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NAGOVOR DIREKTORJA PREDSTAVITEV ZAVODA

Spoštovane bralke in spoštovani bralci,

æelimo vam predstaviti dejavnosti Zavoda za ribištvo Slovenije, zato smo 
se odloËili, da v ta namen izdamo publikacijo, ki je pred vami. V njej si 
lahko preberete o dejavnostih, ki jih zavod v okviru javne sluæbe opravlja 
na podroËju sladkovodnega in morskega ribištva. SoËasno izvaja tudi 
træne dejavnosti s podroËja športnega ribolova in gojenja rib ter razliËne 
strokovno raziskovalne naloge s podroËja ihtiologije.

ZaËetki zavoda segajo v leto 1960, ko je naš pravni prednik Zavod za 
ribištvo Ljubljana zaËel s svojim delovanjem, vendar le na podroËju 
sladkovodnega ribištva. Od takrat se je zavod razvijal, širil in spreminjal, 
dokler ga ni leta 2001 Vlada Republike Slovenije s sklepom preoblikovala 
v Zavod za ribištvo Slovenije, s Ëimer je zavod dobil pravno podlago za 
razširitev podroËja delovanja tudi na morsko ribištvo. Leta 2003 je od 
Nacionalnega inštituta za biologijo prevzel še podroËje morske ribiške 
biologije. Danes se lahko pohvalimo, da je Zavod za ribištvo Slovenije 
osrednja slovenska strokovna institucija s podroËja ribištva, ki izvaja 
dejavnosti, ki prispevajo k trajnostnemu upravljanju z ribjim æivljem in 
ohranitvijo njegove pestrosti.

Leta 2007 je bila velika odgovornost vodenja te institucije zaupana meni. 
Od takrat smo s sodelavci postavili mejnike in oblikovali zavod v ustanovo, 
ki jo poznamo danes. Letos mineva deset let, odkar je Zavod za ribištvo 
Slovenije dobil svoje prostore v Spodnjih Gameljnah, kjer je njegov sedeæ 
še danes. 

Zelo ponosni smo na razvoj lastne biološke zbirke podatkov BIOS, ki 
je kljuËnega pomena za uspešno naËrtovanje in izvajanje ribiπkega 
upravljanja ter pripravo razliËnih strokovnih mnenj in podlag, potrebnih 
za ohranjanje in trajnostno rabo ribolovnih virov. Njeni zaËetki segajo æe 
v leto 1995, vendar sta se najpomembnejši prelomnici zgodili leta 2009, 
ko je BIOS zaæivel kot veËuporabniška podatkovna zbirka, njeno bogastvo 

Kot osrednja strokovna institucija 
s podroËja ribištva v Republiki 
Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS) 
se ZZRS vse od njegove ustanovitve 
trudi izvajati dejavnosti, ki 
bodo prispevale k trajnostnemu 
upravljanju z ribjim æivljem in 
drugimi naravnimi viri ter ohranitvi 
njihove pestrosti.

 dejavnosti javne sluæbe na podroËju sladkovodnega ribištva v skladu z zakonom, ki ureja 
sladkovodno ribištvo;

 
 dejavnosti javne sluæbe na podroËju morskega ribištva v skladu z zakonom, ki ureja morsko 

ribištvo; 

 træno dejavnost, ki obsega:
 - raziskovalne in strokovne naloge, ki niso dejavnost javne sluæbe,
 - vzrejo in prodajo rib,
 - izvajanje izobraæevanja,
 - druge naloge, doloËene v letnem programu dela in  finanËnem naËrtu zavoda.

Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZRS) opravlja naslednje dejavnosti:
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podatkov pa je od 2014 tudi javno dostopno na naši spletni strani. 

V preteklih letih smo si prizadevali sodelovati pri razliËnih projektih 
in z razliËnimi partnerji. PoËašËeni smo, da so kakovost našega dela 
prepoznale tudi evropske institucije, ki so nam dodelile vlogo vodilnega 
partnerja pri  dveh obširnejših naravovarstvenih projektih. Pri prvem 
projektu VIPava bomo v sodelovanju s partnerji izvajali ukrepe za 
ohranjanje in izboljšanje stanja ogroæenih æivalskih vrst in habitatov v 
Vipavski dolini. Pri drugem, imenovanem Life for Lasca, pa bomo ustvarili 
moænost za vnoviËno naselitev zelo ogroæene vrste ribe primorske podusti 
(Lasca) v njeno prvotno æivljenjsko okolje. Gre za enega prvih projektov v 
Evropi, ki bo po izgubi vrste, vezane na vodno okolje, to poskušal povrniti. 
Oba projekta sta s svojimi dejavnostmi zaËela v letu 2017 in se bosta 
zakljuËila 2021. 

