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1 Uvod 
Najpomembnejši cilj Zavoda za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: zavod) v letu 2015 je bila 
realizacija nalog določenih v Programu dela in finančnemu načrtu Zavoda za ribištvo 
Slovenije za leto 2015 (v nadaljevanju: program dela) s čim optimalnejšimi stroški in 
obstoječo kadrovsko zasedbo, pri čemer ocenjujemo, da smo bili zelo uspešni. 

V okviru rednega dela smo izvajali tudi svetovalno dejavnost, tako na sedežu zavoda, kot na 
terenu, sodelovali smo na strokovnih srečanjih, delavnicah, se povezovali z domačimi in 
tujimi strokovnjaki, sodelovali z Biotehniško fakulteto, Veterinarsko fakulteto, Fakulteto za 
gradbeništvo in geodezijo, Inštitutom za vode Republike Slovenije ipd.  

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

Zavod je opravljal tudi tržne naloge, tako na področju vzreje rib v Ribogojstvu »Obrh« 
(Vrhnika 6, 1386 Stari trg pri Ložu) in Ribogojstvu »Soča« (Markova 5, 5222 Kobarid) kot na 
področju izvajanja strokovnih nalog (ocenjevanje stanja ribjih populacij v posameznih 
vodotokih, razvoj metodologije spremljanja ekološkega stanja vodotokov, spremljanje stanja 
populacij izbranih Natura 2000 vrst, ihtiološke raziskave akumulacijskih jezer, vodotokov,...).   

V letu 2015 je bila še nekoliko nadgrajena biološka baza podatkov BIOS ter opravljenih nekaj 
manjših programskih posodobitev. 

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

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.l. RS, št. 31/01, 60/01, 4/04, 
23/06,116/07, 4/09, 96/09, 16/11, 58/13) 

Dejavnost: - 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih 
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 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, Dejan Pehar, spec. 

 

Zavod 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/1991, 45I/1994 Odl.US, 8/1996, 18/1998 Odl.US, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-
ZJZP) nadaljeval z delom kot javni zavod. S Sklepom o preoblikovanju Zavoda za ribištvo 
Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Ur.l. RS, št. 31/2001, 60/2001, 4/2005, 
23/2006, 61/2006-ZSRib, 116/2007, 4/2009, 96/2009, 16/2011, 58/2013) 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 voda,  

- 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: 
 



ZZRS Poslovno poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2015 

9 

 

- 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 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 
optimalnih populacij ribjega življa, na podlagi znanstvenih izsledkov,  

- spremljanje biološke produktivnosti voda z rednimi biološkimi analizami,  

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

- izdajanje strokovne revije Ichthyos,  

- urejanje podatkov za vodenje strokovne knjižnice,  

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

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

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

- vodenje in razvijanje biološke zbirke podatkov za shranjevanje podatkov iz vseh 
bioloških raziskav za namen analiz pri strokovno raziskovalnem delu, prikazovanja 
podatkov ter posredovanja agregiranih ali drugih podatkov različnim naročnikom oz. 
subjektom, 

- 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 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 Zavoda za ribištvo Ljubljana v 
Javni zavod za ribištvo Slovenije (Ur.l. RS, št. 31/2001, 60/2001, 4/2005, 23/2006, 61/2006-
ZSRib, 116/2007, 4/2009, 96/2009, 16/2011), in sicer svet, strokovni svet in direktorja 
zavoda. 

2.3.1 Svet zavoda 
Svet javnega zavoda šteje pet članov, od katerih: 
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- 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, predsednik Ribiške zveze Slovenije. 

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

Direktor zavoda je od 1. 5. 2015 g. Dejan Pehar, spec. 

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

Predsednik strokovnega sveta je vodja strokovno raziskovalne službe. 

