
 

PRIPRAVA DOKUMENTOV ZA NAČRTOVANJE RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA 

 

Z letošnjim letom se izteka obdobje srednjeročnih ribiškogojitvenih načrtov za 

izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših (RGN 2006-2010). Za izvajanje 

ribiškega upravljanja v naslednjem šest-letnem srednjeročnem obdobju (2011—

2016) so v skladu s predpisi predvideni trije dokumenti načrtovanja. Zakon o 

sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006) in Pravilnik o načrtovanju in 

poročanju v ribištvu (Uradni list RS, št. 18/2008) določata naslednje: 

1. Načrt ribiškega območja (v nadaljnjem besedilu: načrt) 

2. Ribiškogojitveni načrt (v nadaljnjem besedilu: RGN) 

3. Letni program (v nadaljnjem besedilu: LPR) 

Osnutke načrtov in ribiškogojitvenih načrtov, na podlagi mnenja izvajalca ribiškega 

upravljanja in lokalne skupnosti pripravi Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljnjem 

besedilu: zavod) ter pošlje osnutke načrtov Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) najkasneje do 30.4.2010 oziroma osnutke 

RGN najkasneje do 30.4.2011.  LPR pripravijo izvajalci ribiškega upravljanja do 31. 

decembra za prihodnje leto in pošljejo zavodu v potrditev. Zaradi priprave spletne 

aplikacije Ribkat, ki omogoča pripravo LPR na svetovnem spletu je bil rok za izdelavo 

LPR 2010 izjemoma podaljšan do konca februarja.  

Cilji, ki jim sledijo navedeni dokumenti za načrtovanje ribiškega upravljanja  so 

predvsem ohranitev ugodnega stanja rib, to je ohranitev domorodnih ribjih populacij 

in njihove genetske raznolikosti, starostne strukture in velikosti populacij, sposobnost 

dolgoročnega preživetja populacij, njihova trajnostna raba ter zmanjšanje populacij 

tujerodnih vrst rib oziroma preprečevanje njihovega širjenja. Dokumenti načrtovanja v 

sladkovodnem ribištvu morajo v primerih, ko se ribiški revirji prekrivajo z območji, ki 

jih urejajo predpisi o ohranjanju narave, zagotavljati tudi varstvo varovanih in 

zavarovanih območij. 

V sklopu javnih nalog zavod pripravi osnutke načrtov za izvajanje ribiškega 

upravljanja v ribiških območjih (v nadaljnjem besedilu: RO) so bili v letu 2009 izdelani 

delovni osnutki načrtov za vseh dvanajst RO.  



 

Slika 1: Ribiška območja v Sloveniji (ZZRS, 2010) 

 

Delovni osnutki so bili predstavljeni območnim enotam Zavoda RS za varstvo narave 

(v nadaljnjem besedilu: ZRSVN), ki bo na podlagi predloženih delovnih osnutkov 

načrtov podal naravovarstvene smernice. Nato je predvidena uskladitev delovnih 

osnutkov načrtov z naravovarstvenimi smernicami in njihova predstavitev izvajalcem 

ribiškega upravljanja. V ta namen se načrtuje dvanajst delavnic, ločeno za vsako RO, 

kjer se skupaj z izvajalci ribiškega upravljanja izoblikuje osnutke za javno obravnavo, 

predvideno v prvi polovici aprila. Na podlagi pripomb v javni obravnavi, ki traja 

petnajst dni, zavod pripravi končno različico osnutkov in jih pošlje MKGP. Predvideno 

je, da minister MKGP v soglasju z ministrom pristojnim za okolje in prostor načrte 

sprejme do konca junija meseca. 

Zaradi obsežnih in zahtevnih vsebin, ki jih za osnutke RGN predpisuje zakonodaja se 

je njihova priprava praktično že začela. Na zavodu se pripravljajo vsebine predpisane 

za splošni del RGN-jev, kot so seznami in skice revirjev (shp datoteke z 

georeferenciranimi podatki), drstišč in območij varovanih ali zavarovanih s predpisi o 

ohranjanju narave. Pri tem, kakor tudi pri pripravi drugih predpisanih vsebin so ribiške 

družine v vlogi aktivnega partnerja in sodelujejo pri oblikovanju osnutka RGN. Zaradi 

razlik v usposobljenosti strokovnih kadrov v posameznih ribiških družinah bo v 



dogovoru z Ribiško zvezo Slovenije, ribiškim družinam, ki so v tem pogledu šibke, 

zagotovljena ustrezna pomoč. Predvideno je, da se do konca leta pripravijo osnutki 

RGN in se nato predstavijo ZRSVN. Sledi podoben postopek, kot je bil uporabljen za 

pripravo načrtov RO. Usklajeni predlogi osnutkov gredo v javno obravnavo in se 

najkasneje do 30. aprila 2011 pošljejo na MKGP. Minister jih nato v sodelovanju z 

ministrom pristojnim za okolje in prostor sprejme. V skladu s pravilnikom se ribiško 

upravljanje do sprejema novih RGN za izdelavo letnega programa, ki je podlaga za 

izvajanja ribiškega upravljanja, uporablja ribiškogojitveni načrt preteklega obdobja. 
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