Zavod za ribištvo Slovenije ima v upravljanju tudi dve ribogojnici, SoËo 
in Obrh. Prenova slednje se je zaËela leta 2011, postopoma smo prenovili 
vališËe in zunanje bazene, ki smo jih opremili s sodobnimi krmilniki 
ter jih zašËitili pred ribojedimi pticami. Prenovo smo zakljuËili letos, 
omogoËila pa je ne le veËje kapacitete, ampak tudi obËutno niæje stroške 
vzreje. Ribogojnica Obrh je tako postala eden sodobnejših objektov za 
vzrejo domorodnih salmonidnih rib v Sloveniji, kmalu pa ji bo sledila tudi 
ribogojnica SoËa v Kobaridu, katere prenova se bo zaËela še letos.

Verjamemo, da je kljuË napredka sodelovanje, zato si prizadevamo, da bi s 
skupnimi moËmi ohranili pomemben del slovenskega naravnega bogastva, 
kar slovenske vode in æivljenje v njih vsekakor so. 

Gameljne, 2018



SLADKOVODNO 
RIBI©TVO

 Vzpostavitev in vodenje celovitega informacijskega sistema 
ribištva - raËunalniško podprt informacijski sistem za zbiranje, 
obdelavo in prikaz podatkov ter informacij v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti, ki jih ureja Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 
61/06; v nadaljnjem besedilu: ZSRib).

 Vodenje in vzdræevanje ribiškega katastra, ki se vodi kot javna 
knjiga. Sestavljajo ga popis ribiških obmoËij, okolišev in revirjev po 
doloËbah ZSRib.

 Izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena, 
doloËenih z Uredbo o doloËitvi voda posebnega pomena ter naËinu 
izvajanja ribiškega upravljanja v njih (Uradni list RS, št. 52/07) in 
ribiških okoliših, za katere ni sklenjena ali je bila odvzeta koncesija za 
ribiško upravljanje.

 NaËrtovanje v ribištvu, ki se izvaja na podlagi:
- programa upravljanja rib v celinskih vodah RS, v katerem se opredelijo 

dolgoroËne usmeritve upravljanja rib na dræavni ravni za obdobje 
dvanajst let. V njem se na podlagi ocene stanja doloËijo cilji, usmeritve, 
naloge in ukrepi ter potrebna javnofinanËna sredstva.

- nacrtov ribiškega upravljanja v ribiških obmocjih, ki so obvezna 
strokovna podlaga za celovito ribiško upravljanje posameznega 
ribiškega obmoËja in morajo biti odraz specifiËnih ekosistemskih 
znaËilnosti ribiškega obmoËja. V naËrtu se doloËijo temeljne usmeritve 
za ohranitev in trajnostno rabo rib v ribiškem obmoËju, naËela posegov 
v populacije posameznih ribjih vrst, usmeritve za poribljavanje in 

Pojem sladkovodno ribištvo z vidika dejavnosti ZZRS pomeni upravljanje 
ribolovnih virov v celinskih vodah. ZZRS izdaja strokovna mnenja v zvezi z 
upravljanjem rib, ki obsega programiranje, izvajanje ukrepov za ohranjanje 
ugodnega stanja rib, trajnostno rabo rib, vodenje predpisanih evidenc 
in poroËanje, strokovno usposabljanje, izvajanje ribiško-Ëuvajske sluæbe, 
dejavnosti ob poginih rib ter druge naloge, povezane s sladkovodnim 
ribištvom. Navedeno podroËje predstavlja glavni del dejavnosti ZZRS, ki jih 
ta veËinoma opravlja kot naloge javne sluæbe. Te zajemajo predvsem:  

gojitev rib ter usmeritve za varstvo tistih delov ribiškega obmoËja, ki so 
zavarovani po predpisih o ohranjanju narave. NaËrt se izdela za obdobje 
šestih let na podlagi programa iz prejšnjega Ëlena.