2.4 Pravne podlage 

2.4.1 Nekatere pravne podlage za izvajanje nalog javne službe in 
drugega strokovnega dela 

SLADKOVODNO RIBIŠTVO: 
- Zakon o sladkovodnem ribištvu – ZSRib, 
- Nacionalni strateški načrt za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013, 
- Zakon o vodah, 
- Zakon o ohranjanju narave, 
- Zakon o varstvu okolja, 
- Zakon o urejanju prostora, 
- Zakon o graditvi objektov, 
- Zakon o prostorskem načrtovanju, 
- Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja 

v njih, 
- Uredba o določitvi  meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji, 
- Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah, 
- Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v Republiki 

Sloveniji, 
- Uredba o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib, 
- Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, 
- Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu, 
- Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu, 
- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca, 
- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja, 
- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja, 
- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova, 
- Pravilnik o komercialnih ribnikih, 
- Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah, 
- Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst, 
- Pravilnik o obliki in vsebini značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter 

poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe, 
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- Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za 
poribljavanje, 

- Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo 
Slovenije. 

 
MORSKO RIBIŠTVO: 

- Zakon o morskem ribištvu ZMR-2, 
- Pravilnik o evidenci ribolovnih zmogljivosti, ribolovnem naporu, ulovu, vzreji rib, 

iztovarjanju in ekonomskem položaju ribištva, 
- Pravilnik o vsebini, obliki in evidenci dovoljenj za gospodarski ribolov, 
- Pravilnik o programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilu o 

opravljenem izpitu in o vodenju evidenc o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih, 
- Pravilnik o trgovskih imenih rib, 
- Uredba o določitvi območja ribolovnega morja Republike Slovenije, 
- Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast 

morskih školjk in morskih polžev, 
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence ribičev - fizičnih oseb, 
- Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov, 
- Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morju, 
- Pravilnik o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe 

rib, 
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnem označevanju 

ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib, 
- Uredba o izvajanju Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 

2007–2013. 
 
 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO OKOLJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE, 
UREJANJE PROSTORA,  GRADITEV OBJEKTOV, AKVAKULTURA 

- Zakon o graditvi objektov, 
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, 
- Zakon o urejanju prostora,  
- Zakon o prostorskem načrtovanju,  
- Zakon o varstvu okolja,  
- Zakon o ohranjanju narave,  
- Zakon o veterinarstvu,  
- Zakon o živinoreji,  
- Zakon o vodah,  
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005 – 2012,  
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade, dne 

20.12.2001),  
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,  
- Operativni program-program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje od 2007 do 

2013 ( Potrjen  s sklepom vlade št. 35600-3/2007/7),  
- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot,  
- Uredba o ekološko pomembnih območjih,  
- Uredba o habitatnih tipih,  
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000),  
- Uredba o zavarovanju prosto živečih živalskih vrstah,  
- Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib,  
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v Rdeči seznam,  
- Pravilnik o prostoživečih živalskih vrstah za katere ni potrebno pridobiti dovoljenja za 

gojitev,  
- Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o 

preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živali,  
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot,  
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- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja,  

- Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih 
vrst rib,  

- Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda. 
 
MEDNARODNE KONVENCIJE IN PREDPISI ES 

- Konvencija o biološki raznovrstnosti,  
- 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 (MPPKM), 
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali 

(MKVSVPZ),  
- Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih 

naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija,  
- Konvencija o varstvu Alp – Alpska konvencija,  
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine,  
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 

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

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

določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike. 

2.4.2 Delovno pravna in druga zakonodaja 
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 

2015, 
- Zakon za uravnoteženje javnih financ, 
- Zakon o zavodih, 
- Zakon o delovnih razmerjih, 
- Zakon o javnih uslužbencih, 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, 
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, 
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 

sektorju, 
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, 
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 

uslužbence, 
- Uredba o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence, 
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, 
- Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, 
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, 
- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS, 
- Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in 

nazivov v plačne razrede, 
- Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost, 
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, 
- Zakon o javnih financah, 
- Zakon o računovodstvu v povezavi s Slovenskimi računovodskimi standardi, 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, 
- Zakon o javnem naročanju ZJN-2, 
- Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo 

Slovenije, 
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- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava,  

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter 
metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna. 
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POSLOVNO POROČILO 

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

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

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

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

• ribiško upravljanje v vodah posebnega pomena. 

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

3.1 Dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega 
ribištva 

Dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega ribištva smo izvajali na podlagi 45. člena 
Zakona o sladkovodnem ribištvu (Ur.l. RS, št. 61/2006, v nadaljnjem besedilu ZSRib) in 
Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Ur.l. 
RS, št. 31/2001, 60/2001, 4/2005, 23/2006, 61/2006-ZSRib, 116/2007, 4/2009, 96/2009, 
16/2011, 58/2013). 

