt je v celoti (100%) financiran iz kohezijskih sredstev). 
 
Metodologija 

Zavod v projektu uporablja različne metodologije. Glede na to, da gre za večletni projekt so tu 
opisane tudi metodologije, ki so že bile uporabljene. Za spremljanje izhodiščnega (pred 
izvedbo projektnih aktivnosti) in končnega (po izvedbi projektnih aktivnosti) stanja smo in bomo 
pregledali literaturo in izvajali različne terenske popise ciljnih vrst projekta:  

- terenski popis mrestov laške žabe, 
- terenski popis vidre, 
- elektroizlov ribjih populacij, 
- terenski popis močvirske sklednice. 

 
Za nekatere projektne aktivnosti smo naredili načrte izvajanja (npr. popis vidre, izlov tujerodnih 
želv, telemetrija močvirske sklednice), pri gradbenih posegih bomo s pomočjo zunanjih 
izvajalcev izdelali projektno dokumentacijo ter pridobili ustrezna soglasja in dovoljenja. 
 
Izvedba aktivnosti na terenu poteka na različne načine (nekatere aktivnosti izvajamo zaposleni 
na Zavodu, nekatere pa so/bodo izvedene s pomočjo zunanjih izvajalcev) : 

- popisovanje vidre – pregledovanje terena pod mostovi in iskanje sledi vidre in 
vidrekov, 

- intervencijski izlov rib pred izvedbo gradbenih del v vodotokih, 
- kopanje z bagrom, 
- umeščanje stabilizacijskih struktur in oblikovanje večstopenjskih drč s pomočjo 

delovnih strojev, 
- izlavljanje tujerodnih vrst želv z vršami in sončnimi pastmi, 
- telemetrijsko spremljanje močvirske sklednice, 
- odstranjevanje lesne zarasti in trave s motorno žago in kosilnico, 
- utrjevanje in mestoma izgradnja predvidene tematsko učne poti s pomočjo delovnih 

strojev. 
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Tekom projekta bomo pripravili izobraževalne vsebine o projektni tematiki, vseskozi tudi 
ozaveščamo o projektu in sodelujemo z javnostjo - preko spletne strani, medijev in facebook 
profila. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: uspešno izvajanje projektnih aktivnosti in s tem izboljšanje habitata in stanja 
ohranjenosti živalskih vrst celotne Vipavske doline ciljano na krovne vrste projekta. 
Letni cilji: izlavljanje tujerodnih vrst želv, telemetrijsko spremljanje gibanja močvirske sklednice, 
popisovanje vidre, izdelava knjižice o tujerodnih vrstah rastlin in živali ob Vipavi, odstranjevanje 
tujerodnih vrst rastlin, izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje soglasij za gradbene 
posege, odlovi rib pred gradbenimi posegi in izvedba gradbenih posegov (renaturacija rokava 
pri kraju Brje in pri kraju Dolenje, ureditev začetnega dela Novakove mlinščice, sanacija štirih 
pregrad na reki Vipavi na način, da odo prehodne za ribe in druge vodne organizme).   
 
Indikatorji: izpopolnjeni zastavljeni letni cilji. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo predvidenih nalog v letu 2020 je 6.380 ur. 
 
 
4.1.3 LIFE STRŽEN Improvement of Natura 2000 statuses with renaturation of 

Stržen's riverbed on intermittent Cerknica Lake 
 
Naročnik/prijavitelj: Notranjski regijski park. 

Pogodba: Dokumentacija projekta je vodena pod naslednjo kodo: LIFE16 NAT/SI/000708 
LIFE STRŽEN 

Opis projekta 

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, Društvo 
za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije in Hidrotehnik d. d. sodelujejo kot pridruženi 
partnerji projekta. V letu 2018 je iz projekta izstopil partner projekta Hidrotehnik d.d. 
 
Glavni cilji projekta so: 
 

- izboljšanje stanja prednostnega habitatnega tipa (HT) presihajoča jezera (HT 3180*) z 
renaturacijo struge Stržena; 

- zmanjšanje pritiska obiskovalcev na območje renaturacije in širšega območja 
revitalizacije; 

- vzpostavitev mirne cone - gnezditvenega habitata za bobnarico (Botaurus stellaris) in 
- 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 
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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 
(SI3000232): drobni svitek (Anisus vorticulus) 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). 
 
Trajnost doseganja ciljev bo dosežena s preusmerjanjem obiskovalcev stran od območja 
renaturacije z umestitvijo infrastrukture, izobraževanjem in s pomočjo ozaveščanja. Z 
vzpostavitvijo mirne cone za bobnarico, s postavitvijo usmerjevalne infrastrukture in 
ozaveščanjem obiskovalcev bomo zagotovili uspešno gnezditev bobnarice. Za dolgoročno 
uspešnost projekta, je bistveno, da ga podprejo ljudje, zlasti lokalno prebivalstvo in ključni 
deležniki (ribiči, lovci, kmetje). Njihova podpora in sprememba vedenja je namreč dobra 
popotnica za dolgoročno uspešnost upravljanja s projektnim območjem. 
 
Zavod je zadolžen za izvedbo naslednjih projektnih aktivnosti: 
 

1. Sodelovanje 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. Pripravo interpretacijske vsebine vezane na opise rib, ki bodo predstavljene na 
interpretacijskih točkah, ki se jih bo vzpostavilo po Cerkniškem jezeru. 

3. Sodelovanje pri oblikovanju celostne grafične podobe projekta. 

4. Odlov rib in rakov 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. Sodelovanje pri aktivnostih s katerimi se bo dokazalo obnovo delovanja ekosistema. V 
okviru te aktivnosti bo v času projekta izvajal kvalitativna in kvantitativna vzorčenja, na 
treh odsekih, v dveh letnih sezonah (9 vzorčenj). Pridobljeni podatki bodo vneseni v 
interno bazo zavoda, analizirani in predstavljeni v poročilih. 

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

 
Časovni in finančni okvir 

Projekt se bo izvajal 5 let in sicer od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022. 
 
Skupna vrednost projekta je 3.863.248 EUR, od tega je 3.820.163 EUR upravičenih stroškov.  
 
Vrednost udeležbe oz. aktivnosti zavoda kot partnerja v projektu znaša 167.918 EUR, od tega 
znaša lastni delež zavoda 8.500 EUR. 
 
Metodologija 

V letu 2020 je v sklopu projekta predvideno: izvajanje kvalitativnih in kvantitativnih vzorčenj na 
treh odsekih, odlov rib in rakov na območju renaturacije, vzpostavitev mirne cone, kjer ribolov 
ne bo dovoljen in izdelava poročila od odlovu rib in rakov. 
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Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: uspešno izvajanje projektnih aktivnosti, skladno z opredelitvijo izvedbe v 
projektnem predlogu in s tem izboljšanje stanja ohranjenosti živalskih vrst in habitatov 
presihajočega Cerkniškega jezera, pridobitev podpore lokalnega prebivalstva in ključnih 
deležnikov (ribičev, lovcev, kmetov) za dolgoročno uspešno upravljanje s projektnim 
območjem.  
Letni cilji: Uskladitev administracije vezane na spremljanje izvajanja projekta ter zaključeni 
postopki za nabavo opreme, odlov rib in rakov na območju renaturacije in izdelava poročila. 
Indikatorji: izpopolnjeni zastavljeni letni cilji. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo predvidenih nalog v letu 2020 je 1.563 ur. 
 
4.1.4 Vzorčenje rib na območju Ptujskega jezera (akumulacija HE Formin)  -

ihtiološka raziskava  
 
Naročnik: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. 

Pogodba: Načrtovan je javni razpis za izvajanje dvoletne ihtiološke raziskave na območju 
Ptujskega jezera. 

Opis naloge 

Območje akumulacije HE Formin je v skladu z določili Zakona o vodah (ZV-1, 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) in Pravilnika o 
določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05, 26/06, 32/11 in 
8/18) kategorizirano kot močno preoblikovano vodno telo MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero 
(šifra vodnega telesa SI3VT5172). Skladno z Vodno direktivo (Water Framework Directive; 
2000/60/EC) se za vodotoke določa ekološko stanje, za umetna ter močno preoblikovana 
vodna telesa pa ekološki potencial. 
 
Raziskava območja akumulacije HE Formin oz. Ptujskega jezera predstavlja nadaljevanje 
dosedanjih ihtioloških raziskav na območju reke Drave (akumulacije HE Dravograd, Vuzenica, 
Vuhred, Ožbalt, in Fala in Mariborski otok). Območje Ptujskega jezera se nahaja na osi reke 
Drave južno od Ptuja; zajezitev je izvedena z jezom v Markovcih. 
 
Namen raziskave je s pomočjo preverjenih metod za vzorčenje rib in obdelave podatkov zbrati 
podatke o stanju ribjih populacij reke Drave na obravnavanem območju MPVT zadrževalnik 
Ptujsko jezero. Z raziskavo je potrebno dobiti podatke o obstoječem stanju ribjih populacij na 
območju akumulacije in ob upoštevanju do sedaj znanih podatkov predlagati morebitne ukrepe 
za izboljšanje stanja ribjih populacij v Ptujskem jezeru na obravnavanem območju. 
 
Metodologija 

Standard za vzorčenje rib v MPVT ni izdelan, zato se vzorčenje rib na območju Ptujskega 
jezera uporabi dve izmed navedenih metod: kvalitativni ali kvantitativni elektroribolov s čolnom 
in vzorčenje rib z zabodnimi mrežami. Izvede se tudi popis drstišč. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: Izdelava skupnih smernic oz. načrta upravljanja na območju Ptujskega jezera. 
Načrtovanje doseganja ciljev za kvalifikacijske vrste rib Natura 2000 območja Drava (ID 
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območja SAC SI3000220), katerega del je tudi Ptujsko jezero, sprejetih v okviru Programa 
upravljanja z Natura 2000 območji 2015 – 2020. Pridobljeni podatki bodo uporabni kot 
izhodišče za izdelavo srednjeročnih državnih ribiškogojitvenih načrtov. 
 
Letni cilji: Pridobiti manjkajoče informacije o stanju ribjih vrst in populacij ter o drstiščih na 
območju Ptujskega jezera. 
 
Indikatorji: Idelava vmesnega poročila ali poročanja naročniku v 2020. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge v letu 2020 je 1.018 ur. 
 
4.1.5 Izvedba monitoringa rib na AC odseku Draženci – mednarodni mejni prehod 

Gruškovje 
 
Naročnik: DARS d. d. 

Pogodba: Št. pogodbe 001300/2019, podpisana 12. 8. 2019. 

Opis naloge 

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). 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. 
 
Metodologija 

Kvantitativno brodenje z elektroribolovom z nahrbtnim elektroagregatom. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: Zmanjšanje negativnih vplivov vodnogospodarskih ureditev, ki so bile izvedene 
za namen gradnje in obratovanja AC odseka Draženci – MMP Gruškovje, na populacije rib in 
njihove habitate. Načrtovanje izvedbe morebitnih dodatnih omilitvenih ukrepov. 
 
Letni cilji: Ugotovitev stanja ribjih populacij na območju izgradnje avtocestnega odseka 
Draženci – MMP Gruškovje in pregled izvedenih omilitvenih ukrepov. 
 
Indikatorji: Idelava vmesnega poročila ali poročanja naročniku v 2020. 
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Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge v letu 2020 je 232 ur. 
 
4.1.6 Izdelava smernic in pogojev za načrtovanje ustreznih rešitev na izlivnem delu 

Krke v okviru ureditev za HE Mokrice 
 
Naročnik: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring 

Pogodba: Pogodba je bila podpisana v letu 2019, zaključi se v prvi polovici 2020 

Opis naloge 

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, naj bi imele 
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.  

 
A: 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 in 
B: spremljanje rezultatov hidravlično modelne raziskave (HMR) na fizičnem in matematičnem 
hidravličnem modelu in ugotavljanje skladnosti rezultatov z ihtiološkimi smernicami in pogoji 
za načrtovanje. 
 
Metodologija 

Strokovne smernice in pogoji za načrtovanje bomo pripravili na podlagi smernic iz relevantne 
literature in rezultatov ihtioloških monitoringov prehodov za ribe, ki jih je zavod izvedel na 
območju spodnje Save. Ocenili bomo skladnost rezultatov z ihtiološkimi smernicami in pogoji 
za načrtovanje, ki so bili izdelani v   okviru sklopa A, rezultate modela glede dolgoročnega 
ohranjanja ustreznih pogojev na izlivnem delu Krke, skladnost oziroma ustreznost prostorske 
razporeditve habitatov. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: Izdelati oceno funkcionalnosti ureditev na izlivnem delu Krke, ki bo na vplivnem 
območju HE Mokrice. 
Letni cilji: Izdelava smernic in pogojev za načrtovanje omilitvenega ukrepa na izlivnem delu 
Krke ter preveritev rezultatov hidravlično modelne raziskave na fizičnem modelu.  
Indikatorji: izdelava in predaja končnega poročila. 
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Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 128 ur. 
 
4.1.7 Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku 
 
Naročnik: Triglavski narodni park (TNP). 

Pogodba: PARTNERSKI SPORAZUM ZA IZVEDBO PROJEKTA: Izboljšanje stanja vrst in 
habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku - VrH Julijcev (OP 20.03926), akcija 4.1.7) 

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). 
 
Varstveni cilj  - izboljšanje stanja ohranjenosti Dvojnega jezera z odstranitvijo rib, makrofitov 
in čiščenjem odpadne vode, kjer sodeluje ZZRS kot projektni partner, je v projektu voden pod 
akcijo 4.1.7 
 
Časovni in finančni okvir 

Projekt bo trajal od 1.2.2018 do 30.12.2022. Vrednost celotnega projekta je 3.728.789,74 EUR, 
vrednost udeležbe oz. aktivnosti zavoda pa 448.199,940 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. V letu 2020 bomo 
pričeli z intenzivnim izlovom rib in ostalimi nalogami v sklopu projekta. 

 
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 
neposrednih učinkov na ravni upravljanja območij Natura 2000 bodo načrtovane projektne 
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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 2020 je za zavod načrtovano delo na projektu v okviru naslednjih aktivnosti: 

- dokončna 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. 

 
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. 
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Obseg dela 

V letu 2019 smo po podpisu pogodbe pričeli z nabavo opreme in storitev, vendar se je zataknilo 
pri javnem razpisu za helikopterske prevoze, ki je začel julija 2019 in do konca leta 2019 še ni 
bil zaključen. Tako ostalih dejavnosti nismo mogli opraviti. V Letu 2020 bomo po prijavnici za 
izvajanje nalog projekta porabili 1.446 ur. To je obseg ur obstoječih zaposlenih, ki bodo 
prerazporejeni na projekt. V letu 2020 bomo za terensko delo najeli tudi 4 zunanje pogodbene 
sodelavce, ki bodo na projekti predvidoma oddelali 3.744 ur. 
 
4.1.8 LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia 

Akronim: LIFE IP 
 

Vodilni partner/prijavitelj: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 

Pogodba 

Pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta LIFE integriran projekt za okrepljeno upravljanje 
Nature 2000 v Sloveniji (LIFE Integrated project for enhanced management of Natura 2000 
in Slovenia) LIFE17 IPE/SI/000011 – LIFE –IP NATURA.SI 

Opis naloge 

LIFE integriran projekt za Naravo je priložnost za izvedbo ključnih ukrepov iz PUN 2000 na 
terenu in s tem dopolniti in okrepiti izvajanje ukrepov predvidenih v projektih financiranih v 
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, Programa 
razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 in Operativnega programa za izvajanje 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 in njihovih 
naslednikov. Spodbuditi in zagotoviti želimo podporo akterjem v različnih oblikah od 
usposabljanj do svetovanj tako za oblikovanje in pripravo prijave kot tudi za učinkovito 
izvajanje ukrepov. Dopolniti želimo manjkajoče znanje potrebno za uspešno upravljanje ter 
ustvariti (»up to date«) infrastrukturo, ki bo ključnim akterjem (npr. upravljalcem, 
presojevalcem) omogočala reden dostop (on a daily basis) in enostavno uporabo, 
zainteresirano javnost pa spodbujala da s svojim odnosom in delovanjem aktivno prispevajo k 
promociji in varovanju naravne dediščine.  

Glavni cilj projekta LIFE IP je izboljšanje izvajanja Programa upravljanja z Natura 2000 območji 
2014 – 2020 (PUN 2000) z izboljšanjem stanja vrst in habitatnih tipov ter vzpostavitev 
dolgoročnega sodelovanja in partnerstva pri upravljanju z Naturo 2000. Za to je ključna 
okrepitev sodelovanja in vzpostavitev partnerstva med deležniki upravljanja z Naturo 2000.  

Cilji projekta so razdeljeni v 5 glavnih ciljev:  

- Cilj 1: izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov z izvajanjem ukrepov, navedenih v 
PUN 2000 na izbranih pilotnih območjih – konkretni ohranitveni ukrepi za izboljšanje 
stanja ohranjenosti vrst/ht/ptic iz PUN 2000; 

- Cilj 2: okrepitev upravljanja območij Natura 2000 in izvajanja PUN 2000; 

- Cilj 3: Spremljanje stanja ohranjenosti - priprava manjkajočih protokolov in 
posodobitev obstoječih protokolov za spremljanje in oceno stanja vrste/ht/ptiče ter 
območij, priprava smernic in priporočljivih metodologij za posamezno vrsto/ht/ptiče 
(kakšna metodologija in kateri podatki so potrebni za poročanje in za kazalce stanja), 
preizkušanje novih metodologij in tehnologij (modeliranje na podlagi, remote sensing, 
kartiranja HT z droni, termordečimi kamerami, leader,snemalniki zvoka itd. 

- Cilj 4: povečana ozaveščenost in raven informacij o vrednosti / potencialu območij 
Natura 2000. 

 



ZZRS Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2020 

93 

 

Zavod za ribištvo Slovenije pri projektu sodeluje kot pridruženi partner. V letu 2020 je bomo 
nadaljevali z akcijami začetimi v letu 2020. Aktivnosti ZZRS znotraj akcij v letu 2020 so 
vezane na naslednje aktivnosti: 
 

• Priprava projektov za izvajanje konkretnih ukrepov 

V okviru projekta je za vsako pilotno območje, kjer je predvideno izvajanje konkretnih 
ohranitvenih ukrepov načrtovana priprava projekta, ki bo za vsako pilotno območje natančno 
odločil vsebino in lokacijo izvajanja ukrepov za izboljšanje stanja vrst in/ali habitatnih tipov. 
 

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

Cilj akcije je zmanjšanje populacije ter s tem omejevanje aktivnega razširjanja invazivne 
tujerodne vrste (trnavec) v Natura 2000 območje Dravinja s pritoki, kjer je kvalifikacijska vrsta 
koščak, z intenzivnim odstranjevanjem osebkov. Gre za intenzivno terensko delo, ki zahteva 
uporabo kombinacije metod, tako izlovov z vršami, kot izlovov z elektroagregati ter ročnim 
pobiranjem osebkov. Terensko delo bo izvajala terenska ekipa v obdobju aktivnosti vrste, to je 
od maja do oktobra vsako leto. Del terenskega dela bo potekal tudi v nočnem času, torej v 
času večje aktivnosti rakov trnavcev, 
 

• Ugotavljanje primernosti habitata v Natura 2000 območju Dravinja za platnico in 
donavskega potočnega piškurja in predlogi za izboljšanje habitata.  