- ribiškogojitvenih nacrtov, ki so podlaga za ribiško upravljanje v 
posameznih ribiških okoliših. Pri izdelavi ribiškogojitvenih naËrtov 
(v nadaljnjem besedilu: RGN) se upoštevajo ekološke znaËilnosti in 
razširjenost ribjih vrst ali populacij, ki so pomembne za ohranjanje 
ugodnega stanja, ter reæimi po predpisih o ohranjanju narave in voda, 
ki bi lahko vplivali na izvajanje RGN. Osnutek ribiškogojitvenega naËrta 
za obdobje šestih let za vsak posamezen ribiški okoliš, pripravljen na 
podlagi naËrta iz prejšnjega Ëlena, izdela ZZRS na podlagi mnenja 
izvajalca ribiškega upravljanja in lokalne skupnosti.

 RGN vsebuje podatke o:
- oceni stanja in vplivih na ribiški okoliš;
- izvajalcih ribiškega upravljanja;
- analizi ribiškega upravljanja za preteklo obdobje;
- obmoËjih, ki so varovana po predpisih o ohranjanju narave;
- ureditvi revirjev in njihove namembnosti;
- poribljavanjih, sonaravni gojitvi rib in gojitvi rib v nadzorovanih   

pogojih v ribogojnicah;
- ribolovnih reæimih;
- številu ribolovnih dni in koliËini ulova rib;
- rezervatih genskega materiala rib in odvzema spolnih celic rib;
- ribiških tekmovanjih in tekmovalnih trasah; 
- drugih, za ribiško upravljanje pomembnih vsebin.

 Izvajanje ribiškogojitvenega naËrta za posamezno leto se na podlagi 
ocene stanja v ribiškem okolišu v preteklem letu izvaja na podlagi 
letnega programa, ki ga izvajalec ribiškega upravljanja pripravi do 

 31. decembra za prihodnje leto in ga pošlje ZZRS v potrditev.

Kamniška Bistrica

 Izdajanje soglasij in strokovnih mnenj v skladu s predpisi:
- zaradi zašËite rib in njihovih habitatov zakonodaja doloËa, da v 

postopku izdaje razliËnih dovoljenj ZZRS pripravi smernice in pogoje, ki 
jih v okviru javne sluæbe izda v obliki strokovnih mnenj;

- ZZRS v okviru javnih nalog izdeluje strokovna mnenja o moænosti 
podeljevanja koncesij in dovoljenj za razliËne vrste rabe vode. Mnenja 
se posredujejo Ministrstvu za okolje in prostor oziroma njegovi agenciji 
(Direkcija Republike Slovenije za vode), ki je pristojna za podeljevanje 
vodnih pravic.

 Strokovna mnenja se pripravljajo za:
 -  rabo vode za gojenje rib v hladno- in toplovodnih ribogojnicah,
 -  izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih,
 -  proizvodnjo elektriËne energije,
 -  drugo. 

 Ribogojstvo:
- vzreja rib za poribljavanje/doseljevanje rib po predpisih o ohranjanju 

narave, ki se izvaja z vlaganjem rib v vode z namenom ohranjanja 
optimalne strukture in velikosti ribjih populacij;

- raziskovalno in strokovno delo ter priprava strokovnih podlag in mnenj 
na podroËju ribogojstva.

Struktura naËtovanja v sladkovodnem ribištvu

Pravna podlaga, to je Zakon o sladkovodnem ribištvu 
(ZSRib) 
(Uradni list RS št. 61/2006) doloËa:

1. naËrt ribiških obmoËij (6-letno obdobje, 12 ribiških 
obmoËij);
2. ribiškogojitveni naËrt (6-letno obdobje, 67 ribiških 
okolišev);
3. letni program ribiškega upravljanja.



Meritve osebkov

DoloËanje vrst in meritve osebkov

Brošura “Domorodne lovne vrste rib celinskih voda Slovenije”

 Druge strokovne in raziskovalne naloge:
- izvajanje monitoringa populacij rib in monitoringa rib kot elementa 

ekološkega stanja voda ter druge strokovne naloge po predpisih o 
varstvu okolja, vodah, ohranjanju narave in doloËbah ZSRib;

- priprava strokovnih podlag za podeljevanje koncesij po ZSRib;
- prouËevanje sodobnih izsledkov ribištva in prilagajanje teh potrebam RS;
- prouËevanje dinamike bioloških in ihtioloških sprememb v vodah ter 

vzdræevanje optimalne populacije ribjega æivlja, na podlagi znanstvenih 
izsledkov; 

- spremljanje biološke produktivnosti z rednimi biološkimi analizami; 
- spremljanje glavnih parametrov kakovosti voda, ki lahko vplivajo na floro 

in favno;
- nudenje strokovne podpore pristojnim ministrstvom za podroËje ribištva 

in podobno.