3.1.1 Vodenje celovitega informacijskega sistema ribištva 
Celovit informacijski sistem ribištva je osnova za načrtovanje in izvajanje ribiškega 
upravljanja, pripravo različnih strokovnih podlag, mnenj, ukrepov ter predpisov na področju 
sladkovodnega ribištva. Omogoča tudi doseganje drugih pomembnih ciljev, ki jih določa 
ZSRib, kot na primer ohranjanje in trajnostno rabo ribolovnih virov, določanje elementov 
ekološkega stanja voda in ukrepov za njihovo izboljšanje. 
 
Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 1.532 ur, od tega so zaposleni 
opravili 1.192 ur. 

3.1.1.1 Vzpostavitev celovitega informacijskega sistema ribištva 
V letu 2015 smo v sodelovanju s podjetjem ISA.IT d.o.o. izvedli naslednjo nadgradnjo 
spletne aplikacije Ribkat:  

• Izdelava modula Javne strani (omogčen javni dostop do njenih vsebin); 
• Pomoč RD v času intenzivnega vpisovanja letnih načrtov in letnih poročil po navodilih 

ZZRS; 
• Reševanje problemov s »shared memory« in počasnim delovanjem strežnika; 
• V LPO se je za odlove implementirala izbira velikostne kategorije v odvisnosti od tipa 

odlova; 
• Priprava in vzpostavitev produkcijskega okolja v tehnologiji APEX 5. 

 
Izvedena so bila tudi različna vzdrževalna dela na modulih Ribkat, analitičnem, 
uporabniškem, administrativnem in modulu za upravljanje uporabnikov ter s tem odpravljene 
drobne napake sistema, ki so se pokazale ob vsakodnevni uporabi aplikacije.  
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Sproti smo posodabljali urejanje in dopolnjevanje evidence in dostopnost aktivnim 
uporabnikov aplikacije, razširjenosti vrst, evidence drstišč, evidence objektov, ki ribam 
preprečujejo ali otežujejo prehajanje in prosto razporejanje, evidence poginov rib, evidence 
tekmovalnih tras, ter evidence tras za nočni ribolov.  
 
Celovita grafična podpora spletne aplikacije Ribkat ni bila izdelana. Prenos geografskih 
slojev ribiškega katastra iz spletne aplikacije Ribkat v GIS GERK ni do konca realiziran, zato 
grafični prikaz podatkov iz Ribkat na spletu še vedno ni možen. Dogovorjeno je bilo, da se 
izvede preizkus prenosa obstoječih podatkov geografskih ribiških slojev iz ArcGIS v izgrajeno 
infrastrukturo Ribkat, kar pa ni bilo realizirano. 

3.1.1.2 Vodenje ribiškega katastra in izvajanje nalog povezanih z njim 
V letu 2015 smo opravili naslednje, v programu dela predvidene ter nekatere izredne, ne 
planirane dejavnosti: 

• Vodenje in servisiranje podatkov LPR in LPO, ki jih v spletni aplikaciji Ribkat 
pripravljajo ribiške družine; 

• posodabljanje podatkov o površinah revirjev, spremembah namembnosti vodotokov, 
vrstnem sestavu rib v posameznih revirjih; 

• izločanje revirjev iz posameznih ribiških okolišev v primeru podelitve vodne pravice za 
rabo vode v komercialnih ribnikih; 

• sodelovanje v postopkih spremembe RGN, kot na primer opredelitev tekmovalnih tras 
in tras za nočni ribolov, spremembe namembnosti posameznih revirjev in druge 
spremembe; 

• Izdelali smo več različnih mnenj vezanih na ribiško upravljanje in podatke ribiškega 
katastra; 

• pripravili in posredovali smo podatke ribiškega katastra različnim uporabnikom; 
• sodelovali smo z Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano oziroma njegovo 

agencijo ARSO ter Zavodom RS za varstvo narave pri postopkih podeljevanja vodnih 
pravic, problematiki posegov v okolje in varstvu narave; 

• ribiškim družinam smo nudili pomoč in svetovanje pri izvajanju ribiškega upravljanja;  
• sodelovali smo z ribiško in drugimi inšpekcijskimi službami;  
• nudili svetovanje po telefonu in na terenu (predvsem v zvezi z ihtiološkimi pregledi 

RD) ali v neposrednih kontaktih in sestankih na sedežu zavoda. 