Platnica in donavski potočni piškur sta znotraj izbranega pilotnega Natura 2000 območja 
Dravinja s pritoki redki vrsti, vendar vseh razlogov za takšno stanje ne poznamo, zato 
posledično ne moremo določiti ustreznih varstvenih ukrepov ali ukrepov za izboljšanje stanja. 
V letu 2019 je bilo izvedena ocena stanja populacije platnice in donavskega potočnega piškurja 
v Natura 2000 območju Dravinja. V letu 2020 bomo na odsekih Dravinje, kjer se nahaja habitat 
ciljnih vrst, izvedli batimetrične meritve struge (zunanji izvajalec) in na podlagi teh podatkov 
vzpostavili hidravlični model (zunanji izvajalec). Za izdelavo habitatnega modela bomo z 
vzorčenji na izbranih odsekih izvedli natančen popis habitata; te podatke bomo združili s 
podatki o ekoloških zahtevah ciljnih vrst. Na podlagi pridobljenih vhodnih podatkov bomo 
izdelali habitatni model ter nato s spreminjanjem parametrov habitata ugotavljali primernost 
habitata za ciljne vrste. Z vzpostavljenim modelom bomo poskušali ugotoviti razloge za stanje 
populacije in predlagali ukrepe za izboljšanje stanja habitata ciljnih vrst.  
Predviden rezultat akcije bo identifikacija vzrokov za obstoječe stanje izbranih kvalifikacijskih 
vrst (prednostno platnica in piškur) in predlog varstvenih ukrepov za vrsti znotraj območja. 
 

• Ugotavljanje stanja donavskega potočnega piškurja in primernosti habitata za vrsto v 
Natura 2000 območju Volčeke 
 

V Natura 2000 območje Volčeke od vodotokov spada Vzhodna Ložnica z izlivnimi deli pritokov. 
V navedenem Natura 2000 območju nimamo znanih podatkov o nahajališčih donavskega 
potočnega piškurja. V okviru te akcije bomo v porečju Vzhodne Ložnice z vzorčenji natančneje 
pregledali območje za morebitno prisotnost vrste in pregledali primernost habitata za vrsto. 
Glede na izsledke vzorčenja bomo potrdili ali ovrgli smiselnost ohranjanja donavskega 
potočnega piškurja kot kvalifikacijske vrste območja oziroma predlagali ustrezne ukrepe za 
vrsto. 

 
• Analiza Programa upravljanja z Natura 2000 območji 2015 – 2020 in izdelava novega 

PUN 2000 
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V okviru projekta LIFE IP je predvidena izdelava Programa upravljanja z Natura 2000 
območji za obdobje 2021 do 2026, pri čemer je kot pripravljalna akcija predvidena analiza 
programa predhodnega programskega obdobja. ZZRS bo kot nosilec upravljanja z Naturo 
2000 s področja ribištva izvedel analizo izvajanja ukrepov, ki za ribištvo izhajajo iz Programa 
Upravljanja z Natura 2000 območji (PUN2000) in sodeloval pri izdelavi novega PUN 2000.  
 

• Izboljšanje izvajanja ukrepov PUN2000 

Strokovni sodelavci ZZRS se na področju vsebin Nature 2000 srečujemo z delom z orodji GIS, 
ki so osnova za prikazovanje in analizo prostorskih podatkov, pri čemer smo sedaj omejeni na 
osnovno znanje, ki smo si ga pridobili sami. Z rednimi obiski usmerjenih izobraževanj na višji, 
napredni ravni želimo povečati bazo znanja in novih pristopov k delu  z GIS programih. 
Pridobljena znanja bomo uporabili za izboljšanje analiz podatkov tudi v okviru monitoringa 
Natura 2000. Habitatno modeliranje je interdisciplinarna analiza habitata, s katero lahko 
ugotavljamo, kako posamezni posegi v življenjsko okolje  vplivajo na njegovo kvaliteto za ciljno 
izbrane vrste rib. Habitatno modeliranje se izvaja s posebnimi računalniškimi programskimi 
orodji; na ZZRS za ta namen uporabljamo programsko orodje CASiMiR (Computer Aided 
Simulation Model for Instream Flow and Riparia), ki ga je razvila Univerza v Stuttgartu. V okviru 
projekta se bomo 1 x letno udeleževali izobraževanj in usposabljanj za delo z navedenim 
računalniškim orodjem, habitatni model pa bomo uporabili tudi v akcijah projekta. Za pridobitev 
novih znanj s področja izvajanja ukrepov za izboljšanje stanja Natura 2000 vrst in habitatnih 
tipov ter ostalih vsebin s področja upravljanja z Naturo 2000 se bomo enkrat letno udeležili 
strokovnih dogodkov in izobraževanj iz tega področja. 
 
V letu 2020 je v okviru te akcije načrtovano: 

- Udeležba na izobraževanjih za uporabo orodij prostorsko načrtovanje, analizo in 
obdelavo podatkov (GIS in podobni programi);  

- Udeležba na izobraževanjih za uporabo orodij za Habitatno modeliranje (CASIMIR). 

Časovni  in finančni okvir 

Trajanje projekta je 8 let in sicer od 5. 10. 2018 do 31. 12. 2026.  

Skupna vrednost projekta je 17.000.000 EUR, od tega prispevek LIFE 10.200.000 EUR (60 
%). Skupna vrednost aktivnosti ZZRS je 1.617.585 €. Lastni prispevek ZZRS k projektu znaša 
421.988 €, ki ga bo ZZRS prispeval v obliki ur obstoječih zaposlenih na projektu. 
 
Metodologija 

V okviru projekta so predvidene vsebinsko različne akcije, zato bomo za njihovo izvedbo 
izvajali več metodologij: 

- Elektroizlovi, lov z vršami, ročno pobiranje osebkov za izlavljanje invazivne tujerodne 
vrste raka trnavca; 

- (Semi)kvantitativno vzorčenje s čolnom za potrjevanje prisotnosti in oceno stanja 
platnice; 

- Semikvantitativno in kvantitativno vzorčenje z brodenjem za potrjevanje prisotnosti in 
oceno stanja donavskega potočnega piškurja;  

- Izdelava habitatnega modela z uporabo orodja za habitatno modeliranje (CASIMIR); 

- Uporaba orodja za prostorsko načrtovanje (ARCGIS, QGIS) za obdelavo in prikaz 
prostorskih podatkov; 

- Uporaba baz podatkov (BIOS, Ribkat) za obdelavo in analizo podatkov; 

- Obdelava in analiza podatkov s statističnimi programi za izdelavo analiz in poročil. 
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Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: uspešno izvajanje projektnih aktivnosti, skladno z opredelitvijo izvedbe v 
projektnem predlogu, uspešna izvedba zastavljenih akcij. 
  
Letni cilji: Uskladitev administracije vezane na spremljanje izvajanja projekta, izvedba javnih 
naročil, začetek izvajanja akcij  ter izdelava poročil. 
 
Indikatorji: izpopolnjeni zastavljeni letni cilji. 
 
Obseg dela 

Obseg dela na projektu v letu 2020 obsega 9.516 ur, od tega predvidoma: 
- Projektne zaposlitve (dva zaposlena): 3.700 ur 

- Obstoječi zaposleni: 5.816 ur 

Ure obstoječih zaposlenih, ki so delno prerazporejeni na projekt so ure javne službe zavoda in  
se štejejo kot lastni delež zavoda v projektu. Ure javne službe, ki bodo v letu 2020 predstavljale 
lastni delež zavoda k projektu so ure, oddelane v okvirju javne službe, ki se vsebinsko pokrivajo 
z aktivnostmi projekta. 
 
4.1.9 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 

 
Naročnik: Kemis d.o.o. 

Pogodba: Večletna naročilnica je bila izdana v letu 2018. 

Opis naloge 

Naloga je večletna in obsega monitoring rib kot biološkega elementa kakovosti ekološkega 
stanja in izlov rib za analizo prednostnih in prednostno nevarnih snovi v ribah. Z njeno izvedbo 
smo pričeli v letu 2018 in naj bi potekala do leta 2022, če se prej ne ugotovi, da je stanje v 
Tojnici doseglo stanje kot pred nesrečo.  
 
Naloga zahteva oceno stanja ribje združbe in njihovega okolja na vplivnem območju obrata 
Kemis d.o.o. v tekočem letu. 
Izvedba projekta bo zajemala tako kabinetno delo kot delo na terenu. Kabinetno delo bo 
obsegalo analizo obstoječih podatkov, pripravo in načrt terena, analizo na terenu pridobljenih 
podatkov ter pisanje končnega poročila. Terensko delo bo obsegalo kvantitativno vzorčenje 
rib v potoku Tojnica in izlov vzorca rib (cca 900 g) na petih lokacijah (dveh v potoku Tojnica in 
treh v reki Ljubljanici).  
 
V sklopu kabinetnega dela bomo opravili analize dosedanjih podatkov o ihtiofavni 
preiskovanega območja. Pregledali bomo dostopno literaturo, Ribiško gojitvene načrte 
upravljalcev ter predstavili podatke o ulovu, vlaganjih rib, poginih rib, obstoječih drstiščih ipd. 
Vzorčenje na izbranih lokacijah bo potekalo v poletnem obdobju. 
 
Metodologija 

Kvantitativno vzorčenje na izbranih odsekih potoka Tojnica bomo izvedli z metodo brodenja, 
izlov vzorca rib v Ljubljanici pa z elektroribolovom s čolna. 
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Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: Spremljanje naravne obnovitve potoka Tojnica na podlagi monitoringa 
ekološkega stanja, zagotavljanje vzorca rib za analizo biote v Tojnici in Ljubljanici 
Letni cilji: pridobiti podatke o stanju populacij rib v potoku Tojnica, zagotavljanje vzorca rib za 
analizo biote v Tojnici in Ljubljanici 
Indikatorji: Izdelava in predaja končnega poročila. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je  580 ur. 
 
4.1.10 Odlov in prenos rib in rakov iz dela struge vodotoka Stržen  
 
Naročnik: Hidrotehnik d.d. 

Pogodba: Pri nalogi sodelujemo kot podizvajalec in neposredni upravljalec vodotoka Stržen 

Opis naloge 

Ena od nalog projekta KRAS.RE.VITA je tudi renaturacija potoka Stržen, na območju z 
lokalnim imenom »beli breg«. Vodilni partner projekta je Notranjski regijski park. 
 
Na predmetnem delu vodotoka Stržen se bo renaturirala stara struga, obstoječo (umetno) pa 
se bo zasulo. ZZRS ima nalogo izlova in prestavitve rib in rakov iz umetne struge v 
renaturirano. Izvedba izlova in prenosa rib bo zajemala samo delo na terenu. S pomočjo vrš 
se bo več dni zapored izlavljalo rake, nato pa s pomočjo elektroagregata iz čolna in mrež 
izlovilo ribe iz umetne struge vodotoka Stržen. Ribe in rake se bo nato preneslo v renaturirano 
strugo Stržena. 
 
Metodologija 

Izlov rakov bo potekal več dni z nastavljanjem vrš. Izlov rib bo potekal z elektroribolovom s 
čolna ter z mrežami. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: renaturacija – vzpostavitev stare struge vodotoka Stržen na odseku »beli 
breg«. 
Letni cilji: izlov in prenos rib in rakov iz umetne struge, ki se bo zasula  
Indikatorji: opravljen izlov rib in rakov. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 389 ur. 
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4.1.11 Določitev minimalnega pretoka za rekreacijsko plovbo z vidika varstva narave 

v Savi Bohinjki 
 
Naročnik: Triglavski narodni park 

Pogodba: Pogodba bo predvidoma podpisana v letu 2020. 

Opis naloge 

TNP je zavezan k izdelavi Akcijskega načrta upravljanja športnih in rekreacijskih dejavnosti na 
območju narodnega parka. Za nekatere vodotoke v TNP je potrebno določiti ustrezni pretok, 
pri katerem se z izvajanjem turističnih, športnih ali rekreacijskih dejavnosti na vodotoku ne 
poslabšuje stanja voda niti se z njimi negativno ne vpliva na ugodno stanje rastlinskih in 
živalskih vrst. Zaradi porasta plovbe s kajaki, kanuji in rafti po Savi Bohinjki prihaja navzkrižja 
interesov med izvajalci plovbe in varstvom narave. Do največjih težav prihaja v času nizkih 
pretokov, saj se na istem mestu koncentrirajo tako ribe kot čolnarji. 
 
Zavod za ribištvo Slovenije bo v okviru te naloge določil pretok Save Bohinjke pri katerem bo 
plovba po reki še dovoljena. Pretok bo določen na podlagi razpoložljivosti habitata v reki, 
habitatnih zahtev ciljnih vrst rib in motenj, ki jih prestavljajo različna plovila za ribe. 
Za ugotavljanje razpoložljivosti habitata bomo sestavili habitatni model. Hidravlični model 
izbranega odseka Save Bohinjke je bil narejen v letu 2019, Zavod pa bo na istem mestu izvedel 
natančni popis substrata, skrivališč in tipa vodnega toka in izdelal podrobno karto teh 
parametrov. Za izbrane vrste rib različnih starostnih skupin bomo izdelali habitatne zahteve (v 
obliki mehkih množic in mehkih pravil). Našteti parametri predstavljajo vhodne podatke 
habitatnega modela s katerim bomo v prvi fazi ugotavljali primernost habitata pri različnih 
pretokih, v drugi fazi pa kako različna plovila vplivajo na primernost habitata. 
 
Delo bo delno terensko (popis habitata, opazovanje odziva rib na različna plovila, vzorčenje 
rib za potrebe uskladitve modela), večina dela pa bo kabinetnega.  Kabinetno delo bo obsegalo 
analizo obstoječih podatkov, pripravo in načrt terena, analizo na terenu pridobljenih podatkov 
habitatno modeliranje ter pisanje poročil. 
 
Naloga bo predvidoma trajala dve leti in predstavlja pilotni projekt, ki se bo ob uspešni izvedbi 
z modifikacijami prenesel na porečje Soče. 
 
Metodologija 

Določitev pretoka bo potekala s pomočjo habitatnega modeliranja. Vzorčenje rib bo potekalo 
delno z elektroribolovom, delno z vizualnim cenzusom, natančne metode bomo prilagajali 
sproti. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: Določiti plovbni režim na Savi Bohinjki, ki bo za ribe čim manj moteč.  
Letni cilji: pridobiti podatke o habitatu in habitatnih zahtevah ciljnih vrst. Izdelati verificiran 
habitatni model. 
Indikatorji: izdelava in predaja končnega poročila. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je  578 ur. 
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4.1.12 Ihtiološki monitoring akumulacije in pritokov HE Krško 
 
Naročnik: Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. 

Pogodba: Pogodba bo predvidoma podpisana v letu 2020 

Opis naloge 

Po izgradnji HE Krško mora investitor izvajati monitoringe, ki so predpisani s Presojo 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. Ihtiološki monitoring akumulacije in pritokov HE Krško se je izvajal v letih 2014 in 
2017, v letu 2020 pa se bo izvajal zadnje leto predpisanega monitoringa.  
Vzorčili bomo z zabodnimi mrežami na različnih globinah in z elektroribolovom s čolna ob 
bregovih. Stanje ribje združbe in življenjskega okolja bomo spremljali tudi v vseh pritokih 
akumulacije. Vzorčili bomo z elektroribolovom peš z brodenjem. Zanimal nas bo predvsem 
pomen teh potokov za ohranitev in razvoj posameznih vrst rib, ki so na območju spodnje Save 
prizadete zaradi spremenjenih ekoloških pogojev. 
 
Metodologija 

Vzorčenje rib z elektroriblovom in zabodnimi mrežami. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: ugotoviti spremembe v populaciji rib na vplivnem območju HE Krško ter podati 
predloge ukrepov za morebitno izboljšanje stanja populacij. 
Letni cilji: pridobiti podatke o stanju populacij rib v akumulaciji in pritokih. 
Indikatorji: izdelava in predaja končnega poročila. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je  13 ur. 
 
4.1.13 Izvedba vzorčenja in ocene ekološkega stanja voda na podlagi rib ter 

vzorčenja rib za analizo prednostnih in nevarnih snovi v organizmih za potrebe 
projekta GREVISLIN »Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja 
ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah«  

 
Naročnik: Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). 

Pogodba: Pogodba bo sklenjenega na podlagi že izvedenega javnega naročila 

Opis naloge 

Projekt GREVISLIN se izvaja v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija za obdobje 
2014-2020. Projekt poteka v okviru prednostne osi 3, prednostne naložbe 6d: Varovanje in 
obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z 
omrežjem Natura 2000 in zeleno infrastrukturo. Program je namenjen izvajanju strategije 
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, v skladu s strategijo Evropa 2020. Splošni cilj 
programa je »Spodbujanje inovativnosti, trajnosti in čezmejnega upravljanja za oblikovanje 
bolj konkurenčnega in kohezivnega življenjskega okolja«.  
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Namenski cilj projekta GREVISLIN je razvijati trajnostno in kohezivno čezmejno območje 
med Slovenijo in Italijo z jasno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene 
infrastrukture, pri čemer se krepi celostno upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj kot 
tudi ozaveščenost deležnikov, ciljnih skupin in lokalne skupnosti.  
 
Namenski cilj projekta GREVISLIN bo dosežen s pomočjo več objektnih ciljev. Agencija RS 
za okolje (ARSO) bo sodelovala pri doseganju naslednjega objektivnega cilja: »Vzpostavitev 
in izvajanje skladnega čezmejnega spremljanja ekološkega in kemijskega stanja površinskih 
voda na področjih skupnega interesa porečja Soče z namenom krepitve čezmejnega 
sodelovanja na področju trajnostnega in celostnega upravljanja čezmejnih vodnih virov.« 
 
Ta cilj bo dosežen v okviru delovnega sklopa (WP) 3.2: Razvoj in izvajanje sistema 
ekološkega in naravnega spremljanja transnacionalnih porečij Soče in Vipave, podsklop 
3.2.1 oz. aktivnost 6 (ATT 6): »Spremljanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih 
voda in primerjava metod«. V tem podsklopu sodelujejo 3 projektni partnerji: ARSO, Agenzia 
Regionale per la Protezione dell'Ambiente FVG (ARPA FVG) in Regione Friuli Venezia Giulia 
(Regione FVG). Pri tem je Regione FVG (oz. njen zunanji izvajalec Univerza v Trstu) 
vključena za namene spremljanja ekološkega stanja na podlagi rib.  
 
Za dosego tega cilja bo ARSO skupaj z ostalima partnerjema, spremljal ekološko in kemijsko 
stanje površinskih voda v porečjih Soče in Vipave ter preučil in primerjal nacionalne metode 
obeh držav za vrednotenje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda z namenom 
oblikovanja predloga skupnega pristopa na obmejnem območju. 
 