Z dejavnostmi, ki jih ZZRS opravlja na podroËju sladkovodnega ribištva, 
æeli prispevati predvsem k:
- celostnemu naËrtovanju in upravljanju rib na zaokroæenih obmoËjih, 
- omogoËanju trajnostne rabe rib; 
- naËrtovanju, pospeševanju in nadzoru gojitve rib za poribljavanje voda; 
- ohranjanju in varovanju naravnih populacij rib, njihove vrstne pestrosti, 

starostne strukture ter številËnosti;
- prepreËevanju vnosa tujerodnih ribjih vrst v celinske vode in njihovega 

širjenja;
- varovanju in ohranjanju habitatov.



Radovna

Obrh

Unica

Krka

SoËa

VODE POSEBNEGA POMENA
Na ozemlju Slovenije se stikajo panonski svet s predalpskim in alpskim 
ter kraško-mediteranskim in dinarskim svetom. Nikjer v Evropi se na tako 
majhnem ozemlju ne prekriva tako velika strnjenost razliËnih geoloških 
sestavov z razliËnimi podnebnimi razmerami. Slovenske pokrajine zato 
bogatijo osupljiva biotska raznovrstnost z mnoæico æivalskih in rastlinskih 
endemitov ter popolnoma razliËni znaËaji vodotokov, ki tvorijo oæilje 
donavskega poreËja in jadranskega povodja. 

Vode posebnega pomena, v katerih ZZRS izvaja ribiško upravljanje, so 
z vidika varstva rib nekateri od najbolj ohranjenih in znaËilnih vodnih 
ekosistemov ter so še posebej znaËilni in ugodni za razvoj in ohranjanje 
posameznih domorodnih vrst rib. Ribiško upravljanje v njih obsega 
predvsem spremljanje stanja ribjih populacij in njihovo dinamiko, tudi z 
rednimi ihtiološkimi inventarizacijami, vzdræevanje optimalne naseljenosti 
domorodnih ribjih vrst, smukanje plemenk domorodnih ribjih vrst za 
repopulacijo, spremljanje biološke produktivnosti z rednimi biološkimi 
analizami in glavnih parametrov kakovosti voda, ki lahko vplivajo na floro 
in favno ter izvajanje drugih strokovno raziskovalnih nalog. 

Vode posebnega pomena so:
1. Radovna (od izvira do spodnjega jezu Hidroelektrarne Vintgar);
2. Sava Bohinjka (od cestnega mostu pod Bohinjsko Bistrico do jezu v 

Soteski s pritoki ter Triglavska jezera);
3. Unica (od izvira do poniknjenja s pritoki);
4. IšËica (od izvira do mostu v Hauptmancah s pritoki, razen ÆelimeljšËice);
5. Sava (od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji s pritoki, 

razen Dolske MlinšËice);

6. Kolpa (od jezu v Slavskem Lazu do jezu v Dolu pri Starem trgu s 
pritoki na levem bregu);

7. Obrh v Loški dolini s pritoki; Cerkniško jezero (od izvira Stræena do 
Ërte Retje-Ponikve-Vrata-Zadnji kraj s pritoki);

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

9. SoËa (od izvira do mostu v vasi »ezsoËa s pritoki); Krnsko jezero.

©portni ribolov v vodah posebnega pomena je dovoljen v obsegu in na 
naËin, ki ne vpliva na ugodno stanje ohranjenosti domorodnih ribjih vrst 
ali kako drugaËe ogroæa namen zaradi Ëesar je bila voda razglašena za 
vodo posebnega pomena. Naloga ZZRS pa je redno spremljati vplive 
športnega ribolova na populacijo rib. V primeru negativnega vpliva 
na populacijo domorodnih ribjih vrst mora ustrezno prilagoditi naËin 
izvajanja ribiškega upravljanja.

Ribolovne dovolilnice za ribolov v ribolovnih revirjih ZZRS loËimo po 
naslednjih kriterijih:
- vrsti ribolova, 
- ribolovni vrsti in 
- številu ribolovnih dni.

Glede na vrsto ribolova, loËimo dve ribolovni dovolilnici:
- »ujemi in vzemi« - ribolovna dovolilnica dovoljuje, da lahko ribiË 

uplenjeno ribo odnese s seboj;
- »ujemi in izpusti« - ribolovna dovolilnica obvezuje ribiËa, da ujeto ribo 

nepoškodovano vrne nazaj v vodo.