3.1.2 Priprava strokovnih podlag za Program upravljanja rib 
Skupaj z MKGP, ZRSVN in RZS smo zaključili z usklajevanji in s popravki osnutka Programa 
upravljanja rib za obdobje 2010-2021. 3. 12. 2015 je bil Program upravljanja rib v celinskih 
vodah Republike Slovenije za obdobje do leta 2021 s sklepom vlade sprejet. 
 
Za izvajanje naloge je bilo porabljenih 25 ur. 
 

3.1.3 Izdelava osnutkov načrtov upravljanja rib v RO in osnutkov 
RGN v ROK 

Nadaljevali smo s pripravo nekaterih še nedokončanih osnutkov RGN ter se sestali s 
posameznimi upravljavci ribiških okolišev.  
V skladu s spremembami osnutka Programa upravljanja rib smo posodobili posamezne 
načrte ribiškega upravljanja v ribiških območjih. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 845 ur, od tega so zaposleni opravili 
598 ur. 
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3.1.4 Potrjevanje letnih programov izvajalcev ribiškega upravljanja 
Pregledali smo vseh 67 letnih programov za izvajanje ribiškega upravljanja v posameznih 
ribiških okoliših v letu 2015. V primeru neustreznosti smo program zavrnili in izvajalca 
ribiškega upravljanja pozvali, da odpravi pomanjkljivosti. Po odpravi pomanjkljivosti smo 
letne programe potrdili. 
 
Za leto 2015 je vseh 64 ribiških družin letne programe pripravilo s pomočjo spletne aplikacije 
(Ribkat).  
 
Formalnih dopisov o potrditvi letnih programov nismo pošiljali, saj zakon določa, da se 
program šteje za potrjenega, če zavod v 30. dneh ne poda pisnih pripomb. Izjemoma smo v 
primerih, ko so ribiške družine na podlagi našega poziva, morale odpraviti določene 
pomanjkljivosti, po uskladitvi, ribiške družine obvestili o zaključku postopka oziroma potrditvi 
letnega programa. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 360 ur, zaposleni pa so opravili 427 
ur. 

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

V letu 2015 smo opravili del v programu predvidenih dejavnosti. Nadaljevali smo aktivnosti 
za vzpostavitev metodologije monitoringa in ocene stanja ribjih populacij v posameznih tipih 
vodotokov glede na hidroekoregije v Sloveniji, ki bo tudi ena od osnov pri pripravi načrtov 
ribiškega upravljanja v ribiških območjih in RGN-jih. 

V tekočem letu smo na osnovi podatkov, ki smo jih na Zavodu pridobili v okviru izvedbe 
različnih nalog javnega značaja, izdelali preliminarno oceno stanja ribjih populacij v nekaterih 
vodnih zadrževalnikih s stališča ribiškega upravljanja kar bo osnova za izdelavo poskusnega 
vrednotenja le teh glede na prisotnost za ribolov pomembnih ribjih vrst. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 493 ur, od tega so zaposleni opravili 
378 ur. 

3.1.6 Izdajanje soglasij in strokovnih mnenj v skladu s predpisi 
Zavod pripravlja in izdaja soglasja, strokovna mnenja, smernice, projektne pogoje in druge 
akte na podlagi 19. in 45. člena ZSRib v povezavi s predpisi o graditvi objektov, prostorskem 
načrtovanju, ohranjanju narave, varstva okolja in vodah. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 9.043 ur. Dejansko smo na 
segmentu izdajanja soglasij in strokovnih mnenj opravili 8.013 ur dela. V letu 2015 smo izdali 
397 strokovnih mnenj oz. soglasij. 