Vloga zavoda pri projektu 

V okviru projektne naloge se za namen projekta GREVISLIN, izvajanje podsklopa 3.2.1, za 
leto 2020 načrtuje monitoring rib za oceno ekološkega stanja voda na eni lokaciji v reki Soči 
v Italiji in na eni lokaciji na reki Vipavi. Pri izvedbi tega sklopa bo sodeloval tudi Zavod za 
ribištvo Slovenije.  
 
Naloga Zavoda je, da: 

- se na podlagi GIS podatkov in/ali terenskega ogleda vodnega telesa (IT0606SS4F2; 
Soča) odloči za enega od ustaljenih načinov vzorčenja skladno z slovensko 
metodologijo ali strokovnimi podlagami (vzorčenje prebrodljivih vodotokov, 
neprebrodljivih vodotokov, mešani način) in izbor utemelji;  

- v sodelovanju z italijanskimi strokovnjaki za ribe izvede vzorčenje na izbrani lokaciji v 
reki Soči in sam na lokaciji v reki Vipavi (vzorčenje slednje lokacije bo financirano iz 
letnega programa monitoringa rib, ki ga za ARSO Zavod opravlja v okviru javne službe); 

- na podlagi podatkov vzorčenja pripravi oceno ekološkega stanja in v sodelovanju z 
italijanskimi strokovnjaki za ribe izvede  primerjavo ocene ekološkega stanja za 
obravnavani vzorčni mesti za biološki element ribe;  

- sodeluje na tehničnih sestankih SLO-IT skupine za vrednotenje ekološkega stanja 
površinskih voda v okviru delovnega podsklopa 3.2.1 kot predstavnik za biološki 
element ribe v procesu vrednotenja ekološkega stanja vodotokov in usklajevanja dela 
z italijanskimi partnerji; 

- sodeluje pri interpretaciji razvoja metodologije in rezultatov vrednotenja ekološkega 
stanja na podlagi rib; 

- na vodnem telesu (IT0606SS4F2; Soča) skupaj z vzorčenjem rib za vrednotenje 
ekološkega stanja izvede vzorčenje za analizo prednostnih in nevarnih snovi v ribah 
ter ga preda ARPI za nadaljnje kemijske analize;   

- pripravi delna poročila o posameznih nalogah in sodeluje pri pripravi zaključnih poročil 
kot je predvideno v mejnikih:  

a.) sklop »Ekološko stanje - vzorčenje in vrednotenje« 
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Mejnik 1: 15. 04. 2020 – poročilo s postopkom in utemeljitvijo izbora 
načina vzorčenja rib in vzorčnega mesta; izplačilo 20 % pogodbene 
vrednosti za sklop »Ekološko stanje - vzorčenje in vrednotenje« ; 
Mejnik 2: 30. 09. 2020 – utemeljen izbor vrednotenja; izplačilo 20 % 
pogodbene vrednosti za sklop »Ekološko stanje - vzorčenje in 
vrednotenje«; 
Mejnik 3: 30. 10. 2020 – posredovanje poročila z vrednotenjem stanja na 
podlagi rib za  izbrano vzorčno mesto; izplačilo 30 % pogodbene 
vrednosti za sklop »Ekološko stanje - vzorčenje in vrednotenje«;  
Mejnik 4: 30. 11. 2020 – posredovanje končnega poročila z 
vrednotenjem stanja na podlagi rib za izbrano vzorčno mesto in 
primerjavo ocene ekološkega stanja za biološki element ribe na podlagi 
slovenske in italijanske metodologije; izplačilo 30 % pogodbene 
vrednosti za sklop »Ekološko stanje - vzorčenje in vrednotenje«; 

b.) sklop »Ekološko stanje – strokovna podpora« 
Mejnik 1: 30. 11. 2020 – posredovanje končnega poročila s primerjavo 
ocene ekološkega stanja, na vzorčnem mestu Vipava Miren, za biološki 
element ribe na podlagi slovenske in italijanske metodologije in 
strokovno mnenje, ter opredelitvijo porabljenih ur; izplačilo deleža glede 
na porabljene ure vendar največ do 60 ur; 
Mejnik 2: april 2021 – posredovanje poročila o pregledu skupnega 
dokumenta v angleškem jeziku s komentarji in predlaganimi 
dopolnitvami; izplačilo deleža za obseg glede na porabljene ure vendar 
največ do 40 ur; 

c.) sklop »Kemijsko stanje – vzorčenje« 
Mejnik 1: 30. 9. 2020 – obvestilo o izvedenem vzorčenju rib;  izplačilo 40 
% pogodbene vrednosti za sklop »Kemijsko stanje - vzorčenje«; 
Mejnik 2: 30. 11. 2020 – posredovanje končnega poročila za del naloge 
Vzorčenje rib za analizo prednostnih in nevarnih snovi v organizmih v 
letu 2019; izplačilo 60 % pogodbene vrednosti za sklop »Kemijsko stanje 
- vzorčenje«; 

 
Metodologija 

Monitoring rib v skladu z veljavno metodologijo Ministrstva za okolje in prostor in projektno 
nalogo, ki je sestavni del javnega naročila. 
 
Cilji/indikatorji 

Dolgoročni cilji: Izvedba primerjave ocen ekološkega stanja za obravnavani vzorčni mesti za 
biološki element ribe in poenotenje slovenskega in italijanskega postopka ocenjevanja 
ekološkega stanja na podlagi rib za mejni vodni telesi Soča in Vipava.  
Letni cilji: Izvedba vzorčenj in ocena ekološkega stanja na podlagi rib na izbranih lokacijah v 
rekah Soča in Vipava; odvzem vzorcev rib za analizo prednostnih in nevarnih snovi v rekah 
Soča in Vipava. 
Indikatorji: Izdelava in predaja delnih in končnega poročila. 
 
Obseg dela 

Obdobje trajanja projekta je od 15.11.2018 do 14.11.2021. Ocena porabe časa za izvedbo 
naloge v letu 2020 je 168 ur. 
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4.2 Tržna dejavnost na področju morskega ribištva 
 
4.2.1 Zbiranje odpadkov iz morja 
 
Opis naloge 

Zbiranje odpadkov iz morja bomo izvajali v okviru vzorčenja ribolovnih virov s pridneno 
vlečno mrežo. Zbiranje bo časovno in prostorsko enako vzorčenjem, ki so predvidena v 
poglavju Oddelek 1: Biološki podatki - monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo. 
 
Metodologija 

Sodelavci ZZRS bodo iz vsakega potega s pridneno vlečno mrežo zbral vse odpadke in jih 
označene in ločene shranili v vrečah za odpadke. V primeru večjih kosov odpadkov bomo le-
te fotografirali. Odpadke bo na sedežu ZZRS prevzel naročnik, Inštitut za vode Republike 
Slovenije (IZVRS). Do 14 dni po vsakem vzorčenju bomo v elektronski obliki predložili IZVRS 
naslednje podatke: 

1. Tabelo, ki bo vsebovala: šifro 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. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 344 ur. 
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4.3 Ribogojstvo 
 

4.3.1 Ribogojstvo Obrh  
 
Prvo vališče na Obrhu je bilo zgrajeno leta 1932. Tedaj je vzreja temeljila na izlovu in smukanju 
potočne postrvi v potoku Obrh. Ikre z očmi so se prodajale in kupovale na evropskem trgu. Po 
drugi svetovni vojni je ribogojnica leta 1948 prešla v upravljanje Uprave gojitvenih lovišč LRS, 
ki je kasneje odkupila zasebna zemljišča in zgradila zunanje bazene in bazenčke, ki so bili v 
velikem delu pokriti s streho. Leta 1960 je bil ustanovljen Zavod za ribištvo Ljubljana, ki je 
prevzel upravljanje Ribogojstvo Obrh. Letna proizvodnja potočne postrvi je bila tudi preko pol 
milijona iker in med 25.000-50.000 mladic potočne postrvi velikosti 5-7 cm. Zarod je bil krmljen 
s planktonom, ki je bil gojen v ribogojnici. 
 
V osemdesetih letih so bili bazeni od 1 do 8 na novo zabetonirani in povišani. V teh bazenih je 
potekala predvsem vzreja mladic lipana (tudi preko pol milijona), ki je bil v velikosti 3-5 cm 
jeseni pripeljan iz Bohinja, kjer je bil v bazenih pod Pršivcem krmljen z naravnim planktonom 
iz Bohinjskega jezera. Po ukinitvi proizvodnje rib v ribogojnici v Bohinju je bila vzreja zaroda 
lipana organizirana v vališču v Sp. Gameljnah, od koder je bil zarod prav tako prestavljen v 
ribogojnico Obrh. 
 
Vzreja konzumne šarenke je bila v drugi polovici devetdesetih let nadomeščena z vzrejo 
potočne zlatovčice, ki je odpornejša na virusne bolezni. Lastna vzreja potočne zlatovčice 
(smukanje, prodaja iker z očmi, zaroda, mladic in odraslih rib) poteka še danes. 
 
Leta 2001 so bile iz vališča v Gameljnah pripeljane prve mladice sulca, ki so bile uspešno 
vzrejene do primerne velikosti za poribljavanja.  
 
Zadnjih nekaj let v Ribogojstvu Obrh poteka celotna vzreja sulca in lipana od zaroda, ki pride 
iz karantenskega vališča, naprej. 
 
V letu 2011 smo temeljito obnovili staro vališče, uvedli nekaj novih tehnoloških rešitev (filter, 
usedalnik in UV razkuževanje vode na vstopu v vališče) in s tem bistveno izboljšali delovne 
pogoje ter pogoje za gojenje rib. 
 
V letu 2012 smo pripravili dokumentacijo za izvedbo prekritja zunanjih bazenov ribogojnice in 
s tem zaščito pred ribojedimi pticami in drugim plenilcem (vidra). Veliki bazen nameravamo 
spremenili v bazen z recirkulacijo in samodejnim odstranjevanjem iztrebkov, predeljen bo na 
dva dela, tako, da bomo lahko istočasno vzrejali dve različni jati rib. V vseh betonskih bazenih 
bodo nameščeni razpršilci, ki bodo v nočnih urah vpihovali zrak in s tem izboljšali nasičenost 
vode s kisikom, kar bo pripomoglo k varnosti, kondiciji rib in boljši konverziji krme. Narejena 
bo tudi nova prodajalna in oprema za čiščenje in hlajenje konzumne ribe. 
 
V letih 2013 - 2014 smo objekt učinkovito zaščitili proti poplavam, saj smo zgradili zaščitni zid. 
Zgradili smo objekt na vhodu, ki služi kot priročno skladišče za krmo, orodje in pisarno. Na 
vhodu v ribogojnico sta zgrajeni tudi dezbarieri, za vozila in osebe, ki vstopajo v objekt. 
 
V letu 2015 je ribogojnica dobila nov dotočni kanal oz. cev, po katerem voda priteče v bazene 
skoraj pol metra višje. Zaradi tega so bili povišani tudi bazeni od 1 do 11 in s tem so bili dani 
pogoji za dvig gladine v posameznih bazenih. Tako se je volumen vode povečal za približno 
25 %. Po novem kanalu priteče precej več vode, tako, da ima ribogojnica tudi večjo kapaciteto. 
Seveda le v delu leta, ko vode v Obrhu ne primanjkuje. Prav tako je bila okoli bazenov narejena 
zaščitna ograja. 
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V letu 2017 je ribogojnica dobila načrtovano zaščito proti ribojedim pticam. Sistem vpihovanja 
zraka v bazene, nova prodajalna in nazadnje še nov veliki bazen bodo na vrsti v prihodnjih 
letih. 
 
4.3.1.1 Lipan 
 
Lipan je salmonid, ki naseljuje večino, zanj ustreznih, salmonidnih voda v Sloveniji. Močno je 
ogrožen zaradi plenjenja kormoranov in čapelj, saj se ne zna skrivati kot to delno uspeva npr. 
potočni postrvi. V večini vodotokov, ki jih naseljuje potekajo redna vzdrževalna in dopolnilna 
poribljavanja. 
 
Opis tehnologije vzreje 

Ikre lipana smukamo v Unici, Obrhu in Savi Bohinjki ter jih takoj po smukanju prepeljemo v 
karantensko vališče, zarod nato vzgajamo v ribogojstvu Soča, jeseni pa ga prestavimo v 
ribogojstvo Obrh v betonske bazene, ki jih ustrezno zasenčimo. V njem ostanejo do starosti 
dveh let. 
 
Problematika vzreje in tehnološke rešitve 

Voda iz Obrha, s katero oskrbujemo vališče in bazene z mladicami, je obremenjena s fosfati 
in nitrati ter bakterijami, saj so v zaledju naseljeni kraji z nekaj tisoč prebivalci. V prihodnjih 
letih bodo morda tam dograjena kanalizacijska omrežja s čistilnimi napravami, kot so bila v 
vasi Vrhnika nad ribogojnico ter nižje ležečem Markovcu in skupno za vasi Nadlesk, Podcerkev 
ter Dane. Zaradi onesnaženja bujno rastejo zelene nitaste alge že na samem izviru potoka 
Obrh. Voda Obrha je sicer zelo bistra, vendar ob naraščanju prinaša velike količine alg, ki 
mašijo mreže na dotokih. Ponoči in ob odmrtju porabljajo kisik, kar na ribe deluje negativno. 
Prav tako alge rastejo tudi v bazenih in povzročajo slabe higienske razmere in veliko dela s 
čiščenjem bazenov. 
 

Plan vzreje, vlaganja in prodaje lipana v letu 2020 

Preglednica 54: Plan vzreje in prodaje lipana v letu 2020. 

lipan 
število 

rib 
teža 
(kg) 

cena 
(EUR) 

prodano 
ext. (EUR) 

interno - 
VPP (EUR) 

oddano 
(EUR) 

zaloga 
(EUR) 

20 - mladica (8-10) - NV 45000  1,00    45000 

19 – mladica (18-21) 40000  1,91      28650 28650   100000 

18– mladica (21-25) 13000  2,64 13200 22440  0 

 
Letnik 2020– ob koncu poletja bomo iz ribogojstva Soča dobili 50.000 mladic v velikosti 5-7 
cm, ki jih bomo 45.000 kos obdržali v nadaljnji reji. 
Letnik 2019 - 15.000 lipanov 12- 15 cm bomo prodali, 15.000 vložili v vode posebnega 
pomena, 40.000 obdržali v nadaljnji reji.  
Letnik 2018 - del mladic (8.500 lipanov) bomo namenili za poribljavanje voda posebnega 
pomena, del (5.000 lipanov) bomo prodali na trgu.  
 
4.3.1.2 Sulec 
 
Sulec je največji salmonid donavskega porečja. V Sloveniji živi v Savi in njenih pritokih, Kolpi, 
Dravi in Muri v predelih, kjer so zanj ustrezni pogoji. Ogrožen je zaradi onesnaževanja ter 
pregrajevanja vodotokov, ki mu otežujejo pot do drstišč, fragmentirajo in krčijo življenjski 
prostor ter nenazadnje tudi zaradi krivolova. V večini vodotokov, ki jih sulec naseljuje, potekajo 
vzdrževalna in dopolnilna poribljavanja. 
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Opis tehnologije vzreje 

Ikre sulca osmukamo na Kolpi, Savi Bohinjki, Sori, Savi ter jih takoj po smukanju prepeljemo 
v karantensko vališče RD Bled, po potrjenem negativnem rezultatu na prisotnost virusnih 
bolezni pa v ribogojstvo Obrh. V kalifornijskih valilnikih vsakodnevno prebiramo in 
odstranjujemo odmrle ikre. Ko se zarod izvali in izgubi hranilni mešiček, ga pričnemo krmiti s 
solinskim rakcem (Artemia salina), delno tudi s starterjem za postrvji zarod. Zarod sulca 
potrebuje dobre higienske pogoje in vedno zadostno količino krme, zato je treba korita čistiti 
tudi večkrat dnevno. Takoj po začetku krmljenja začnemo tudi s preventivnimi kopelmi za 
preprečevanje parazitskih in bakterijskih bolezni. Ko zarod preraste korita, ga preselimo v 
manjše rotacijske bazene. Sčasoma solinski rakec postane premajhen za sulčevo prehrano in 
ga krmimo le še s suho krmo primerne dimenzije. Mladice do jeseni preselimo v zunanji 
betonski bazen, ki ga ustrezno zasenčimo. Ko je riba preseže 25-30 cm, jo preselimo v veliki 
zemeljski bazen, kjer zrastejo tudi preko velikosti 0,6 metra in teže dveh kilogramov, preden 
jih v celoti prodamo. 
 
Ugotovili smo, da daljši čas, ki ga preživijo sulci v ribogojnici preden jih preselimo v naravne 
vodotoke, pomeni slabšo prilagojenost na rečne razmere in večjo umrljivost. Zaradi tega smo 
se odločili, da bomo sulce za poribljavanja vzrejali le do dolžine 20 cm, kar ustreza starosti 1+. 
Teh sulcev ni mogoče označevati z zunanjo značko, ki se v telo ribe vstavi z označevalno 
pištolo tik pod hrbtno plavut, kot smo to izvajali do sedaj. Mladic dolžine do 20 cm torej ne 
bomo označevali. 
 
Problematika vzreje in tehnološke rešitve 

Problematika vode in vzreje je enaka kot pri vzreji lipana. 
 
Ikre sulca med valjenjem: v začetni fazi valjenja je kala malo, ta se pojavi šele pred fazo oči. 
Izvaljeni zarod lepo sprejme tako artemijo kot suho krmo, težave se začnejo kasneje, ko se 
kljub rednemu čiščenju in kopanju pri krmljenem zarodu velikosti 2-4 cm znova pojavi povečan 
kalo, ki ga je kljub različnim terapijam zelo težko ustaviti. Težave se nemalokrat končajo šele 
v drugi polovici poletja. Težave bomo morda uspeli odpraviti ali vsaj zmanjšati z izboljšavo 
predfiltra (v decembru 2019 ) in ustreznejšega UV tretmaja vode pred vstopom vode v vališče. 
 
V tujini so uspešno preizkusili umetno vzrejo sulca v reki, z vstavljanjem oplojenih iker bodisi 
v naravne rečne usedline bodisi v za to pripravljene bokse, kjer se ikre razvijajo v naravnih 
razmerah. Mlade ribice nato izplavajo in nadaljujejo življenje v reki. Metoda se imenuje 
»cocooning« oziroma vzreja iker s kokoni. S to metodo se izognemo zgoraj opisanim vzrejnim 
težavam in hkrati pridobimo sulce, ki so na naravne razmere dobro prilagojeni.  
 