RIBOGOJSTVO

Zavod za ribištvo Slovenije vzreja vse v slovenskih celinskih vodah 
æiveËe salmonidne ribje vrste. Osnovni namen ribogojne dejavnosti je 
lastna vzreja domorodnih ribjih vrst, predvsem sulca, soške postrvi, 
potoËne postrvi in lipana, ki so namenjene za poribljavanje voda 
posebnega pomena in odprtih voda v upravljanju drugih izvajalcev 
ribiškega upravljanja (ribiških druæin). Ribe se vzrejajo iz nasmukanih 
iker iz slovenskih voda po najsodobnejših vzrejnih metodah. Za izvajanje 
ribogojne dejavnosti ima zavod dva ribogojna obrata, ribogojnico Obrh v 
Vrhniki pri Loæu in ribogojnico SoËa v Kobaridu.

Ribogojnica Obrh
Prvo vališËe ob potoku Obrh je bilo zgrajeno leta 1932. Tedaj je vzreja 
temeljila na izlovu in smukanju potoËne postrvi v navedenem potoku. Po 
drugi svetovni vojni je ribogojnica leta 1948 prešla v upravljanje Uprave 
gojitvenih lovišË LRS, ki je pozneje odkupila zasebna zemljišËa in zgradila 
zunanje bazene. Od leta 2011 je bila ribogojnica deleæna postopnega 
obnavljanja in modernizacije, zato danes predstavlja sodoben kompleks za 
vzrejo domorodnih salmonidnih vrst rib.

Ribogojnica SoËa
Ribogojnico SoËa v Kobaridu so leta 1936 zgradili Italijani kot nadomestilo 
za škodo na ribjem æivlju, ki so jo povzroËili z izgradnjo hidroelektrarn na 
reki SoËi. Ribogojnica se oskrbuje z vodo iz FrandoliËevega, ki izvira izpod 
Sv. Antona, ter Korenovega izvira, ki priteËe izpod hriba na severni strani 
ribogojnice. Zaradi manjše gostote rib v bazenih je zdravstveno stanje rib 
boljše, poslediËno pa so ribe lepše in primernejše za poribljavanje odprtih 
voda. 

Ribogojnica Obrh

Ribogojnica Obrh: vališËeRibogojnica Obrh: zarod sulca z mešiËkom

Ribogojnica Obrh: zarod lipana

Ribogojnica SoËa

Ribogojnica SoËa



MORSKO RIBI©TVO
Oddelek za morsko ribištvo deluje na podroËju ribiške biologije in ribiške 
ekonomije. VeËji del nalog izvajamo kot javno sluæbo na podlagi Zakona 
o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17) ter drugih 
podroËnih predpisov in javnega pooblastila za izvajanje teh nalog. 

Naloge v okviru ribiške biologije obsegajo:
- ugotavljanje vrstnega sestava;
-  ugotavljanje razširjenosti vrst;
- biometrijo in meristiko;
-  doloËanje starosti z metodo branja otolitov;
- ocenjevanje indeksov abundance (ulov na enoto ribolovnega napora, 

biomasa, gostota);
- ocenjevanje ulova in zavræka slovenskih ribiških plovil;
- ocenjevanje staleæev gospodarsko pomembnejših vrst (poteka v okviru 

mednarodnega sodelovanja).

Ribiška ekonomija obsega naslednja podroËja:
-  socioekonomske podatke o morskem ribištvu;
-  socioekonomske podatke marikulture;
-  socioekonomske podatke ribiško predelovalne industrije.

Kot partner Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izvajamo 
Programa Republike Slovenije za zbiranje, upravljanje in uporabo 
podatkov ribiškega sektorja. Zbiramo biološke in ekonomske podatke ter 
sodelujemo v mednarodnih znanstvenih raziskavah. Obdelujemo podatke 
in pripravljamo poroËila, ki so zahtevana v okviru Skupne ribiške politike EU.

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nudimo tudi strokovno 
podporo za upravljanje sektorja morskega ribištva. Najpomembnejše 
so strokovne podlage za pripravo NaËrta upravljanja ribištva, ki sledi 
zahtevam Skupne ribiške politike EU. Prav tako smo dejavni pri pripravi 
strokovnih osnov za zahtevke za odstopanja od doloËil tako imenovane 
sredozemske Uredbe (Uredba Sveta, št. 1967/2006).