3.1.6.1 Izdelava in izdaja strokovnih mnenj in soglasij za različne posege 
v ribiške okoliše 

Sem sodijo mnenja o posegih v vodno okolje po 19. in 45. členu ZSRib, kot so smernice, 
projektni pogoji in mnenja v skladu z Zakonom o urejanju prostora in z Zakonom o graditvi 
objektov in drugi posegi. Predvidena je bila izdelava 300 mnenj. Izdelali  smo 261 mnenj. 
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3.1.6.2 Izdelava in izdaja strokovnih mnenj in presoj za potrebe MKGP-ja 
v zvezi z ribogojstvom in izvajanjem ribiškega upravljanja 

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

V letu 2015 smo prejeli in izdelali 34 mnenj o izvajanju ribiškega upravljanja. 

3.1.6.3 Izdelava in izdaja strokovnih mnenj v postopkih pridobivanja 
vodnih dovoljenj, koncesij za gospodarsko rabo vode ter drugih 
vplivov na ribje populacije 

To so predvsem mnenja o gospodarski rabi vode za proizvodnjo električne energije, 
strokovna mnenja za izdajo vodnih dovoljenj za komercialne ribnike po predpisih o vodah in 
strokovna mnenja za izdajo vodnih dovoljenj za drugo gospodarsko rabo vode. 

V letu 2015 smo iz tega sklopa izdelali 75 strokovnih mnenj. Od tega smo izdelali 18 
strokovnih mnenj za gospodarsko rabo vode za pridobivanje električne energije v malih 
hidroelektrarnah ter 57 strokovnih mnenj glede določitve ekološko sprejemljivega pretoka 
(Qes) in  mnenj za izdajo vodnega dovoljenja.   

3.1.6.4 Izdelava smernic za pripravo strategije prostorskega razvoja 
občin in dopolnitve prostorskih aktov 

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

V tem sklopu smo v letu 2015 prejeli in pripravili 14 strokovnih podlag za občinske prostorske 
načrte ter 13 strokovnih podlag za državne prostorske načrte. 

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

3.1.7.1 Skupina za pripravo strokovnih podlag za dolgoročno reševanje 
problematike rib in kormoranov 

Omenjeno nalogo je Zavod pričel izvajati že v letu 2011. Namen naloge je priprava 
strokovnih podlag, ki so potrebne za izdelavo dolgoročne strategije reševanja problematike 
rib in kormoranov. Naloga pomeni logično nadaljevanje dejavnosti, ki so potekale v letih 
2011-2013 ter predstavlja nadaljevanje dela skupine, ustanovljene na pobudo MKO, ki so jo 
sestavljali predstavniki MKO, ZRSVN, zavoda, Ribiške zveze Slovenije in Društva za 
opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Zavod je v letu 2015 skupaj  z ZRSVN pripravil 
delovno gradivo z naslovom :«Predlog odsekov vodotokov v posameznem ribiškem območju, 
ki bi jih bilo potrebno aktivno varovati ob vsakoletnem prihodu kormoranov«. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 371 ur, od tega so zaposleni opravili 
335 ur.   

3.1.7.2 Monitoring za ugotavljanje stanja ohranjenosti populacij 
izbranih vrst rib za katere so določena Natura območja  

Nadaljevali smo z izvajanjem drugega cikla spremljanja stanja (monitoringa) izbranih vrst rib, 
za katere so določena območja Natura (Uredba o posebnih varstvenih območjih). V prvem 
ciklu smo postavili metodologijo spremljanja stanja in za izbrane vrste rib izvedli prva 
vzorčenja, V letu 2015 smo vzorčenja ponovili pri nekaterih izbranih vrstah rib v jadranskem 
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povodju in donavskem porečju (primorska belica, mazenica, grbasti okun, velika senčica 
primorski blistavec in blistavec), naredili določene analize ter primerjali stanje populacij 
obravnavanih vrst na posameznih natura območjih in v Sloveniji.  

Delo je bilo opravljeno v celoti in prikazano v obliki pripravljenih poročil za naročnika, 
Ministrstvo za okolje in prostor. Poleg tega so bili pridobljeni rezultati deloma uporabljeni tudi 
v procesu priprave Programa upravljanja z Natura območji, ki poteka v okviru LIFE projekta 
ter pri poročanju o stanju natura vrst in habitatov po Direktivi o habitatih, katerega opravlja in 
je zanj odgovoren Zavod za varstvo narave.  