Plan vzreje, vlaganja in prodaje sulca v letu 2020 

Preglednica 55: Plan vzreje in prodaje sulca v letu 2020. 

sulec število rib 
teža 
(kg) 

cena 
(EUR) 

prodano 
ext. (EUR) 

interno - 
VPP(EUR) 

oddano 
(EUR) 

zaloga 
(EUR) 

Letnik 2020 Sava 9000  0,70  700  7.000 

Letnik 2020 Kolpa 10000  0,10   1000  

letnik 17 - NV ( 35- 40 ) 6000  5,00 2500   30000 

Letnik 17 ( konzum živ ) 2000 1350 8,00 10800    

letnik 16 – (35 -40 cm ) 650  7,00 2450 2100   

Letnik 15 NV ( konzum ) 200 100 10,00 1000    

 
Letnik 2019 - nasmukali bomo 15.000 iker v Savi in Sori iz iker vzredili mladice in obdržali     
9.000 kosov 5 -7 cm v nadaljni reji. V vode posebnega pomena bomo vložili  1000 kosov 
zaroda.  V Kolpi bomo nasmukali 15.000 iker in vložili 10.000 krmljenega zaroda.   
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Letnik 2017 – Večino rib oz 6000 kos bomo obdržali v nadaljni reji v VB, 500 kos bomo prodali 
ribiškim družinam, 1350 kg oz 2000 kos bomo prodali v Avstrijo. 
 
Letnik 2016 – Vložili bomo 300 sulcev v vode posebnega pomena in jih 350 prodali. 
 
Letnik 2015 – Za konzum bomo prodali 100 kg 
 
4.3.1.3 Potočna postrv 
 
Potočna postrv je salmonid hitrih, bistrih in hladnih voda z dovolj raztopljenega kisika. Naseljuje 
tako najmanjše potočke kot večje reke. Zelo je ogrožena zaradi vnosa atlantskega tipa potočne 
postrvi in medsebojnega križanja. Vzrejamo jo zato, da vrnemo slovenskim vodam pravo 
avtohtono donavsko potočnico. 
 
Opis tehnologije vzreje 

Ikre potočne postrvi, s katerih smo vzpostavili plemensko jato so po poreklu iz potoka 
Mahnečica. V njem so postrvi, za katere je genetska analiza pokazala, da so genetsko čiste 
potočne postrvi donavskega tipa. Plemenke v naravi so bile majhne (10-20 cm), število 
pridobljenih iker pri posamezni ribi od nekaj do nekaj deset. 
 
V ribogojnici smukamo večje plemenke, ki imajo seveda tudi več iker. Ikre izvalimo v 
kalifornijskih valilnikih, zarod vzrejamo v koritih in kasneje v rotacijskih bazenih. Ribe nato 
prestavimo v večji plastični bazen in pri starosti leto in pol v betonski bazen in bazen, ki ima 
peščeno dno, dovolj prostora, senco iz desk in vejevje za skrivališča. 
 
Problematika vzreje in tehnološke rešitve 

Pri mladicah so sprva problemi podobni kot pri lipanu in sulcu, kasneje nastane problem tudi 
zaradi neenakomerne rasti, kar posledično pripelje do kanibalizma. V času drsti so še posebno 
samci občutljivi in med smukanjem jih veliko pogine. Vzrok je verjetno slaba odpornost zaradi 
genetske neprilagojenosti ribogojniškim razmeram in značilnega padca odpornosti med drstjo. 
Za uspešno vzrejo potrebujemo več ustreznih bazenov, da ribe lahko ločujemo po velikosti.  
 
Plan vzreje, vlaganja in prodaje potočne postrvi v letu 2020 

Preglednica 56: Plan vzreje in prodaje potočne postrvi v letu 2020. 

potočna postrv število rib 
teža 
(kg) 

cena 
(EUR) 

prodano ext. 
(EUR) 

interno - 
VPP (EUR) 

oddano 
(EUR) 

zaloga 
(EUR) 

ikre - NV 50000  0,025    1250 

Letnik 2020 ( 3- 5 cm ) 5000  0,20        1000 600  0 

letnik 2020 (5-7 cm) 25000  0,25  750     5000 

Letnik 2019 ( 12- 15 cm )     12000  1,50    18000 

letnik 2018     9000  3,0        4500        4500  1800 

letnik 2017  100  10,00 2500 2500  1000 

 
Ikra 2020 - v decembru 2020 bomo nasmukali 50.000 iker iz lastne plemenske jate v 
ribogojnici. 
 
Letnik 2020 – iz ikre 2019 bomo bomo vzredili mladice, jih 3.000 kos v velikosti 3-5 cm vložili, 
5000 kos prodali in v nadaljni reji obdržali 20.000 kosov. 
 
Letnik 2019 - 12.000 jih bomo obdržali v nadaljnji reji. 
 
Letnik 2018 – vložili bomo 1500 kos potočnih postrvi velikosti 18- 21 cm, 1500  jih bomo prodali 
in v obdržali 6000 kos v nadaljni reji in 500 kos obdržali za plemensko jato. 
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Letnik 2017 – 100 kos jih bomo obdržali v nadaljnji reji kot plemenke. 
 
4.3.1.4 Potočna zlatovčica 
 
Je tujerodna salmonidna vrsta, v Evropo prinešena iz Kanade. V Sloveniji je prisotna že več 
kot sto let. Gojimo jo zaradi okusnega mesa, odpornosti na viroze in pogojev v naši ribogojnici, 
ki ustrezajo reji zlatovčice za razliko od večine drugih ribogojnic, ki teh pogojev nimajo. 
Življenjska doba je kratka, lahko tudi le do prve drsti, saj ribe med drstjo v velikem deležu 
poginejo. 
 
Opis tehnologije vzreje 

Smukamo lastno matično jato. Ikre po oploditvi namestimo v valilnike in med inkubacijo redno 
odstranjujemo odmrle ikre. Precejšen del jih prodamo, manjši del obdržimo za lastno 
proizvodnjo. Med valjenjem je kalo okoli 30 %. Zarod je manjši kot pri šarenki in mora na 
začetku dobivati drobnejši starter, tako kot npr. lipan. Zarod je sprva v koritih nato v rotacijskih 
bazenih, kasneje ga iz vališča preselimo v zunanje bazene. Higiena je zelo pomembna, saj je 
potočna zlatovčica občutljiva na bakteriozo škrg do starosti enega leta. Ribe začnemo prodajati 
kot konzum spomladi, ko dosežejo težo 200-250 g. Do jeseni, je dobro, da večji del rib 
prodamo, saj so v nasprotnem primeru izgube zaradi drsti lahko od 10 do 50 %. 
 
Problematika vzreje in tehnološke rešitve 

Težavo predstavlja velik kalo pri ikrah ter zgodnja in intenzivna drst, ki lahko zdesetka jato. 
Tega se ne da spremeniti, razen z uvedbo ustrezne obdelave iker, ki bi povzročila razvoj 
sterilnih rib. Razmišljamo tudi o nakupu takih iker. 
 
Plan vzreje, vlaganja in prodaje potočne zlatovčice v letu 2020 

Preglednica 57: Plan vzreje in prodaje potočne zlatovčice v letu 2020. 

potočna zlatovčica število rib 
teža 
(kg) 

cena 
(EUR) 

prodano 
ext. (EUR) 

interno - 
VPP (EUR) 

oddano 
(EUR) 

zaloga 
(EUR) 

ikre z očmi - z 2020 100000  0,025      1250    

krmljen zarod 2019 35000  0,06    2100 

mladice letnik 2018 25000  0,25 5000    

Konzum letnik 2018 10000  1,25 12500   500 

 
Letnik 2020 - nasmukali bomo 100.000 iker, 50.000 jih bomo v fazi oči prodali drugim 
ribogojcem, preostanek obdržali in izvalili okoli 35.000 zaroda. 
Letnik 2019 - do jeseni bomo prodali 10.000 mladic potočne zlatovčice drugim ribogojcem, 
preostalih 12.000 mladic velikosti 18- 21 cm bomo obdržali v nadaljnji reji. 
Letnik 2018 - prodali bomo 15,000 mladic v velikosti 18- 21 cm,  2.500 kg (cca 10.000 kos ) 
konzumnih in predkonzumnih rib in jih 400 kos obdržali v nadaljni reji ( plemenke ) 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvajanje nalog je 5.000 ur. 
 
4.3.2 Ribogojstvo Soča  
 
Ribogojnico so zgradili Italijani v letih 1936 do 1938 kot nadomestilo za škodo na ribjem fondu 
med izgradnjo hidroelektrarn na reki Soči. Ribogojnica se oskrbuje z vodo iz dveh izvirov: 
Frandoličevega, ki izvira izpod Sv. Antona in po ceveh pod Kobaridom priteče v ribogojnico na 
vzhodni strani ter Korenovega izvira, ki priteče izpod hriba na severni strani ribogojnice in pod 
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glavno cesto Kobarid –  Robič priteče v ribogojnico. Oba vodna vira sta približno enako močna 
in skupno dajeta povprečno 150 l vode na sekundo. 
 
 Poslovno-stanovanjsko zgradbo v sklopu katere, je tudi vališče,smo že lani prodali Občini 
Kobarid, saj naj bi že lani morali zgraditi novo vališče s spremljevalnimi prostori. Žal se načrti 
niso izšli in uporabljamo še vedno staro vališče iz katerega pa se bomo morali izseliti zgodaj 
spomladi 2020.Nekje do konca aprila pa bi naj tudi že dokončali novo vališče, za katerega bo 
potrebno tudi na novo napeljati vodo iz Korenovega izvira, kar pa bo zaradi naseljenosti 
bazenov in kanalov z ribami kar zanimiv podvig. Ribe vzrejamo še vtreh kanalih, od katerih je 
eden zemeljski, dva sta betonska z dnom delno prekritim z gramozom; trinajstih zemeljskih 
bazenih različnih velikosti in pokritih betonskih koritih za mladice. Znotraj ribogojnice je še 
manjše pločevinasto skladišče za ribjo krmo. Imamo tudi manjšo trgovino za prodajo rib na 
drobno. 
 
V Ribogojstvu Soča posvečamo največ pozornosti vzreji soške postrvi, vzrejamo pa tudi 
sterilno šarenko za poribljavanja in potočno zlatovčico za konzum. Tudi v 2020 bomo vzrejali 
lipana od ikre do polletnih mladic,katere pa gredo konec poletja v nadaljnjo vzrejo v 
Ribogojstvo Obrh. Nadaljuje se tudi delo na programu  Life for Lasca. 
 
4.3.2.1 Soška postrv 
 
Je endemična vrsta jadranskega porečja in je bila v preteklosti zaradi poribljavanja potočne 
postrvi zelo ogrožena. Predvsem zaradi izvajanja repopulacijskega programa, ki poteka že 
skoraj 30 let in ga poleg zavoda izvajajo tudi nekatere ribiške družine, se stanje izboljšuje. Še 
posebej pomembno za ohranitev vrste je bilo odkritje genetsko čistih populacij, od katerih smo 
pridobili ikre in vzredili plemenske jate. Tako v Ribogojstvu Soča že od leta 1993 vzrejamo 
izključno genetsko čiste soške postrvi s poreklom iz Zadlaščice in Predilce.Naj omenim še, da 
je letos (2019) minilo 30 let od kar smo prvič posmukali plemenke soške postrvi , ki so bile 
vzrejene v ribogojnici od ikre! 
 
Plemenke dozorijo praviloma v četrtem letu starosti, samci eno leto prej. Drst se začne 
navadno sredi novembra in traja do začetka januarja. Plemenke smukamo enkrat tedensko.Na 
višku sezone, običajno sredina decembra, pa dvakrat. Ikre, valimo v vališču v kalifornijskih 
valilnikih. Ikre vsakodnevno prebiramo in odstranjujemo tiste, ki so odmrle. Po potrebi jih tudi 
preventivno kopamo v razkužilu, da preprečimo razvoj plesni. Po približno enem mesecu ikre 
dobijo oči. Takrat jih znova preštejemo, operemo valilnike in ikre, namenjene prodaji, tudi 
oddamo. Ostale ikre potrebujejo še približno 14 dni, da se izvalijo. Ko so vse ikre izvaljene, 
zarod pretresemo iz valilnikov v korita. Preden zarod porabi ves hranilni mešiček, začnemo s 
postopnim navajanjem na krmo. Na začetku zarod hranimo zelo pogosto z majhnimi količinami 
starterja.  
 
Korita morajo biti pokrita, ker soška postrv že od samega začetka življenja išče skrivališče in 
temo. Vse ribice ne sprejmejo starterja, zato je na ta račun vsako sezono od 10 do 20 % kala. 
 
Takoj po začetku krmljenja začnemo tudi s preventivnimi kopelmi za preprečevanje parazitskih 
in bakterijskih bolezni. Ko dosežejo mladice velikost od 4 do 5 cm, jih iz korit preselimo v 
rotacijske bazene, ki jih imamo prav tako v vališču. Po potrebi jih kasneje preselimo v zunanje 
bazene, kjer odrastejo, če jih prej ne prestavimo v gojitvene potoke ali prodamo. V Sočo in 
njene pritoke poribljavamo vse kategorije soških postrvi. V vzrejne potoke poribljavamo 
mladice 0+ ali 1+, ki jih po dveh letih izlovimo in preselimo v Sočo in Lepenjico, kamor vlagamo 
tudi različno stare ribe iz ribogojnice. 
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Plan vzreje,vlaganja in prodaje soške postrvi v letu 2020 

Letnik 2020 - v sezoni smukanja 19/20 nameravamo nasmukati  150.000 do 200.000 iker. Valili 
jih bomo do mladice 0+. Spomladi jih bomo 70.000 vložili v Sočo, Lepenico in Koritnico 
(velikosti 4 do 5 cm). 30.000 jih bomo prodali RD , 50.000 jih bomo vzrejali naprej. 
 
Letnik 2019 - 10.000 kosov bomo vzrejali naprej, 10.000 pa jih bomo vložili v Sočo in pritoke. 
 
Letnik 2018 – 2.000 kosov bomo vzrejali naprej,2.000 jih bomo prodali RD , 1.500 pa jih bomo 
vložili. 
 
Letnik 2017 - 200 kosov bomo vzrejali naprej za plemensko jato, 900 kosov bomo prodali RD, 
800 kosov pa vložili. 
 
Letnik 2016  - 70 kosov plemenk bomo vzrejali naprej, 70 jih bomo vložili. 
 
Tabela 58: Plan vzreje in prodaje soške postrvi v letu 2020 

soška postrv število rib 
teža 
(kg) 

cena 
(EUR) 

prodano ext. 
(EUR) 

interno - 
VPP (EUR) 

oddano 
(EUR) 

zaloga 
(EUR) 

ikre 2019/20 - ikre 
150 do 
200.000 

 0,02     

letnik 20 - NV 50.000  0,25    .12.500 

letnik 20 - VPP 70.000  0,25  17.500   

Letnik 20 – Prod RD 30.000  0,25 7.500    

letnik 19 - NV 10.000  1,00    10.000 

letnik 19 - VPP 10.000  1,00  10.000   

letnik 18 - NV 2.000  2,60    5.200 

letnik 18- VPP 1.500  2,60  3.900   

Letnik 18 – Prod RD 2.000  2,60 5.200    

letnik 17 - NV 200  6,25    1.250 

letnik 17 - VPP 800  6,25  5.000   

Letnik 17 – Prod. RD 900  6,25 5.625    

letnik 16 -  NV 70  12,00    840 

letnik 16 - VPP 
 

70  12,00  840   

 
4.3.2.2 Sterilna šarenka 
 
Šarenka je pri nas alohtona vrsta, njena prvotna domovina je severna Amerika, od koder so jo 
l.1880 prinesli v Evropo, deset let kasneje pa tudi v naše kraje, kjer se je dobro prilagodila in 
razširila praktično v vse naše vode. Zaradi njene hitre rasti jo gojijo v mnogih ribogojnicah, tako 
za prehrano ljudi kot tudi za poribljavanja v športno ribolovne vode, saj je izredno zanimiva za 
športni ribolov. 
 
V Ribogojstvu Soča vzrejamo izključno sterilne šarenke, za to pa imamo kar nekaj razlogov. 
Večina vzrejenih šarenk je namenjenih za poribljavanja v športnoribolovne revirje, bodisi 
zavodove ali pa jih prodamo ribiškim družinam. Večina vloženih rib v kratkem času konča na 
trnkih in na suhem, vendar nekatere ribe preživijo ribolovno sezono in ostanejo v odprtih vodah. 
S poribljavanjem sterilnih šarenk onemogočamo, da bi se te ribe v sezoni drsti v odprtih vodah 
tudi drstile. 
 



ZZRS Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2020 

109 

 

Sterilne šarenke vzrejamo v ribogojnici tudi več let, tako da nekatere dosežejo velikost tudi do 
80 cm in 5 do 6 kg teže. Ker sterilne ribe ne proizvajajo spolnih produktov, porabi njihovo telo 
vso hrano za rast in ne izgublja energije za razvoj iker, zato rastejo hitreje od običajnih šarenk. 
Pri sterilnih ribah izostanejo tudi bolezni, vezane na obdobje reprodukcije, kot so plesen, 
furunkuloza in druge bakterijske bolezni. 
Sterilne šarenke, ki jih ne vložimo ali prodamo ribiškim družinam, prodamo na lokalnem tržišču 
kot konzumno ribo. 
 
Vzreja šarenke 

Ikre sterilne šarenke kupimo v ZDA ali GB. Ikre prispejo k nam v fazi oči. Namestimo jih v 
kalifornijske valilnike v vališče. Običajno se v roku enega tedna izvalijo, nakar jih stresemo iz 
valilnikov v korita. Ko se zarod »dvigne« jih začnemo hranit in jih pri velikosti 4 do 5 cm 
premestimo v rotacijske bazene. Prav tako kot soško postrv, preventivno kopamo tudi mladice 
šarenke, čeprav so na parazite nekoliko odpornejše kot soške postrvi. 
 
Predno postane v rotacijskih bazenih gostota mladic prevelika, jih preselimo v zunanje kanale, 
za tem pa postopoma v večje bazene. 
 
Problemi pri vzreji 

Tako kot pri soški postrvi imamo podobne probleme tudi pri vzreji šarenke in potočne 
zlatovčice. To so predvsem: 
Voda, ki napaja vališče in ribogojnico, je izvirna, s konstantno temperaturo, čista, vendar 
vsebuje tudi nekatere raztopljene snovi, ki škodijo ribam. Tako je v naši vodi prevelika količina 
raztopljenega dušika. Večkrat v preteklosti smo opravili tudi meritve in ugotovili, da ima voda 
iz Frandoličevega izvira dosti preveč dušika. Ta povzroča predvsem pri mladicah soške postrvi 
plinsko bolezen, malo manj pa so občutljive šarenke. Voda, ki teče v korita za mladice je najprej 
speljana v stolp za razplinjanje, vendar je delovanje le tega vezano na neprekinjeno delovanje 
črpalke. Kljub delujočemu razplinjevalniku pa ribe v koritih nikoli ne uspevajo preveč dobro. 
Problem pri Frandoličevem izviru je tudi ta, da cevi pod Kobaridom zbirajo vodo tudi iz 
nekaterih manjših izvirov, v katere se zliva tudi del meteorne vode s kobariških ulic. Tako vedno 
obstaja nevarnost, da v ribogojnico pritečejo tudi kakšne škodljive odplake. Dotok vode v 
ribogojnico sezonsko precej niha, tako da je ob sušnih obdobjih včasih vode zelo malo, 
medtem ko so ob obilnejšem deževju kaj hitro pod vodo zemeljski bazeni ribogojnice. Razlog 
je v majhni višinski razliki med nivojem vode v bazenih in med potokom Idrija, kamor se voda 
iz ribogojnice izteka. Precej vode izgubimo tudi iz starih dotrajanih cevi, ki vodo dovajajo do 
ribogojnih bazenov v ribogojnici. Cevi so namreč betonske, stare že več kot 80 let in po 
številnih prestanih potresih verjetno precej uničene, tako da voda namesto v bazene teče v 
podtalnico. 
 