Na oddelku smo zadolæeni tudi za vodenje in razvijanje biološke zbirke 
podatkov (BIOS). Zbirka nam omogoËa shranjevanje podatkov iz vseh 
bioloških raziskav za namen analiz pri strokovno raziskovalnem delu, 
prikazovanje podatkov in posredovanje podatkov razliËnim naroËnikom.

Dejavni smo tudi v mednarodnem okviru. Sodelujemo v regionalnem 
projektu Znanstveno sodelovanje za podporo odgovornemu ribištvu v 
Jadranu (FAO-AdriaMed) in z Generalno komisijo za ribištvo v Sredozemlju 
(GFCM).

Ocena prilova in zavræka

Brošura “Pomembnejše ribolovne vrste slovenskega morja”

Gospodarski ribolov



BIOS - BIOLO©KA ZBIRKA PODATKOVOSTALE DEJAVNOSTI
BIOS predstavlja osnovno podatkovno infrastrukturo za strokovno 
raziskovalno delo na ZZRS. OmogoËa shranjevanje in uporabo biotskih 
in abiotskih parametrov, ki jih zbiramo na podroËju morskega in 
sladkovodnega ribištva.

Zaledni del BIOS-a predstavlja podatkovna zbirka, v kateri je bilo konec 
leta 2016 skoraj tri milijone zapisov. Njen osrednji del sestavljajo spletni 
program za upravljanje in vnos podatkov, namizni program za dostopanje 
do podatkov in izdelavo poizvedb ter spletna stran (www.biosweb.org). 
Prva dva dela sta dostopna le strokovnim sodelavcem zavoda medtem ko 
je spletna stran dostopna širši javnosti.

Med mnogimi funkcionalnostmi, ki jih ponuja BIOS, še posebej izstopajo 
naslednje: 

- Podatkovne serije omogoËajo hrambo podatkov, pridobljenih po 
razliËnih protokolih vzorËenja v istih tabelah. 

- Prilagodljivi vnosni obrazci so zasnovani kot predloge, ki jih je mogoËe 
prilagajati podatkovnim serijam.

- HierarhiËni podatki, kot so taksonomski, so shranjeni tako, da 
omogoËajo drevesasto prikazovanje in poizvedovanje. 

- Vsi podatki so georeferencirani, kar omogoËa izvajanje funkcij GIS in 
prikazovanje podatkov na kartografskih podlagah.

- Spremljanje premikov in nekaterih bioloških parametrov posameznih 
osebkov zagotavljamo z zajemom ter analizo telemetriËnih podatkov in 
podatkov z znaËkami oznaËenih osebkov.

Vsebina spletne strani BiosWeb:
- seznam rib, glavonoæcev in nekaterih rakov, najdenih na obmoËju RS;
- imena vrst;
- podatki o vrstah;
- rekonstrukcija ulova slovenskega morskega ribištva.

Poleg rednih programov pa ZZRS izvaja tudi razliËne projekte. 
Trenutno so v teku naslednji veËji projekti:

Projekt LIFE FOR LASCA - Nujni ukrepi za ohranitev vrste primorska 
podust
Vodilni partner: Zavod za ribištvo Slovenije
Partner projekta:   Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino
Trajanje projekta:  2017-2021
Vrednost projekta:   2.223.788 EUR
VeË o projektu:   www.lifeforlasca.eu

Projekt VIPava - Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroæenih 
æivalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini
Vodilni partner:  Zavod za ribištvo Slovenije
Partnerji projekta: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 

Društvo za opazovanje in prouËevanje ptic Slovenije, 
Direkcija Republike Slovenije za vode, ObËina 
AjdovšËina, ObËina Miren-Kostanjevica in Mestna 
obËina Nova Gorica

Trajanje projekta:   2017-2021
Vrednost projekta:   3.337.144 EUR
VeË o projektu:   www.projektvipava.si

Projekt LIFE STRŽEN - Izboljšanje stanja obmoËij Natura 2000 na 
presihajoËem Cerkniškem jezeru z renaturacijo struge Stræena
Vodilni partner:   Notranjski regijski park
Partnerji projekta:   Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod za varstvo narave, 

HIDROTEHNIK Vodnogospodarsko podjetje d.d., 
Društvo za opazovanje in prouËevanje ptic Slovenije

Trajanje projekta:   2017-2022
Vrednost projekta:   3.863.248 EUR
VeË o projektu:   www.life.notranjski-park.si

Spletna stran BIOS

Projekt LIFE
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