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 3.553 ur, od tega so zaposleni 
opravili 2.927 ur.   

3.1.7.3 Monitoring ekološkega stanja ARSO 
V programu dela za tekoče leto, ki smo ga pripravili na začetku leta 2015 sprva ni bilo 
načrtovanih dejavnosti povezanih z monitoringom stanja v okolju, ki ga izvaja ARSO. V prvi 
polovici leta so se kolegi omenjene inštitucija obrnili na nas s prošnjo o sodelovanju pri reviziji 
uredbe spremljanja in analize težkih kovin ter drugih škodljivih in strupenih snovi, ki jo 
pripravljajo na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor.  
 
V projektni nalogi predpisana dela, ki so se nanašala na biološki element ribe smo uspešno 
zaključili in pri tem opravili  415 ur dela.  

3.1.8 Izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega    
pomena 

Vode posebnega pomena so določene z Uredbo o določitvi voda posebnega pomena ter 
načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih.  Zavod  je v teh vodah izvajal ribiško upravljanje 
na osnovi potrjenega Ribiškogojitvenega načrta za obdobje 2006-2011.  

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

Vode posebnega pomena so: 

• Radovna od izvira do spodnjega jezu HE Vintgar; 

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

• Triglavska jezera; 

• Unica od izvira do poniknjenja s pritoki; 

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

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

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

• Obrh v Loški dolini s pritoki;  

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

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

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

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

Za zagotavljanje nadzora nad vodami posebnega pomena ima zavod organizirano 
ribiškočuvajsko službo. Izvaja se na podlagi javnih pooblastil, ki jih podeli minister, pristojen 
za ribištvo. Ribiškočuvajsko službo sta v letu 2015 opravljala dva v zavodu redno zaposlena 
delavca, in sicer en ribiški čuvaj na reki Unici, ki poleg ribiško čuvajske službe opravlja tudi 
vse aktivnosti, ki se tičejo vlaganj rib in spremljanja prodaje ribolovnih dovolilnic in eden na 
reki Soči. Poleg njiju nadzor v vodah posebnega pomena opravlja tudi deset pogodbenih 
ribiških čuvajev, katerim zavod plačuje le materialne stroške opravljanja ribiškočuvajske 
službe. 

Tabela 1 Načrtovane in opravljene ure del in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe. 

 
zaposleni rib. čuvaji pogodbeni rib. čuvaji skupaj 

 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 
ure 2.380 2.214 8.475 8.194 10.855 10.408 
km 26.300 22.206 104.580 108.079 130.880 130.285 

 

3.1.8.1 Režimi upravljanja posameznih revirjev 

3.1.8.1.1 Radovna 

Zavod v reki Radovni izvaja ribiško upravljanje na odseku med izvirom in spodnjim jezom HE 
Vintgar, medtem ko je od tu do izliva v reko Savo, Radovna v upravljanju RD Jesenice. 
Zgornji del Radovne med izvirom in Srednjo Radovno je salmonidni gojitveni revir (revir 
Radovna 1), del med Srednjo Radovno in Vintgarjem je ribolovni revir (revir Radovna 2), del 
med začetkom in koncem Vintgarja pa rezervat za plemenke (revir Radovna-Vintgar). V 
ribolovnem revirju je dovoljen način ribolova muharjenje, dovoljena vaba pa ena umetna 
muha na trnku enojčku brez zalusti. V revirju so ribiči lovili po sistemu ujemi in vzemi ter 
ujemi in spusti. V letu 2015 smo ohranili enak način upravljanja kot v letu 2014. 

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij potočne postrvi smo v letu 2015 načrtovali vložek 
500 rib velikostne kategorije 15 - 20 cm, kot dopolnilno vlaganje postrvi za potrebe športnega 
ribolova pa 1.250 (približno 1.000 kg) sterilnih šarenk velikostne kategorije 35 - 40 cm in okoli 
125 sterilnih šarenk (200 kg) velikostne kategorije 45 - 50 cm. V revirju smo pričakovali letno 
prodajo 900 ribolovnih dni. Ribiško čuvajska služba naj bi tekom leta opravila 840 ur 
nadzora, pri čemer smo načrtovali 10.500 prevoženih kilometrov.  