Betonski elementi zemeljskih bazenov, kot so dotoki in iztoki, so dotrajani. Nekaterih bazenov 
sploh ne moremo izprazniti, saj so odvodne cevi podrte in zamašene. Brežine bazenov so 
podvržene izpiranju in eroziji, pretok skozi bazene pa je počasen, zato škodljivi produkti 
ostajajo v bazenu in ogrožajo zdravstveno stanje rib. Tudi razni paraziti se v zemeljskih 
bazenih dosti lažje zadržujejo in ogrožajo zdravje rib. 
 
Pereč je problem zunanjih bazenov za mladice. Namreč, ko moramo preseliti mladice iz 
vališča, zunaj nimamo primernih bazenov za vzrejo teh mladic do velikosti, ki je primerna za 
nadaljnjo vzrejo v večjih zunanjih bazenih. Ta problematika se kaže predvsem pri vzreji soške 
postrvi. Z izgradnjo novega vališča bomo lahko velik del teh problemov rešili. 
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Plan vzreje,vlaganja in prodaje sterilne šarenke v letu 2020 

V letu 2020 bomo nabavili 300.000 iker z očmi sterilne šarenke, kar je za 100.000 več kot 
običajno.To pa zato, ker bomo z novim vališčem imeli dosti večje kapacitete za vzrejo 
mladic.Običajno dobimo eno pošiljko v juniju, drugo pa novembra. Tako bomo preskrbljeni z 
materialom za leto 2021 in naprej. 
V 2018 nismo dobili planirane pošiljke junijskih iker, primankljaj pa se nam bo poznal v 2020. 
 
Tabela 59: Plan vzreje in prodaje sterilne šarenke v letu 2020 
sterilna 
šarenka 

število rib teža (kg) cena 
(EUR) 

prodano 
ext. (EUR) 

interno - 
VPP (EUR) 

oddano 
(EUR) 

zaloga 
(EUR) 

letnik 14 -16 
- VPP 

1.000 1.400 8,00  11.200   

14-16 - ext 1.000 1.400 8,00 11.200    

14-16 - NV 800 1.200 8,00    9.600 

17 - NV 1500       1000 5,00    5.000 

17 - VPP 3.500 2.000 5,00  10.000   

17 - ext 3.000 2.000 5,00 10.000    

18 - NV 10.000 3.000 5.00    15.000 

 18 - ext 20.000 9.000 5,00 45.000    

18 - VPP 6.000 2.000 5,00  10.000   

19 - NV 40.000 400 10    4.000 

19 - ext 20.000 200 10 2.000    

20 - NV 200.000 1.000 10    10.000 

20 - ext 50.000 500 10 5.000    

 

Letnik 2014 - 16- v letu 2020 bomo vode posebnega pomena poribili z 1.400 kg, 1.400 kg 
bomo prodali ribiškim družinam in ostalim kupcem, 1.200 kg pa bomo obdržali in vzrejali 
naprej. 
Letnik 2017 - vode posebnega pomena bomo poribili s 2.000 kg, 2.000 kg bomo prodali RD in 
drugim kupcem, 1.000 kg bomo vzrejali naprej. 
Letnik 2018 – 9.000 kg bomo prodali RD, 2.000 kg bomo vložili v VVP, 3.000 kg pa bomo 
vzrejali naprej. 
Letnik 2019 - 20.000 mladic bomo prodali, 40.000  pa bomo vzrejali naprej. 
Letnik 2020 – 50.000 mladic bomo prodali, 200.000 pa bomo vzrejali naprej. 
 
4.3.2.3 Potočna zlatovčica 
 

Potočna zlatovčica je bila prav tako kot šarenka k nam prinešena iz severne Amerike. Njena 
vzreja je praktično enaka kot pri šarenki, vzreja pa se izključno za prodajo za prehrano, saj 
ima izredno okusno meso. Prednost potočne zlatovčice pred šarenko je ta, da je odporna proti 
virusnim boleznim, ki ogrožajo šarenko. 
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Tabela 60: Plan vzreje in prodaje potočne zlatovčice v letu 2020 

potočna zlatovčica število rib 
teža 
(kg) 

cena 
(EUR) 

prodano 
ext. (EUR) 

interno - 
VPP 

(EUR) 

oddano 
(EUR) 

zaloga 
(EUR) 

letnik 19 - zarod - NV 40.000  0,02    800 

letnik 18 - ext 10.000 3.000 5,00 15.000    

letnik 2020 - ikre 100.000       

 
Letnik 2020- 100.000 iker bomo nasmukali v oktobru. 
Letnik 2019 - 40.000 kos zaroda bomo vzrejali naprej. 
Letnik 2018 - na lokalnem tržišču bomo prodali 3.000 kg konzumne potočne zlatovčice. 
 
4.3.2.4 Lipan 
 
Letnik 2020 - Ikre, ki jih bomo posmukali v Unici in na Savi Bohinjki bomo valili v Kobaridu. 
Mladice bomo v velikosti 6 – 9 cm preselili v Ribogojstvo Obrh. 
Število je odvisno od vodostaja v času drsti in predvsem od števila plemenk na drsti. 
Poleg plemenk iz odprte vode bomo posmukali tudi plemenke, ki jih imamo v Kobaridu. 
 
Obseg dela 

Ocena porabe časa za izvajanje nalog je 5.292 ur. 
 
Na tej točki bi radi opozorili tudi na možnost nastalih motenj in s tem povezanih tveganj pri 
izvajanju vzreje rib v ribogojnici Soča, ki lahko nastanejo zaradi predvidenih gradbenih del v 
okviru obnove predmetne ribogojnice v letu 2020. Gradbena dela bodo zagotovo predstavljala 
motnjo v ustaljenih metodah dela v ribogojnici. Vrsto motenj in posledice le-teh je nemogoče 
predvideti. Zato tudi opozarjamo na možnost, da se bo zaradi motenj lahko spremenilo v 
programu predvideno upravljanje v okviru ribogojnice Soča, vezano predvsem na gojenje rib 
in poribljavanje vodotokov. 
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5 Kadrovske zadeve 
 

5.1 Kadrovski načrt 
 
V Tabeli 60 je skladno s Prilogo 1 Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 
(Uradni list RS, št. 3/20; 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 

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

 
Preglednica 61: Število zaposlenih na dan 1. januarja 2020 in dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 
na dan 1. januarja 2021. 

Vir financiranja 
Število zaposlenih  

1. januarja posameznega leta 

Dovoljeno ali ocenjeno 
število zaposlenih 1. 

januarja naslednjega leta 
1. Državni proračun 23,28 20,97 
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 19,96 21,01 

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

  

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

3,76 3,02 

8.  Sredstva ZZZS za zdravnike 
sekundarije, zdravnike in 
doktorje dentalne medicine 
specializante, zdravstvene 
delavce pripravnike, zdravstvene 
sodelavce pripravnike; sredstva 
raziskovalnih projektov in 
programov ter sredstva za 
projekte in programe, namenjene 
internacionalizaciji ter kakovosti 
izobraževanja in znanosti 
(namenska sredstva) 

   

9.   Sredstva iz sistema javnih del    
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 in 14/15 
– ZUUJFO) 

   

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

47 45 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 1, 2, 3 in 4 23,28 20,97 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 23,72 24,03 
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Obrazložitve h kadrovskemu načrtu: 

 
Število zaposlenih s skrajšanim delovnim časom: 

En javni uslužbenec s skrajšanim delovnim časom 4 ure/dan na delovnem mestu Ribogojec 
(DM pod zap. št. 45 v Preglednici 63); razlog: delna invalidska upokojitev. 
 
Ena javna uslužbenka na delovnem mestu Strokovni sodelavec I bo v letu 2020 zaradi 
uveljavitve pravice do dela s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o starševskem varstvu 
opravljala delo s skrajšanim delovnim časom, in sicer 30 ur na teden (zap. št. 11 v Preglednici 
63) 

Realizacija kadrovskega načrta za leto 2019 in prenehanje pogodb o zaposlitvi v letu 2019: 

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 (zap. št. 3 v Preglednici 63). 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. Na to delovno mesto v letu 2020 ni predvidena nova zaposlitev. 

V letu 2019 je prenehalo delovno razmerje za določen čas javni uslužbenki na delovnem mestu 
Strokovni sodelavec III. Kljub predvideni zaposlitvi navedene javne uslužbenke za nedoločen 
čas, le ta ni bila realizirana. Na to delovno mesto tudi v letu 2020 ni predvidena nova zaposlitev. 
 
Nove zaposlitve: 

Za opravljanje nalog projekta LIFE for LASCA, Life STRŽEN in Life IP namerava zavod v letu 
2020 za določen čas do 31. 12. 2021 zaposliti javnega uslužbenca na delovno mesto Delavec 
v kmetijstvu in ribištu V (zap. št. 34 v Preglednici 63)  

V letu 2020 namerava zavod zaradi predvidene trajne potrebe po opravljanju del in nalog, ki 
jih opravlja javna uslužbenka na delovnem mestu Strokovni sodelavec III (zap. št. 23 v 
Preglednici 63), pričeti s postopki za zaposlitev navedene javne uslužbenke za nedoločen čas. 

Dvema javnima uslužbnecema, ki zasedata delovno mesto Strokovni sodelavec III, bo zaradi 
prevzema zahtevnejših nalog zavod predlagal sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto 
Strokovni sodelavec II (zap. št. 18 in 39 v Preglednici 63). 

Prenehanje pogodb o zaposlitvi v letu 2020: 

Trem javnim uslužbencem na delovnih mestih Strokovni sodelavec III (zap. št. 27, 28 in 29 v 
Preglednici 63) z iztekom meseca februarja 2020 potečejo pogodbe o zaposlitvi za določen 
čas. 

Dovoljeno in ocenjeno število zaposlenih: 

Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, katerih plače se financirajo iz virov, določenih 
v 1., 2., 3. in 4. točki 2. odst. 3. člena uredbe, je 20,97, ocenjeno število zaposlenih, ki se 
financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točki 2. odst. 3. člena uredbe pa 24,03. 

Deleži zaposlitve in viri financiranja javnih uslužbencev so navedeni v Preglednicah 61, 62 in 
63. 
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Preglednica 62: Število in delež zaposlitve javnih uslužbencev, ki opravljajo naloge projektov LIFE for 
LASCA, LIFE Stržen, VIPava in VrH Julijcev. 

 
 
Preglednica 63: 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 po realizacji kadrovskega načrta (na dan 31. 12. 2020). 

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 61,29 38,71 D 

2 J025016 Tajnica direktorja V (I)  5 V 21 11,47 88,53 N 

3 J017074 Pravnik VII/2  7 VII/2 34 51,89 48,11 N 

4 J015044 Finančni referent V  5 V 29 66,99 33,01 N 

5 J015044 Finančni referent V  5 V 22 59,38 40,62 N 

STROKOVNO RAZISKOVALNA SLUŽBA 

Oddelek za sladkovodno ribištvo 

6 H019003 Strokovno raziskovalni sodelavec  8/2 IX 52 54,00 46,00 N 

7 I017149 Višji sodelavec I  8/2 VII/2 46 82,81 17,19 N 

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

9 I017149 Višji sodelavec I  7 VII/2 47 94,11 5,89 N 

10 I017091 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 42 83,02 19,98 N 

11 I017091 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 40 46,99 53,01 N 

12 I017091 Strokovni sodelavec I  8/1 VII/2 40 82,42 17,58 N 

13 I017091 Strokovni sodelavec I  8/1 VII/2 42 86,05 13,95 N 

14 I017092 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 44 44,97 55,03 N 

15 I017092 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 40 45,00 55,00 N 

16 I017092 Strokovni sodelavec II  7 VII/2 34 0 100 D 

17 I017092 Strokovni sodelavec II  7 VII/2 34 85,45 14,55 N 

18 I017092 Strokovni sodelavec II  7 VII/2 36 85,87 14,13 N 

19 I017093 Strokovni sodelavec III  6/2 VII/2 36 92,00 8,00 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 
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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 0 100 D 

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

26 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 91,38 8,62 D 

*27 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 100 0 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 I015901 Skupinovodja  5 V 26 70,94 29,06 N 

32 I015901 Skupinovodja   6/2 V 22 95,00 5,00 N 

33 I015901 Skupinovodja    5 V 22 0 100 D 

34 I015080 Delavec v kmetijstvu in ribištvu V  5 V 19 33,28 66,72 D 

35 I015036 Revirni ribiški čuvaj   4 V 26 87,53 12,47 N 

Oddelek za morsko ribištvo 

36 I017149 Višji sodelavec I  7 VII/2 46 35,75 64,25 N 

37 I017091 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 42 18,42 81,58 N 

38 I017091 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 41 31,05 68,95 N 

39 I017092 Strokovni sodelavec II  7 VII/2 34 31,50 68,50 N 

40 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 32 65,30 34,70 D 

Oddelek za ribogojstvo 

41 I017091 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 45 53,14 46,86 N 

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

43 I015901 Skupinovodja  5 V 30 11,44 88,56 N 

44 I015037 Ribogojec   5 V 30 0 100 N 

45 I015037 Ribogojec   5 V 29 89,20 10,80 N 

46 I015037 Ribogojec   4 V 27 0 100 N 

47 
I015037/ 
I015036 

Ribogojec / Revirni ribiški čuvaj  5 V 21 50,00 50,00 N 

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

 
Opomba: 

* Navedenim javnim uslužbencem z iztekom meseca februarja 2020 potečejo pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas, zato bo na dan 31. 12. 2020 dejansko stanje števila zaposlenih 45. 
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5.2 Delovni koledar 
 
Javni uslužbenci bodo prilagodili svoje delo delovnim nalogam v okviru 40-urnega delovnega 
tedna, in sicer od ponedeljka do petka po 8 ur dnevno. Delovna obveznost v letu 2020 znaša 
2.040 ur, letno število ur za obračun pa je 2.088. Za obračun se šteje 1 delovni dan po 8 ur. 
 
Nekateri javni uslužbenci, ki opravljajo naloge ribogojstva in ribiško čuvajske službe, imajo 
zaradi narave dela neenakomerno razporejen delovni čas in prejemajo dodatek za delo v 
neenakomerno razporejenem delovnem času skladno s Kolektivno pogodbo za javni sektor.  
 
Preglednica 64: Razdelitev delovne obveznosti po mesecih za leto 2020. 

Mesec Delovni dnevi Mesečne ure Prazniki Skupaj dnevi 
Delovna 

obveznost  

JANUAR 21 184 2 23 168 

FEBRUAR 20 160 0 20 160 

MAREC 22 176 0 22 176 

APRIL 20 176 2 22 160 

MAJ 20 168 1 21 160 

JUNIJ 21 176 1 22 168 

JULIJ 23 184 0 23 184 

AVGUST 21 168 0 21 168 

SEPTEMBER 22 176 0 22 176 

OKTOBER 22 176 0 22 176 

NOVEMBER 21 168 0 21 168 

DECEMBER 22 184 1 23 176 

SKUPAJ 255 2.096 7 262 2.040 

LEGENDA 

Delovni dnevi dejanski delovni dnevi v mesecu (brez vikendov in praznikov) 

Mesečne ure skupno mesečno število ur za obračun (delovni dnevi in prazniki) 

Prazniki število praznikov, ki padejo na delovni dan (ne vikend) 

Skupaj dnevi skupno število delovnih dni za obračun (skupaj s prazniki) 
Delovna 
obveznost skupno mesečno št. ur dejanske del. obveznosti (brez praznikov) 

 

5.3 Povračila stroškov delavcem v zvezi z delom 
 
5.3.1 Jubilejne nagrade 
 
V letu 2020 bosta dva javna uslužbenca izpolnila pogoje za izplačilo jubilejne nagrade za 10 
let delovne dobe v javnem sektorju. Jubilejna nagrada bo izplačana v skladu s predpisi in 
kolektivnimi pogodbami, ki določajo višino in način izplačila jubilejnih nagrad v javnem sektorju 
za leto 2020. 
 
5.3.2 Regres za letni dopust 
 
Regres za letni dopust v letu 2020 bo izplačan v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami, 
ki določajo višino in način izplačila regresa v javnem sektorju za leto 2020. 
 
5.3.3 Plače 
 
Plače zaposlenim se bodo usklajevale in izplačevale skladno z: 

- 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 – 
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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), 

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list 
RS, št. 75/19), 

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 
in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) 

- 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 in 
67/17), 

- Uredba 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), 

- Kolektivna pogodba 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), 

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

5.3.4 Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje 
 
Zneski premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se 
bodo usklajevali v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki določajo višino in način 
usklajevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 
v letu 2020. 
 
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), bo v letu 2020 
en delavec napoten na usmerjeni obdobni zdravstveni pregled. 
 
V primeru novih zaposlitev bodo izbrani kandidati zaradi ugotovitve zdravstvenih zmožnosti za 
opravljanje del napoteni na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in 
zdravju pri delu. 
 
5.3.6 Sejnine članov sveta zavoda 
 
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) 
bodo članom v svetu zavoda izplačane sejnine. V tekočem letu so predvidene 4 redne seje. 
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6 Finančni načrt 
 

6.1 Osnovni kriterij za ločeno ugotavljanje prihodkov in stroškov 
oziroma odhodkov 

 
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 javne službe 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. 
 

6.2 Sodila za razporejanje prihodkov in stroškov oziroma 
odhodkov 

 
Prihodki se razporejajo na posamezne dejavnosti oziroma stroškovna mesta takoj ob nastanku 
poslovnih dogodkov na podlagi knjigovodskih listin (izdanih računov), na podlagi katerih je 
mogoče ugotoviti mesto nastanka poslovnega dogodka oziroma neposredno povezavo s 
posamezno dejavnostjo. 
 
Zavod uporablja naslednja stroškovna mesta:      

1  - Javna služba, ostale naloge (ZSRib, ZMR-2) 
2  -  Tržna dejavnost (strokovna mnenja, ihtiološke raziskave, inventarizacije,Y) 
3  -  Upravljanje z vodami posebnega pomena 
10 -  Naloge ARSO 
11 -  Naloge MOP Natura 2000 in naloge Podnebnega sklada 
12 – Svetovanje v ribištvu 
21 - Ribogojnica »Obrh« 
22 - Ribogojnica »Kobarid« 
40 - VrH Julijcev – oprema in druga OOS 
41 - VrH Julijcev – stroški plač 
42 - VrH Julijcev – stroški zunanjih izvajalcev 
43 - VrH Julijcev  - posredni stroški 
44 - VrH Julijcev  - stroški za službena potovanja 
60 -  Life Stržen – direct personnel costs 
61 -  Life Stržen – travel and subsistance costs 
62 -  Life Stržen – durable goods; equipment costs 
63 -  Life Stržen – consumable 
64 -  Life Stržen – overheads 
70 -  Lifefor Lasca – direct personnel costs 
71 -  Lifefor Lasca – travel and subsistance costs 
72 -  Lifefor Lasca – external assistance costs 
73 -  Lifefor Lasca – durable goods; infrastructure costs 
74 -  Lifefor Lasca – durable goods; equipment costs 
75  - Lifefor Lasca -consumable 
76  - Lifefor Lasca – othercosts 
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77  - Lifefor Lasca - overheads 
80  - Vipava – nakup in gradnja nepremičnin 
81 -  Vipava – oprema in druga OOS 
82 -  Vipava – posredni stroški 
83 -  Vipava – informiranje in komuniciranje 
84 -  Vipava – stroški zunanjih izvajalcev 
85 – Vipava – stroški plač 
86 – Vipava – povračila stroškov v zvezi z delom (potni stroški) 
90 – LIFE IP NATURA.SI – Direct personell costs 
91 – LIFE IP NATURA.SI – Travel and Subsistance 
92 – LIFE IP NATURA.SI – External assistance 
93 – LIFE IP NATURA.SI – Consumables 
94 – LIFE IP NATURA.SI – Other costs 
95 – LIFE IP NATURA.SI – Overheads. 
 

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.  
 
Stroški, ki se nanašajo na ribogojnice, se delno pripišejo SM 3 (Upravljanje z vodami 
posebnega pomena), in sicer v ribogojnici Obrh v višini 30%, v ribogojnici Kobarid pa v višini 
50%. Neposredni stroški, ki se nanašajo na vode posebnega pomena, se v celoti pripišejo 
temu stroškovnemu mestu.  
Posebno obravnavo terjajo skupni stroški, ki se nanašajo na stroške na sedežu zavoda 
(telefon, elektrika, komunala, pisarniški material, vzdrževanje, varovanje, varstvo pri delu, 
računovodske storitve,Y). 
 
Pri izračunu ključa smo upoštevali sledeče merilo, izračunano na podlagi ur dela iz programa 
dela leto 2020: 

- število zaposlenih oz. predvidene ure za posamezno stroškovno mesto; 
Zaposleni v ribogojnicah so izvzeti iz tega merila. Menimo, da je to najbolj merodajno merilo. 

 
Tabela 65: Sodila za razporejanje prihodkov in stroškov oziroma odhodkov 

  URE PROCENT KLJUČ 

SM 1 42.612,00 58,34 58,00 

SM 2 29.544,00 40,45 41,00 

SM 3 883,00 1,21 1,00 

  73.039,00 100,00 100,00 

 

Pri določanju stroškov v zvezi z avtomobili se uporablja razdelilnik na podlagi ocene 
porabljenih kilometrov za posamezno stroškovno mesto, glede na predvidene naloge. 
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6.3 Način financiranja 
 
Sredstva, potrebna za izvajanje javne službe, bo zavod pridobival iz proračuna Republike 
Slovenije na podlagi sklenjenih pogodb z MKGP in MOP. Ostala sredstva v skladu s tem 
načrtom bo zavod pridobival z dejavnostmi, ki jih izvaja na trgu; prodajo blaga in storitev ter 
izvajanjem projektov in po možnosti z donacijami, dotacijami, darili in iz drugih virov. 
 
Zaposleni (stroški plač in drugi stroški dela) so bodo financirali v skladu z viri financiranja 
navedenimi v Tabelah 61 in 63. 
 
Sredstva pridobljena iz naslova upravljanja voda posebnega pomena se bodo namenila za 
stroške, ki nastajajo v zvezi z ribiškim upravljanjem voda posebnega pomena (plačilo 
pogodbenih ribiških čuvajev, nakup rib, opreme, materialni stroški, izdelava ribolovnih 
dovolilnic,...). 
 

6.4 Načrt investicij 
 
6.4.1 Obnova ribogojnice »Soča« v Kobaridu 
 
Pri predmetni investiciji gre za popolno obnovo in modernizacijo ribogojnice »Soča« v 
Kobaridu. Več kot polovica vzrejenih rib v predmetni ribogojnici se namreč vzredi za 
poribljavanje voda, in sicer voda posebnega pomena, katerih upravljanje je naloga javne 
službe zavoda, in voda ribiških družin v jadranskem porečju. Ena izmed nalog javne službe v 
skladu s trinajsto točko 1. odstavka 45. člena ZSRib je namreč tudi 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. Skladno z uredbo je naloga javne 
službe zavoda tudi upravljanje z ribami v vodah posebnega pomena v skladu z načrtom ter 
letnim programom ribiškega upravljanja, ki je sestavni del letnega programa dela zavoda, in 
vzdrževanje optimalne naseljenosti domorodnih ribjih vrst in s tem povezano poribljavanje 
predmetnih voda. Prav za poribljavanje voda posebnega pomena v jadranskem porečju je 
ribogojnica Soča izrednega pomena. 

Ribogojnica Soča v Kobaridu je v izredno slabem stanju. Ribogojnico so namreč že leta 1936 
kot nadomestilo za škodo na ribjem življu, ki so jo povzročili z izgradnjo hidroelektrarn na reki 
Soči, zgradili Italijani. Ribogojnica se oskrbuje z vodo iz Frandoličevega, ki izvira izpod Sv. 
Antona, ter Korenovega izvira, ki priteče izpod hriba na severni strani ribogojnice. Zaradi 
dotrajanosti infrastrukture (dotokov) za napajanje bazenov prihaja do velikih izgub vode, 
dotrajane pa so tudi stavbe in ostala infrastruktura za gojitev rib. V kolikor se investicija v 
ribogojnico ne izvede, se bo stanje poslabšalo do te mere, da ta ne bo več mogla v zadostni 
meri služiti svojemu namenu. To pomeni, da ne bo več rentabilna, pri čemer je potrebno 
poudariti, da je predmetna ribogojnica pomembna tudi z vidika vzreje domorodnih vrst rib 
(soška postrv (Salmo marmoratus),Y), ki so pomembne za vzdrževanje optimalne 
naseljenosti domorodnih ribjih vrst v vodah posebnega pomena. 

Z investicijo bomo zagotovili posodobitev ribogojnega kompleksa zaradi precejšnje 
dotrajanosti vse infrastrukture, zastarelih tehnoloških rešitev izvajanja procesa vzreje rib in tudi 
dotrajane tehnološke opreme. V okviru investicije je poleg postavitve oziroma izgradnje nove 
infrastrukture (montažno vališče s servisnimi prostori, dotočni kanali, obnova bazenov,Y) 
predviden tudi nakup nove tehnološke opreme za gojitev rib (valilniki, areatorji, valilni 
bazeni,Y). 

Ugotavljamo, da je investicija v obnovo ribogojnice Soča v Kobaridu iz že navedenih razlogov 
nujna in smiselna ter ekonomsko upravičena. Vse navedeno bo namreč prispevalo k ohranitvi 
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ribogojnega obrata in njegovi dolgoročni rentabilnosti kot tudi razvoju in ohranjanju 
posameznih domorodnih vrst rib v katerih izvaja ribiško upravljanje zavod. 

Izhodiščna vrednost projekta "Obnova ribogojnice Soča v Kobaridu za leto 2017« je bila 
251.380 €. Od tega je bila realizirana vrednost 144.650,21 €. Od navedenega je MKGP 
prispevalo 133.050,21 €, zavod pa 11.600,00 € lastnih sredstev. Preostali del sredstev do 
predvidene višine 251.380,00 € pa je za nadaljevanje izvajanja investicije v letu 2018 ZZRS 
načrtoval zagotoviti iz lastnih sredstev. Celotna investicija načrtovana za leto 2017 ni bila 
realizirana zaradi slabih vremenskih razmer (deževje in s tem povezana poplava v ribogojnici 
ter izjemno nizkih temperatur v decembru - sanacija in obnova preostalih treh zemeljskih 
bazenov) in pa zaradi velikega števila rib v ribogojnici in s tem povezane nezmožnosti urejanja 
več zemeljskih bazenov hkrati (trenutno se lahko ureja le po en ovalni bazen hkrati). 
Predvidena tehnološka oprema ni bila nabavljena v celoti, ampak je bil v prvem delu kupljen 
le tisti del, ki ga je imel ponudnik na zalogi in se lahko uporabi že v starem vališču oz. ribogojnih 
bazenih, preostali del bo nabavljen, ko bo postavljen nov servisni objekt z vališčem.  

Ker gre za zelo obsežno preureditev in posodobitev celotne ribogojnice (tako s tehničnega kot 
finančnega vidika), katere del je bil tudi predmetni investicijski projekt »Obnova ribogojnice 
Soča v Kobaridu v letu 2017«, so se dela tudi v naslednjih letih izvajala fazno, upoštevajoč 
razpoložljiva sredstva, vremenske razmere ter možnosti manipulacij ribjega življa znotraj 
ribogojnice.  

V letu 2018 je bilo planirano nadaljevanje fazne izvedbe predmetne investicije, in sicer je bilo 
v prvi polovici leta 2018 načrtovano, da bo zavod pridobil še vso preostalo projektno 
dokumentacijo za nadaljevanje investicije v ribogojnico, dokončal preostale tri ovalne 
zemeljske bazene, nabavil preostalo tehnološko opremo, ki ni bila realizirana v 2017 ter pričel 
z gradnjo servisnega objekta z vališčem. 

V fazi izdelave projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da sanacija treh ovalnih bazenov 
časovno oz. fazno ni ustrezno načrtovana in da bi bilo potrebno prioritetno v prvi fazi najprej 
urediti vse dotoke vode in zgraditi nov servisni objekt z vališčem, in šele nato pričeti z 
urejanjem ovalnih in drugih bazenov. Zato je bilo odločeno, da se sledi zgoraj navedeni faznosti 
izvedbe investicije in se ne prične izvajati obnove ovalnih bazenov, preden ne bodo urejeni 
dotoki vode in postavljen servisni objekt. V letu 2018 je bil zato v okviru planirane investicije 
nabavljen le del tehnološke opreme v vrednosti 15.000 EUR, ki bo nato postavljena oz. 
vgrajena v servisni objekt z vališčem. 

Gradna servisnega objekta je bila načrtovana že za leto 2018, vendar se je zaradi 
dolgotrajnega pridobivanja vse potrebnih soglasij, izdelav študij in izdelave projektne 
dokumentacije, ki so bili podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja, z investicijo ni moglo 
nadaljevati. Gradbeno dovoljenje je bilo 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 
šele v začetku leta 2020.  

V letu 2019 je bila tako v okviru planirane investicije kupljena tehnološka oprema za vpihovanje 
zraka oz. kisika v vodni medij, krmiljenje te opreme ter zagotavljanje varnostnega delovanja 
sistema (back up-a) v primeru okvare, vključno z GSM alarmom oz. opozorilom o izpadu 
delovanja v vrednosti 14.950 EUR brez DDV oz. 18.239 EUR, ki bo nato postavljena oz. 
vgrajena v servisni objekt z vališčem. 

V okvirju celotne prenove ribogojnice so predvidene so naslednje gradbene faze: 

FAZA 1: Vsi objekti * (karantena, vališče, skladišče, poslovna stavba), razpeljava vode po 
ribogojnici – vključno z razplinjevalnim bazenom in usedalniki, končni zemeljski bazen s 4 
prekati. 
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FAZA 2: Zunanji bazeni ribogojnice izključujoč zadnji zemeljski bazen s 4 prekati. 

Ocenjena vrednost FAZE 1, ki se bo pričela izvajati spomladi 2020 je okvirno 618.000 EUR. 
Del investicije bo financiran iz evropskih sredstev za projekt LIFE for LASCA in sicer del 
infrastrukture in opreme, ki se nanaša na navedeni projekt in je tudi upravičen strošek v skladu 
s odločitvijo o podpori predmetnega projekta s strani EU.  Preostali del, ki se nanaša na naloge 
javne službe zavoda in tržno dejavnost, pa bo financiran iz lastnih sredstev zavoda, ki jih bo 
ta zagotovil s pomočjo dolgoročne zadolžitve in sredstev, ki jih je zavod pridobil s prodajo 
nepremičnin parc. št. 564/15, v izmeri 11.921 m², in parc. št. 553/4, v izmeri 356 m², obe k.o. 
2223 Kobarid, v predvideni skupni vrednosti 123.000,00 € (parc. št.: 564/15 v vrednosti 
119.000,00 € in parc. št. 553/4 v vrednosti 4.000,00 €).  

Kot navedeno se bo v letu 2020 izvajala FAZA 1 navedene investicije, za izvedbo katere je 
skladno z DIIP in NRP za obdobje 2018 – 2022 v letu 2020 namenjeno tudi 15.000 EUR 
sredstev sofinanciranja s strani MKGP. Navedena sredstva bodo namenjena izgradnji tistega 
dela servisnega objekta, ki bo namenjen vzreji rib za vzdrževanje optimalne naseljenosti 
domorodnih ribjih vrst in s tem povezano poribljavanje voda posebnega pomena. Kot 
navedeno v prvem odstavku tega poglavja je namreč slednje ena izmed nalog javne službe 
zavoda.  

6.4.2 Investicijsko vzdrževalna dela 
 
V letu 2020 zavod nima načrtovanih večjih investicijsko vzdrževalnih dela. V primeru, da se 
bodo v letu 2020 pojavile potrebe po izvedbi nujnih investicijsko vzdrževalnih del, jih bo zavod 
v okviru razpoložljivih sredstev tudi izvedel. 
 
6.4.3 Plan nabave opreme, osnovnih sredstev in investicije 
 
Tabela 66: Plan nabave opreme, osnovnih sredstev in investicije 

INVESTICIJSKI ODHODKI 2020   
Vrednost z 

DDV (€) 
Viri financiranja 

Nakup in vzdrževanje opreme količina     
PIT-tagi za rake (Ozkoškarjevec)  200 600,00 Sredstva za blago in storitve MOP (Podnebni sklad 

- Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje vnosa in 
širjenja invazivnih tujerodnih vrst) 

Mreže (Planina pri jezeru)  12 4.000,00 
Kogoli (Planina pri jezeru)  5 2.000,00 
Čoln gumenjak GUMAR CRB380 1 4.392,00 

 
 
 
 
 
Kohezija - projekt VrhJulijcev (TNP) – 100% 
kohezijska sredstva 

Ograja, nosilci, vjaki za čoln 1 1.869,00 
Prikolica za čoln 1 1.485,01 
Vesla za čoln 2 199,99 
Mreže (50 mrež) + poštnina 50 13.793,00 
Kogoli 100 17.800,00 
Hlačni škornji za na čoln 4 1.999,99 
Čevlji za škornje 4 1.000,00 
Gojzarji 8 959,99 

  
Pohodniške hlače 8 800,00 
Nepremočljiva jakna (goretex) 8 2.400,01   
Flis pulover 8 1.199,99   
Izven krmni motor Yamaha F9.9   1 2.581,97 Sredstva za blago in storitve MOP (ARSO) 
Drobni material  kpl 2.000,00 
Drobni material  kpl 2.000,00 Sredstva za blago in storitve MOP (Natura 2000)   

Akvarij 

 1 850,00 

Sredstva projekta LIFE for LASCA: direktna 
pogodba s EU komisijo 60%, sofinanciranje MOP v 
višini 10% iz PP 153220 - Mednarodni projekti 
LIFE, projekt 2550-18-0009 + lastni delež ZZRS v 
višini 30%. 

Kontainer za prevoz rib 

 1 4.000,00 

Sredstva projekta LIFE for LASCA: direktna 
pogodba s EU komisijo 60%, sofinanciranje MOP v 
višini 10% iz PP 153220 - Mednarodni projekti 
LIFE, projekt 2550-18-0009 + lastni delež ZZRS v 
višini 30%. 
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Osebna terenska oprema (ribiške hlače s 
čevlji, gojzarji, jakne,...) 

 7 kpl 11.500,00 

Sredstva projekta LIFE for LASCA: direktna 
pogodba s EU komisijo 60%, sofinanciranje MOP v 
višini 10% iz PP 153220 - Mednarodni projekti 
LIFE, projekt 2550-18-0009 + lastni delež ZZRS v 
višini 30%. 

Zaščitna očala 

6 1.200,00 

Evropska komisija in MOP preko LIFE IP - 
sofinancerski lastni delež (26%) se zagotavlja preko 
ur obstoječih zaposlenih  

Merilec pretoka 

1 3.000,00 

Evropska komisija in MOP preko LIFE IP - 
sofinancerski lastni delež (26%) se zagotavlja preko 
ur obstoječih zaposlenih  

        

Nakup nematerialnega premoženja       

Software ArcGIS 

 1 5.000,00 

Evropska komisija in MOP preko LIFE IP - 
sofinancerski lastni delež (26%) se zagotavlja preko 
ur obstoječih zaposlenih  

Nadgradnja podatkovne zbirke BIOS in 
spletne aplikacije BIOS 

                
1 170.000,00 

PP 140023 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
14-20 EU v višini 136.000,00 EUR in PP 140024 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14-20 SLO 
v višini 34.000,00 EUR 

        

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 
    

  

Modifikacija ribogojnice Soča (»Gradnja 
servisnega objekta z vališčem in 
karantenskega objekta v ribogojnici v 
Kobaridu« v sklopu projekta »LIFE for 
LASCA - LIFE16 NAT/SI/000644«) 

  521.588,66 

Sredstva projekta LIFE for LASCA - direktna 
pogodba s EU komisijo višini 210.000 EUR, 
sofinanciranje MOP v višini 35.000 EUR iz PP 
153220 - Mednarodni projekti LIFE, projekt 2550-
18-0009, sofinanciranje MKGP v višini 15.000 EUR 
iz PP 426510 + lastni delež ZZRS v višini 
356.898,78 EUR. 

Gradbeni posegi na reki Vipavi in njenih 
rokavih 

  98.336,50 

Kohezija VIPava (100% kohezijska sredstva) 

  210.832,70 

  210.832,70 

  210.832,70 

  210.832,70 
  210.832,70 

        

Projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 

    
  

Projektantski nadzor pri gradbenih delih 
modifikacije ribogojnice Soča (»Gradnja 
servisnega objekta z vališčem in 
karantenskega objekta v ribogojnici v 
Kobaridu« v sklopu projekta »LIFE for 
LASCA - LIFE16 NAT/SI/000644«) 

  12.320,00 

Sredstva projekta LIFE for LASCA - direktna 
pogodba s EU komisijo višini 3.812,50 EUR, 
sofinanciranje MOP v višini 635,00 EUR iz PP 
153220 - Mednarodni projekti LIFE, projekt 2550-
18-0009 + lastni delež ZZRS v višini 6.752,50 EUR. 