Načrtovanega vzdrževalnega vložka potočne postrvi velikostne kategorije 15 - 20 cm v 
sezoni 2015 sicer nismo dosegli, smo pa namesto tega vložili 200 potočnih postrvi večje 
velikostne kategorije 25 - 30 cm. Naravna smrtnost potočnih postrvi večje velikostne 
kategorije je precej nižja kot pri manjši, zato ocenjujemo, da je razmerje vloženih večjih 
potočnih postrvi ustrezno in menimo, da smo načrtovan vzdrževalni vložek potočnih postrvi v 
reko Radovno izpolnili. Dopolnilno vlaganje sterilne šarenke je bilo manjše od načrtovanega. 
Razlog za zmanjšanje vlaganja šarenk v športno ribolovni revir Radovne je prilagajanje le 
tega ribolovnemu pritisku, ki ga povzroča način ribolova.  
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Prodali smo 517 dnevnih ribolovnih dovolilnic, od tega je bilo kar 484 prodanih ribolovnih 
dovolilnic za ujemi in spusti način ribolova. Pričakovanega števila ribolovnih dni nismo 
dosegli.  

Tabela 2 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja (Radovna). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število Število 

potočna postrv 15 -20 cm 500 / 
potočna postrv 30 -35 cm / 247 
potočna postrv 20 -25 cm  247 

Tabela 3 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja (Radovna). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število kg število kg 

šarenka sterili 30 - 35cm / / 1680 690 
šarenka sterili 35 - 40 cm 1.250 1.000 / / 
šarenka sterili 45 - 50 cm 125 200 93 110 
šarenka 20 – 25 cm   18 3 

Tabela 4 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (Radovna). 

vrsta ribolovne dovolilnice z dovoljenim 
dnevnim uplenom 

ujemi in spusti 

 prodano prodano 
salmonidi 33 484 

Tabela 5 Ribolovni dnevi in ulov (Radovna). 

vrsta maksimalno možno št. 
rib. dni po RGN 

pričakovano št. 
rib. dni 

dejansko izkoriščeno 
število ribolovnih dni 

ulov rib 
(število) 

salmonidi 2.600 900 830 245 
 
Uplen rib v reki Radovni smo izračunali na podlagi vrnjenih letnih ribolovnih dovolilnic, ki 
predstavljajo manjši del vseh izkoriščenih ribolovnih dni v tem revirju. Povratne informacije o 
uplenu rib od prodanih dnevnih ribolovnih dovolilnic, ki predstavljajo večino izkoriščenih 
ribolovnih dni, žal ne dobimo. Zavod sicer pri spletni prodaji ribolovnih dovolilnic nudi popust 
pri nakupu naslednje dovolilnice v primeru, ko ribič posreduje povratno informacijo o uplenu, 
vendar to očitno za ribiče ni zadostna motivacija. K velikemu odstopanju med količino 
vloženih in uplenjenih rib nedvomno prispevajo tudi krivolov, plenjenje sivih čapelj in 
kormoranov, hidrološke razmere, različni posegi v vodotoke, ki so lahko vzrok za pogine, 
migracija rib gor in dolvodno ter drugi dejavniki.  

Tabela 6 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske 
službe (Radovna). 

vrsta zaposleni ribiški čuvaji pogodbeni ribiški čuvaji skupaj 
 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 

ure / / 840 720 840 720 
km / / 10.500 9.000 10.500 9.000 

 

Ribiško čuvajska služba je opravila manj ur nadzora kot je bilo načrtovano. Poleg nadzora je 
ribiško čuvajska služba v revirjih izvajala tudi spremljanje pojavljanja in zadrževanja ribojedih 
ptic. Preko celega leta se je v revirjih zadrževalo do 6 sivih čapelj v zimskem času pa je bilo 
nekaj preletov tudi do 30 kormoranov. 
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3.1.8.1.2 Sava Bohinjka 

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

Celoten odsek je ribolovni revir (revir Sava Bohinjka 3), dovoljen način ribolova salmonidov je 
muharjenje, dovoljena vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. Za leto 2015 je 
veljala prepoved uplena potočne postrvi. Lov sulca je dovoljen z muharjenjem in vijačenjem 
umetnih vab. Najmanjša dolžina vabe je 10 cm, obvezna je uporaba trnka enojčka. Vsak 
uplen sulca je treba prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice. Obsežen del (skoraj dve tretjini 
revirja) je namenjen za ribolov po sistemu ujemi in spusti. 