Varstvo pri delu pri gradbenih delih 
modifikacije ribogojnice Soča (»Gradnja 
servisnega objekta z vališčem in 
karantenskega objekta v ribogojnici v 
Kobaridu« v sklopu projekta »LIFE for 
LASCA - LIFE16 NAT/SI/000644«) 

  3.392,95 

Sredstva projekta LIFE for LASCA - direktna 
pogodba s EU komisijo višini 1.049,97 EUR, 
sofinanciranje MOP v višini 174,88EUR iz PP 
153220 - Mednarodni projekti LIFE, projekt 2550-
18-0009 + lastni delež ZZRS v višini 1.859,65 EUR. 

Priprava hidrološke hidravlične študije in 
projektne dokumentacije za renaturacijo 
meandrov Brje in Dolenje, ureditev 4 pregrad 
in ureditev vtoka v Novakovo mlinščico 

  48.861,00 

Kohezija VIPava (100% kohezijska sredstva) 

  73.291,50 

  16.287,00 

Svetovalni inženiring in gradbeni nadzor v 
okviru gradbenih posegov 

  5.368,00 

  5.368,00 

  1.220,00 

  5.429,00 

  5.429,00 
        

SKUPAJ investicijski odhodki   2.107.686,07   
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Tabela 67: Načrt pridobivanja stvarnega premoženja 
Načrt pridobivanja stvarnega premoženja 

 
BODOČI LASTNIK: Republika Slovenija 

  

ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA 

UPRAVLJALEC 
VRSTA 
PREMIČNEGA 
PREMOŽENJA 

KOLIČINA 
PREDVIDENA 
SREDSTVA v 
EUR 

VIRI FINANCIRANJA 

1 ZZRS 
PIT-tagi za rake 
(Ozkoškarjevec)  200 600,00 Sredstva za blago in storitve MOP 

(Podnebni sklad - Ukrepi za 
preprečevanje in obvladovanje 
vnosa in širjenja invazivnih 
tujerodnih vrst) 

2 ZZRS 
Mreže (Planina pri 
jezeru)  12 4.000,00 

3 ZZRS 
Kogoli (Planina pri 
jezeru)  5 2.000,00 

4 ZZRS 
Čoln gumenjak 
GUMAR CRB380 1 4.392,00 

Kohezija - projekt VrhJulijcev 
(TNP) – 100% kohezijska 
sredstva 

5 ZZRS 
Ograja, nosilci, vjaki 
za čoln 1 1.869,00 

6 ZZRS Prikolica za čoln 1 1.485,01 

7 ZZRS Vesla za čoln 2 199,99 

8 ZZRS 
Mreže (50 mrež) + 
poštnina 50 13.793,00 

9 ZZRS Kogoli 100 17.800,00 

10 ZZRS 
Hlačni škornji za na 
čoln 4 1.999,99 

11 ZZRS Čevlji za škornje 4 1.000,00 

12 ZZRS Gojzarji 8 959,99 

13 ZZRS Pohodniške hlače 8 800,00 

14 ZZRS 
Nepremočljiva jakna 
(goretex) 8 2.400,01 

15 ZZRS Flis pulover 8 1.199,99 

16 ZZRS 
Izven krmni motor 
Yamaha F9.9  1 2.581,97 Sredstva za blago in storitve MOP 

(ARSO) 
17 ZZRS Drobni material kpl 2.000,00 

18 ZZRS Drobni material 
kpl 2.000,00 

Sredstva za blago in storitve MOP 
(Natura 2000)   

19 ZZRS Akvarij  1 850,00 Sredstva projekta LIFE for 
LASCA: direktna pogodba s EU 
komisijo 60%, sofinanciranje MOP 
v višini 10% iz PP 153220 - 
Mednarodni projekti LIFE, projekt 
2550-18-0009 + lastni delež ZZRS 
v višini 30%. 

20 ZZRS 
Kontainer za prevoz 
rib  1 4.000,00 

21 ZZRS 

Osebna terenska 
oprema (ribiške 
hlače s čevlji, 
gojzarji, jakne,...)  7 kpl 11.500,00 

22 ZZRS Zaščitna očala 6 1.200,00 Evropska komisija in MOP preko 
LIFE IP - sofinancerski lastni 
delež (26%) se zagotavlja preko 
opravljenih delovnih ur obstoječih 
zaposlenih  

23 ZZRS Merilec pretoka 1 3.000,00 

24 ZZRS Software ArcGIS 1 5.000,00 

25 ZZRS 

Nadgradnja 
podatkovne zbirke 
BIOS in spletne 
aplikacije BIOS 

1 170.000,00 

PP 140023 Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo 
14-20 EU v višini 136.000,00 EUR 
in PP 140024 Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo 14-20 SLO v 
višini 34.000,00 EUR 

      SKUPAJ 256.630,95   

 
Oprema in osnovna sredstva, ki so navedena v Tabeli 66, se bodo financirala v skladu z 
razdelitvijo po stroškovnih mestih in razdelitvenem ključu navedenih v poglavju 6.2 Sodila za 
razporejanje prihodkov in stroškov oziroma odhodkov. S strani MKGP je za investicije 
namenjeno 15.000 evrov v okviru ostalih nalog ter dodatnih 170.000 evrov za pomorstvo in 
ribištvo. Ostala sredstva bo zavod zagotavljal iz projektnih sredstev  oz. se bo zavod 
dolgoročno zadolžil in nato posojilo odplačeval iz sredstev tržne dejavnosti zavoda.  Oprema 
bo v lasti zavoda in ni vključena v skupne nabave pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Denarni tok v zvezi z investicijami v osnovna sredstva je izkazan v Tabeli 68 pod 
AOP-ji od 472 do 479. 
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6.5 Načrt prihodkov in odhodkov 
 
Financiranje  javne službe temelji na pogodbah, ki jih zavod sklene z MKGP in MOP v skladu 
s sprejetim proračunom. 
 
Zaračunanih prihodkov v letu 2020 planiramo v višini 2.605.851 evrov. Finančni načrt je 
sestavljen na podlagi sprejetega Proračuna RS za leto 2020 (Uradni list RS, št. 75/2019), 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 
75/19), Izhodišč za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2020, št. 014-
61/2019/8, izdanih s strani MKGP, Izhodišč za pripravo finančnega načrta in programa dela 
Zavoda za ribištvo Slovenije za leto 2020, št. 356-117/2018/27, izdanih s strani MOP ter 
sklenjenih pogodb oziroma pogodb, ki bodo v letu 2020 skoraj gotovo sklenjene, na tržnem 
delu dejavnosti zavoda.. 
 
V letu 2020 bo za izvajanje nalog javne službe s področja ribištva MKGP predvidoma namenil 
skupaj 845.092,00 evrov (v navedenem znesku so zajeta tudi denarna sredstva za investicije 
v višini 185.000,00 evrov - glej poglavje 6.5.1), in sicer: 
 

Financer  

 Št. 
proračunske 
postavke  

 Naziv 
proračunske 
postavke  Stroški dela 

Materialni stroški 
(blago, storitveP) 

Stroški za 
investicije SKUPAJ 

 MKGP   PP 426510  
 Javni zavod za 
ribištvo Slovenije  391.491,00 69.821,00 15.000,00 476.312,00 

 MKGP   PP 140023  

 Evropski sklad za 
pomorstvo in 
ribištvo 14-20 EU  80.000,00 36.800,00 136.000,00 252.800,00 

 MKGP   PP140024  

 Evropski sklad za 
pomorstvo in 
ribištvo 14-20 EU 
slovenska 
udeležba  20.000,00 9.200,00 34.000,00 63.200,00 

 MKGP   PP170059  
 Svetovanje v 
ribištvu  21.000,00 31.780,00 0,00 52.780,00 

 SKUPAJ   SKUPAJ    512.491,00 147.601,00 185.000,00 845.092,00 

 
Zavod bo del sredstev za izvajanje javne službe prejel tudi s strani:  

- Ministrstva za okolje in prostor v višini 228.922,00 evrov za izvajanje več nalog:  
 
 

Financer  

 Št. 
proračunske 
postavke  

 Naziv 
proračunske 
postavke  Stroški dela 

Materialni stroški 
(blago, storitveP) 

Stroški za 
investicije SKUPAJ 

 ARSO   PP 153291  
 Kakovost voda - 
monitoring  68.000,00 5.000,00 0,00 73.000,00 

 MOP   PP 153239   Natura 2000  65.500,00 4.500,00 0,00 70.000,00 

 MOP   PP 559  

 Podnebni sklad 
(ukrepi ohranjanja 
biotske 
raznovrstnosti)  66.982,00 18.940,00   85.922,00 

                0,00 

 SKUPAJ        200.482,00 28.440,00 0,00 228.922,00 

 
Ocenjujemo, da bodo v letu 2020 prihodki na področju upravljanja z vodami posebnega 
pomena na približno isti ravni kot smo jih realizirali v predhodnem letu ob predpostavki zmernih 
vremenskih pogojev. Zato v letu 2020 načrtujemo prihodke v višini 318.012 evrov, ki so 
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izkazani med drugimi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe. Navedeni prihodki izvirajo 
izključno iz prodaje ribolovnih dovolilnic. 
 
Na tržnem delu dejavnosti zavoda načrtujemo prihodke nekoliko višje kot leto poprej. V 
program dela  smo v tržni del dejavnosti vključili sredstva, ki izhajajo iz že sklenjenih pogodb 
oziroma bodo te v letu 2020 še zagotovo sklenjene. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da 
bomo v letu 2020 za omenjene strokovne naloge pridobili sredstva v višini 224.608 evrov. 
 
Za izvajanje projektov LIFE for LASCA, LIFE Stržen, VIPava, Kohezija TNP ter LIFE IP 
planiramo prihodke v višini 948.897 evrov. 
 
V okviru ribogojstva Obrh se bo v naslednjih letih nadaljevala vzreja sulca, lipana, potočne 
zlatovčice in čiste genetske potočne postrvi. Vzreja bo prvenstveno prilagojena potrebam za 
poribljavanje voda posebnega pomena, v preostalem delu pa trendom na trgu. V letu 2020 
načrtujemo, da bomo ohranjali povečane vzrejne kapacitete v vališču, saj je z obnovo le tega 
v njem več prostora in posodobljena tehnologija vzreje. Pričakujemo, da bomo prodali za cca. 
74.500 evrov (z DDV) rib.   
  
V letu 2020 se bo nadaljevala tudi vzreja rib v ribogojnem obratu »Soča« v Kobaridu, kljub 
obnovitvenim delom, in sicer sterilne šarenke in genetsko čiste soške postrvi.  Obe vrsti bosta 
prioritetno namenjeni za poribljavanje voda posebnega pomena. Pričakujemo prodajo rib v 
višini cca 106.525 evrov ter še dodatnih 65.700 evrov iz naslova prodaje lipanja (vse z DDV). 
 
Ostalih prihodkov (finančni prihodki, prihodki od prodaje blaga in materiala,Y) in spremembe 
nedokončane proizvodnje ne načrtujemo. 
 
Finančni načrt in tabele so pripravljene skladno z Navodilom o pripravi finančnih načrtov 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) 
in obsega naslednje tabele: 
 
6.5.1 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka 
 
Prihodki za izvajanje javne službe so predvideni v višini 1.072.011 evrov, od tega 651.226 
evrov iz sredstev proračuna RS (MKGP) za pokrivanje tekočih stroškov ter 185.000 evrov za 
investicije. Nadalje 162.785 evrov iz sredstev proračuna RS (MOP) in 73.000 evrov ARSO. 
341.379 evrov je načrtovanih iz drugih prihodkov za izvajanje javne službe, in sicer iz naslova 
izvajanja upravljanja z vodami posebnega pomena (od prodaje ribolovnih dovolilnic). 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu po denarnem toku so predvideni v višini 2.212.624 
evrov in jih sestavljajo: 
 

Na trgu  Prihodki (evri) 

 Prihodki od storitev in prodaje rib  499.074 

 Drugi tekoči prihodki; projekti    

     '- Life Lasca  50.548 

     '-  VIPava  1.457.145 

     '- Stržen  59.662 

     '- VrH Julijcev  130.727 

     '- Life IP  15.468 

      

  2.212.624 

 
 



ZZRS Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2020 

127 

 

V znesku 1.457.145 evrov pri projektu VIPava je 1.313.753 evrov prilivov namenjenih 
pokrivanju  investicijskim odhodkom. Planirano je, da bo MOP večino le-teh pred-financiral, še 
posebno gradbene posege na reki Vipavi in njenih rokavih. Pri projektu VrH Julijcev se je 
upoštevalo določbe iz sporazuma, da se vsi izdatki povrnejo v roku 45 dni od zahtevka. 
 
Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 3.302.292 evrov, odhodki iz naslova tržne 
dejavnosti pa 1.103.998 evrov. Med odhodki za izvajanje javne službe so izkazani investicijski 
odhodki v skupni višini 2.064.566 evrov, ki se nanašajo tako na javno službo kot na tržno 
dejavnost. Investicijski odhodki za javno službo so v višini 148.480 evrov, razlika (1.916.086 
evrov) pa so investicije za tržno dejavnost oz. prej omenjene projekte . Izkaz je predpisan in 
ne omogoča drugačnega izkazovanja, zato so predstavljeni skupaj. Večino sredstev za 
investicije bo zavod pridobil v okviru projektov, razliko pa bo zagotovil iz lastnih sredstev, za 
kar bo vzel dolgoročni kredit. Tudi plačila domačih obresti v višini 14.923 evrov predstavljajo 
odhodke na trgu in so predvsem iz naslova tako kratkoročnega kot dolgoročnega 
zadolževanja. V izkazu so predstavljena pod odhodki javne službe, ker jih drugam ni mogoče 
uvrstiti. 
  
Če povzamemo navedeno v tabelah: 

a) Prikaz poslovanja po denarnem toku za javno službo za leto 2020 
 

Javna služba  

Prihodki za 
pokrivanje 
tekočih stroškov 

Prihodki za 
pokrivanje 
stroškov za 
investicije Tekoči stroški Stroški za investicije 

 MKGP  651.226,00 185.000,00 624.426,00 185.000,00 

 MOP  156.185,00 6.600,00 161.095,00 6.600,00 

 ARSO  73.000,00   73.987,00   

 Prodaja ribolovnih dovolilnic  341.379,00   363.296,00   

  1.221.790,00 191.600,00 1.222.804,00 191.600,00 

 Prihodki / stroški  javna služba  1.413.390,00 1.414.404,00 

 Presežek odhodkov  -1.014,00 

 
 

b) Prikaz poslovanja po denarnem toku za tržno dejavnost za leto 2020 
 

Na trgu  Prihodki (evri) Tekoči stroški 
Stroški za 
investicije Finančni odhodki 

 Prihodki od storitev in prodaje rib  499.074 301.516 6.582 14.923 

 Drugi tekoči prihodki; projekti          

     '- Life Lasca  50.548 275.695 538.652   

     '-  VIPava  1.457.145 171.562 1.313.753   

     '- Stržen  59.662 28.895     

     '- VrH Julijcev  130.727 151.769 47.899   

     '- Life IP  15.468 174.560 9.200   

            

  2.212.624 1.103.997 1.916.086 14.923 

 Prihodki / stroški  na trgu  2.212.624 3.035.006 

 Presežek odhodkov  822.382 

 
 
Presežek odhodkov v  višini 822.382 evrov na tržni dejavnosti, se bo pokrival s stanjem 
denarnih sredstev na začetku leta 2020 ter z najetjem dolgoročnega kredita. Skupni presežek 
odhodkov po denarnem toku je tako 823.396  evrov. 
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Iz predračunskega izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je razvidno, da zavod 
v prihodnjem letu načrtuje pozitivno poslovanje (glej poglavje 6.5.5., tabela 73), načrtovani 
primanjkljaj je izključno po načelu denarnega toka. Ključni razlog za primanjkljaj denarnih 
sredstev in namen zadolžitve je nemotena izvedba in financiranje projektov zavoda, pri katerih 
mora zavod ne le zagotoviti pogodbeni del lastnih sredstev ampak likvidnostno tudi zagotavljati 
denarna sredstva v celotnem obdobju do prejema nakazil sofinancerjev.  

V letu 2020 je tako ključni razlog za zadolžitev financiranje investicije v ribogojstvu Kobarid 
(glej poglavje 6.4.1), ki je del projekta Life for Lasca in zalaganje sredstev za financiranje 
stroškov dela, storitev in materiala tega projekta. 

Konec leta 2020 je sicer za projekt Life for Lasca predviden priliv s strani MOP v višini 50.548 
evrov, preostali del v višini 500.438 EUR pa do leta 2022.  

Pojasnila k načrtovani zadolžitvi so navedena v pojasnilih k računu financiranja (glej poglavje 
6.5.3.). 

Tabela 68: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

konto 

  

Oznaka 
za AOP 

  Ocena  Rebalans 
Plan  

Indeks 

NAZIV KONTA Realizacija realizacije plana  
plan 

2020/ 

  2018 2019 2019 2020 
ocena 

real.2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
I. SKUPAJ PRIHODKI 

401 1.644.812 2.532.796 3.409.908 3.626.014 1,43 
(402+431) 

  
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

402 1.240.004 1.100.428 1.147.350 1.413.390 1,28 
(403+420) 

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

403 690.468 753.081 855.964 1.072.011 1,42 
(404+407+410+413+418+419) 

  
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 

404 690.468 753.081 855.964 1.072.011 1,42 
(405+406) 

del 
7400 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 669.643 702.408 840.964 880.411 1,25 

del 
7400 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  406 20.825 50.673 15.000 191.600 3,78 

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

407 0 0 0 0   
(408+409) 

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 

410 0 0 0 0   
(411+412) 

  
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 

413 0 0 0 0   
(414+415+416+417) 

del 
740 

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih 
donacij 

418 0 0 0 0   

741 
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije  

419 0 0 0 0   

  
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 

420 549.536 347.347 291.386 341.379 0,98 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 

del 
7130 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja 
javne službe 

421 323.536 346.129 291.386 341.379 0,99 

del 
7102 

Prejete obresti 422 0 0       
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del 
7100  

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

423 0 0 0 0   

del 
7141 

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 1.118 0 0 0 

72 Kapitalski prihodki 425 226.000 100 0 0 0 

  

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 

431 404.808 1.432.368 2.262.558 2.212.624 1,54 
(432+433+434+435+436) 

del 
7130 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 316.450 390.680 449.027 499.074 1,28 

del 
7102 

Prejete obresti 433 0 0       

del 
7103 

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 

434 928 0 0 0 0 

del 
7100  

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 

435 0 0 0 0   

del 
7141 

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe  436 87.430 1.041.688 1.813.531 1.713.550 1,64 

  
II. SKUPAJ ODHODKI 

437 1.940.601 2.115.304 3.655.230 4.449.410 2,10 
(438+481) 

  
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 

438 1.178.113 1.253.236 2.678.834 3.345.412 2,67 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

  
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

439 519.563 549.257 619.062 695.208 1,27 
(440+441+442+443+444+445+446) 

del 
4000 

Plače in dodatki 440 460.558 484.869 536.733 603.205 1,24 

del 
4001 

Regres za letni dopust 441 19.028 23.267 40.133 33.156 1,43 

del 
4002 

Povračila in nadomestila 442 31.914 37.572 37.763 53.541 1,43 

del 
4003 

Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 0     

del 
4004 

Sredstva za nadurno delo 444 7.691 3.116 4.000 4.440 1,42 

del 
4005 

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 0     

del 
4009 

Drugi izdatki zaposlenim 446 372 433 433 866 2 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

447 83.850 88.476 90.237 97.243 1,10 
(448+449+450+451+452) 

del 
4010 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 41.523 43.339 44.685 47.633 1,1 

del 
4011 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 33.259 34.633 35.792 38.065 1,1 

del 
4012 

Prispevek za zaposlovanje 450 369 510 397 561 1,1 

del 
4013 

Prispevek za starševsko varstvo 451 469 489 504 537 1,1 

del 
4015 

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 

452 8.230 9.505 8.859 10.447 1,1 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 

453 322.717 391.616 406.240 430.352 1,10 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

del 
4020 

Pisarniški in splošni material in storitve  454 68.922 128.711 86.760 141.442 1,1 

del 
4021 

Posebni material in storitve 455 32.202 15.946 40.536 17.523 1,1 

del 
4022 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 26.504 33.093 33.363 36.366 1,1 
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del 
4023 

Prevozni stroški in storitve 457 25.723 16.250 32.380 17.857 1,1 

del 
4024 

Izdatki za službena potovanja 458 14.339 15.857 18.050 17.426 1,1 

del 
4025 

Tekoče vzdrževanje 459 37.993 47.956 47.826 52.700 1,1 

del 
4026 

Poslovne najemnine in zakupnine  460 8.057 8.766 10.142 9.633 1,1 

del 
4027 

Kazni in odškodnine 461 0 0 0 0   

del 
4028 

Davek na izplačane plače 462 0 0 0 0   

del 
4029 

Drugi operativni odhodki 463 108.977 125.037 137.183 137.405 1,1 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 6.617 12.160 14.923 0,00 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 0 0   

410 F. Subvencije 466 0 0 0 0   

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 0 0   

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 0 0   

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 0 0   

  
J. Investicijski odhodki 

470 251.983 217.270 1.551.135 2.107.686 9,70 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0       

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 53.630 85.808 92.530   0 

4202 Nakup opreme 473 73.216 68.879 211.254 70.199 1,02 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 25.881 0 11432 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 46.248 9.119 1.090.336 1.674.089 183,58 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 51.758 0 0   0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 5.200 0 0   0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 16.807 16.043 10.000 175.000 10,91 

4208 
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor, investicijski inženiring 

479 5.124 11.540 147.015 176.966 15,34 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0       

  

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN 
STORITEV NA TRGU 

481 762.488 862.068 976.396 1.103.998 1,28 
(482+483+484) 

del 
400 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

482 332.001 432.552 408.007 424.778 0,98 

del 
401 

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

483 53.251 70.187 62.371 68.927 0,98 

del 
402 

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

484 377.236 359.329 506.018 610.293 1,7 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

485   417.492     0,00 
(401-437) 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 

486 295.789   245.322 823.396 0,00 
(437-401) 
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6.5.2 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 
 
Zavod ne daje posojil, zato nima, niti ne namerava imeti terjatev iz naslova finančnih naložb in 
danih posojil. 
 
Tabela 69: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

ČLENITEV 
KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

Realizacija Rebalans     
NAZIV KONTA 

  plana  Plan 
Plan - 

rebalans 

  2018 2019 2019 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

750 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

500 0 0 0 0 (501+502+503+504+505+506 
+507+508+509+510+511) 

7500 
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in 
zasebnikov 

501 0 0 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 0 0 

7502 
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, 
ki so v lasti države ali občin 

503 0 0 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 0 0 

440 

V. DANA POSOJILA 

512 0 0 0 0 (513+514+515+516 +517 
+518+519+520+521+522+523) 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 0 0 

4402 
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v 
lasti države ali občin 

515 0 0 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem  517 0 0 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 0 0 

  
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

524 0 0 0 0 
(500-512) 

  
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 

525 0 0 0 0 
(512-500) 
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6.5.3 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka zavod načrtuje zadolžitev 
v skupni višini 580.000 evrov;  

Zadolževanje posrednih proračunskih uporabnikov državnega proračuna ureja 87. člen Zakon 
o javnih financah in Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/09). 

Iz izdelane ocene likvidnosti zavoda po mesecih načrtujemo, da bo potrebno zagotoviti 
financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je posledica neusklajenega gibanja 
prejemkov in izdatkov iz opravljanja javne službe in ostalih dejavnosti ter investicij, kot je 
predstavljeno v poglavju 6.5.1.  

V letu 2020 tako načrtujemo skupno zadolžitev v višini 580.000 evrov. 140.000 evrov kredita, 
ki ga bo zavod najel tekom leta za premostitev likvidnostnih lukenj, za ostalih 440.000 evrov 
pa bo zavod izvedel postopek zadolžitve z odplačilom v naslednjih letih.  

Zadolževanje je v tabeli finančnega načrta predvideno v obliki kredita pri poslovni banki, bo pa 
zavod predhodno preveril še možnost zadolžitve pri enotnem zakladniškem računu države. 

Odplačila dolga bodo zagotovljena iz prejema sredstev sofinanciranja projektov in iz prihodkov 
tržne dejavnosti.  

Postopek zadolžitve bo izveden v skladu z zgoraj navedenimi predpisi. 
 
Tabela 70: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

konto 

  

Oznaka 
za AOP 

Realizacija Ocena Plan Plan 
  

NAZIV KONTA Indeks 

  2018 realizacije rebalans 2020 
plan 
2020/ 

        2019 2019   
ocena 
real.2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50 
VII. ZADOLŽEVANJE 

550 160.000 160.000 600.000 580.000 3,63 
(551+559) 

500 
Domače zadolževanje 

551 160.000 160.000 600.000 580.000 3,63 
(552+553+554+555+556+557+558) 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 160.000 160.000 600.000 580.000 3,63 

5002 
Najeti krediti pri drugih finančnih 
institucijah 

553 0 0 0 0   

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 0 0   

del 5003 
Najeti krediti pri proračunih lokalnih 
skupnosti 

555 0 0 0 0   

del 5003 
Najeti krediti pri skladih socialnega 
zavarovanja 

556 0 0 0 0   

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 0 0   

del 5003 
Najeti krediti pri drugih domačih 
kreditodajalcih 

558 0 0 0 0   

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 0 0   

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 

560 130.000 90.000 320.000 130.000 1,44 
(561+569) 

550 
Odplačila domačega dolga 

561 130.000 90.000 320.000 130.000 1,44 
(562+563+564+565+566+567+568) 
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5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 130.000 90.000 320.000 130.000 1,44 

5502 
Odplačila kreditov drugim finančnim 
institucijam 

563     0 0   

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 0 0   

del 5503 
Odplačila kreditov proračunom lokalnih 
skupnosti 

565 0 0 0 0   

del 5503 
Odplačila kreditov skladom socialnega 
zavarovanja 

566 0 0 0 0   

del 5503 
Odplačila kreditov drugim javnim 
skladom 

567 0 0 0 0   

del 5503 
Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 

568 0 0 0 0   

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 0 0   

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 

570 0 0 280.000 450.000 0 
(550-560) 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 

571 -30.000 -70.000     0 
(560-550) 

  

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH 572 0 0 0 0 0 

(485+524+570)-(486+525+571) 

  

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA 
RAČUNIH 573 265.789 265.789 525.322 373.396 1,40 

(486+525+571)-(485+524+570) 

 

6.5.4 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
 
Na javnem delu planiramo 1.207.026 evrov prihodkov in sicer: 

- iz naslova financiranja s strani MKGP  660.092 evrov, 
- iz naslova financiranja MOP 155.922 evrov, 
- iz naslova financiranja ARSO 73.000 evrov, 
- upravljanja z vodami posebnega pomena 318.012 evrov iz naslova prodaje dovolilnic. 

 
Skupni odhodki za izvajanje javne službe bodo znašali 1.207.026 evrov, kar pomeni, da  zavod 
ne bo izkazoval presežka odhodkov nad prihodki, niti presežka prihodkov nad odhodki. 
 
Na tržnem delu planiramo 1.398.824 evrov celotnih prihodkov iz naslova prodaje proizvodov 
in storitev in sicer: 

- prihodki od prodaje storitev (strokovne naloge): 224.608 evrov, 
- prihodki projekta Vipava : 328.205 evrov, 
- prihodki projekta Life for Lasca: 274.101 evrov, 
- prihodki projekta Stržen : 27.600 evrov, 
- prihodki projekta VrH Julijcev : 143.982 evrov, 
- prihodki od projekta LIFE IP: 175.008 evrov, 
- prihodki od prodaje rib: 225.320 evrov, 
- povečanje nedokončane proizvodnje rib: ni planirano sprememb, 
- prihodki od prodaje blaga in materiala: ne planiramo, 
- finančni in drugi prihodki: ne planiramo. 

 
Skupni odhodki na tržnem delu znašajo 1.282.819 evrov in jih sestavljajo: 

- stroški, blaga, materiala in storitev: 769.537 evrov, 
- stroški dela: 488.048 evrov, 
- amortizacija: 6.720 evrov, 
- odhodki financiranja (posojilo): 15.994 evrov, 
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- drugi odhodki in ostali stroški: 2.520 evrov. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki na tržni dejavnosti je tako izkazan v višini 116.005 evrov. 
Izračunan je še davek od dohodka pravnih oseb v višini 19 % od presežka od pridobitne 
dejavnosti, kar znese 25.654 evrov, kar pomeni, da bo čisti presežek prihodkov v višini 90.351 
evrov. 
 
Tabela 71: Izkaz prihodkov in odhodkov dejavnosti javne službe in javnih nalog 2018 – 2020 

   Realizacija Ocena realizacije PLAN - REBALANS PLAN  INDEKS 

  2018 2019 2019 2020 

PLAN 
2020/ 
OCENA 
REAL.19 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 684.470,00 705.689,00 1.108.517,00 1.207.026,00 1,71 

PRIHODKI MKGP- ribištvo 421.569,00 406.204,00 448.491,00 461.312,00 1,14 

prihodki MKGP-morje 143.156,00 135.498,00 147.663,00 146.000,00 1,08 

prihodki MKGP-svetovanje v ribištvu 10.774,00 35.857,00 50.750,00 52.780,00 1,47 

PRIHODKI MOP-okoljski del 52.805,00 38.379,00 63.747,00 70.000,00 1,82 

PRIHODKI MOP-PODNEBNI SKLAD 0,00 36.900,00 58.000,00 85.922,00 2,33 

PRIHODKI MOP- Arso 56.166,00 52.851,00 59.862,00 73.000,00 1,38 

DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 
SLUŽBE 

          

UPRAVLJ.Z VODAMI POSEBNEGA 
POMENA 

326.794,00 365.484,00 280.004,00 318.012,00 0,87 

ZMANJŠANJE/POVEČANJE NED.PROIZV. 0,00 0,00 0 0   

FINANČNI PRIHODKI 2 0 0 0 0 

DONACIJE 0 0 0 0   

DRUGI PRIHODKI 3.272,00 0,00 0 0 0 

SKUPAJ PRIHODKI JAVNA SLUŽBA 1.014.538,00 1.071.173,00 1.108.517,00 1.207.026,00 1,13 

            

STROŠKI BLAGA, MAT.IN STORITEV 369.505,00 367.892,00 370.794,00 413.192,00 1,12 

STROŠKI DELA 608.514,00 647.039,00 732.129,00 786.438,00 1,22 

AMORTIZACIJA 3.399,00 4.000,00 4.200,00 3.396,00 0,85 

OSTALI DRUGI STROŠKI 2.465,00 2.645,00 1.444,00 4.000,00 1,51 

FINANČNI ODHODKI 463,00 524,00 273,00 0,00 0,00 

DRUGI ODHODKI 1.074,00 58.640,00 0,00 0,00   

CELOTNI ODHODKI 985.420,00 1.080.740,00 1.108.840,00 1.207.026,00 1,12 

            

PRESEŽEK 29.118,00 -9.567,00 -323,00 0,00 0,00 

 

Tabela 72: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnost 

konto 

  

Oznaka 
za AOP 

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe Prihodki in odhodki tržne dejavnosti NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

  
 

Realizacija 
Ocena 

Reb. 
plana 

Plan  
Realizacija 

Ocena Reb. plana Plan 

      2018 realizacije 2019 2020 2018 realizacije 2019 2020 

        2019       2019     

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 660 

1.013.864 1.071.173 1.108.517 1.207.026 717.581 914.563 1.088.594 1.398.824 

760 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

661 
1.011.264 1.071.173 1.105.917 1.207.026 696.954 907.639 1.076.783 1.398.824 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

662 

0  0  0  0  16.652 0 10.200  0 
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ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 

0  0  0  0  0  0  0  0  

761 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA  

664 
2.600 0 2.600 0 3.975 6.924 1.611   

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 2 0 0 0 11 29 0 0 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 672 0 0 0 767 2.681 0 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 
(668+669) 

667 

0 0 0 0 0 0 0 0 

del 
764 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

668 
0 0 0 0 0 0 0 0 

del 
764 

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

669 
0       0 0 0 0 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 

670 
1.014.538 1.071.173 1.108.517 1.207.026 718.359 917.273 1.088.594 1.398.824 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 
(672+673+674) 

671 

369.505 367.892 370.794 413.192 333.260 322.196 551.657 769.537 

del 
466 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA  

672 
2.061 192 1.491 0 2.921 13.205 815   

460 STROŠKI MATERIALA 673 116.913 80.603 91.178 91.626 108.398 76.829 99.413 95.672 

461 STROŠKI STORITEV 674 250.531 287.097 278.125 321.566 221.941 232.162 451.429 673.865 

  
F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 
608.514 647.039 732.129 786.438 382.953 522.395 471.476 488.048 

del 
464 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 
472.153 494.766 559.061 612.209 292.958 398.220 356.443 370.448 

del 
464 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

677 
76.292 80.510 90.090 98.928 47.549 64.898 63.812 60.081 

del 
464 

DRUGI STROŠKI DELA 678 
60.069 71.763 82.978 75.301 42.446 59.277 51.221 57.519 

462 G) AMORTIZACIJA 679 3.399 4.000 4.200 3.396 6.780 9.000 9.600 6.720 

463 H) REZERVACIJE 680   0 0     0 0   
del 
465 

J) DRUGI STROŠKI 681 2.465 2.645 1.444 4.000 2.818 2.910 1.890 2.520 

467 K) FINANČNI ODHODKI  682 463 524 273   6.474 6.930 17.256 15.994 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 6 0 0 749 130 28   

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 
(686+687) 

684 

1.074 58.634 0 0 0 0 0 0 

del 
469 

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

685 
0 0 0 0 0 0 0 0 

del 
469 

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

686 
1.074 58.634 0 0 0 0 0 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684+685) 

687 

985.420 1.080.740 1.108.840 1.207.026 733.034 863.561 1.051.907 1.282.819 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-688) 

688 
29.118 0 0 0 0 53.712 36.687 116.005 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(688-670) 689 

0 9.567 323 0 14.675 0 0 0 

  Davek od dohodka pravnih oseb 690 0       4.505 10.205 6.971 25.654 

  
Presežek prihodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (691=688-690) 

691 

29.118     0 0 43.507 29.716 90.351 

  
Presežek odhodkov obračunskega 
obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka (692=(689+690) oz. (690-688)) 

692 

  9.567   0 19.180       

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

693 

                

 
 
6.5.5 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
 
Iz navedene tabele je razvidno, da znašajo celotni planirani prihodki zavoda 2.605.850 evrov 
in odhodki 2.489.844 evrov, kar pomeni, da bo zavod izkazoval presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 116.006 evrov pred obdavčitvijo.  
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Tabela 73: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
ČLENITEV   

Oznaka 
za AOP 

Realizacija Ocena real. Reb.plana Plan 
Indeks 

PODSKUP. NAZIV PODSKUPINE KONTOV 
Plan 
2020/ 

KONTOV   2018 2019 2019 2020 
ocena 
real. 
2019 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(861+862-863+864) 

860 1.731.445 1.985.736 2.197.111 2.605.850 
1,31 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

861 1.708.218 1.978.812 2.182.700 2.605.850 
1,32 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

862 16.652 0 10.200 0 

0,00 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG 
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

863 0 0 0 0 

0,00 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN 
MATERIALA  

864 6.575 6.924 4.211 0 
0,00 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 13 29 0 0 0,00 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1.439 2.681 0 0 0,00 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0 0 0 
0,00 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

868 0 0 0 0 
0,00 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

869 0 0 0 0 
0,00 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 1.732.897 1.988.446 2.197.111 2.605.850 
1,31 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 
STORITEV 
(872+873+874) 

871 702.765 690.088 922.451 1.182.728 
1,71 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA  

872 4.982 13.397 2.306 0 
0,00 

460 STROŠKI MATERIALA 873 225.311 157.432 190.591 187.298 1,19 

461 STROŠKI STORITEV 874 472.472 519.259 729.554 995.430 1,92 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 991.467 1.169.434 1.203.605 1.274.486 
1,09 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 765.111 892.986 915.504 982.657 1,10 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

877 123.841 145.408 153.902 159.009 
1,09 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 102.515 131.040 134.199 132.820 1,01 

462 G) AMORTIZACIJA 879 10.179 13.000 13.800 10.116 0,78 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 0 0 0,00 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 881 5.283 5.555 3.334 6.520 1,17 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 6.937 7.454 17.529 15.994 2,15 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 749 136 28 0 0,00 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 
(886+887) 

884 1.074 58.634 0 0 
0,00 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 
SREDSTEV 

885 0 0 0 0 
0,00 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

886 1.074 58.634 0 0 
0,00 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884+885) 

887 1.718.454 1.944.301 2.160.747 2.489.844 
1,28 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-888) 

888 14.443 44.145 36.364 116.006 
2,63 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(888-870) 

889 0 0 0 0 
0,00 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 4.505 10.205 6.971 25.654 2,51 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka (691=688-
690) 

891 9.938 33.940 29.393 90.351            
2,66 
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del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z 
upoštevanjem davka od dohodka 
(692=(689+690) oz. (690-688)) 

892         

0,00 

  

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, 
namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

893 
          

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju 

894 
38 45 45 44 0,98 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 12 12 1,00 

 
 
Izjavljamo, da ima Zavod za ribištvo Slovenije zagotovljeno ločeno računovodsko spremljanje 
dejavnosti javne službe, tržne dejavnosti in ostalih dejavnosti (projektov), ki jih izvaja. 
 
Ločeno računovodsko spremljanje se zagotavlja z vzpostavljenim sistemom stroškovnega 
računovodstva in sicer z opredelitvijo stroškov po stroškovnih mestih. 

 
 
 

Rado Javornik  

Direktor 

        
  

     
 

 
 