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij lipana smo v letu 2015 načrtovali vložek 10.000 rib 
velikostne kategorije 12 – 15 cm, za vzdrževanje stanja naravnih populacij potočne postrvi 
pa vložek 500 rib velikostnih kategorije 15 – 20 cm in 200 rib velikostnega razreda 20 – 25 
cm. Kot dopolnilno vlaganje postrvi za potrebe športnega ribolova smo načrtovali vložek okoli 
500 (približno 500 kg) sterilnih šarenk velikostne kategorije 35 – 40 cm in okoli 500 šarenk 
(1.500 kg) velikostne kategorije 45 – 50 cm. V revirju je bila pričakovana prodaja 2.500 
dnevnih ribolovnih dni za salmonide in 60 ribolovnih dni za sulca. Opravljeno naj bi bilo tudi 
smukanje lipana in sulca. Ribiško čuvajska služba naj bi opravila 2.324 ur nadzora, pri čemer 
smo načrtovali 24.000 prevoženih kilometrov.  

Vloženo je bilo 3.000 lipanov velikostnega razreda 9 – 12 cm in 2.374 velikostnega razreda 
12 – 15 cm. Načrtovani vzdrževalni vložek potočnih postrvi je bil večji od načrtovanega. 
Vloženo je bilo tudi 20 sulcev dveh velikostnih kategorij. Sulce večjega velikostnega razreda 
smo tudi označili. 

Dopolnilno vlaganje šarenke je bilo manjše za 693 kg. Podatki o prodaji kart in odvzemu rib, 
ki je predstavljeno v nadaljevanju, nakazujejo v smer nadaljnjega zmanjševanja vlaganja v 
naslednjih letih.  

Prodali smo 2.137 dnevnih ribolovnih dovolilnic, vendar je bila večina prodanih ribolovnih 
dovolilnic za ujemi in spusti način ribolova, tako da ribiči niso vplivali na populacije rib v Savi 
Bohinjki. Prodali smo tudi 125 ribolovnih dovolilnic za ribolov sulca, kar je več od 
pričakovanega.  

Načrtovano smukanje lipana in sulca smo izvedli. 

Tabela 7 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja (Sava Bohinjka). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število število 

potočna postrv do 10 cm  349 
potočna postrv 15 – 20 cm 500 58 
potočna postrv 20 – 25 cm 200 25 
potočna postrv 30 – 35 cm / 1451 
lipan 12 – 15 cm 10.000 2374 
lipan 09 – 12 cm / 3000 
sulec 40 – 45 cm / 10 
sulec 20 – 25 cm / 10 
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Tabela 8 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja (Sava Bohinjka). 

Vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število kg število kg 

šarenka do 10 cm   147 2 
šarenka 15 – 20 cm   87 4 
šarenka 20 – 25 cm   10 1 
šarenka sterili 35 – 40 cm 500 500 1902 850 
šarenka sterili 45 – 50 cm 500 1.500 643 450 

Tabela 9 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (Sava Bohinjka). 

vrsta ribolovne dovolilnice z dovoljenim 
dnevnim uplenom 

ujemi in spusti 

 prodano prodano 
salmonidi 15 2.122 
sulec - 30 

Tabela 10 Ribolovni dnevi in ulov (Sava Bohinjka). 

vrsta maksimalno možno št. 
rib. dni po RGN 

pričakovano št. 
rib. dni 

dejansko izkoriščeno 
število ribolovnih dni 

ulov rib 
(število) 

salmonidi 3.700 2.500 2450 372 
sulec 150 60 30 0 

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

Tabela 11 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske 
službe (Sava Bohinjka). 

 zaposleni ribiški čuvaji pogodbeni ribiški čuvaji skupaj 
 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 

ure / / 2.324 2.237 2.324 2.237 
km / / 24.000 28.529 24.000 28.529 

Obseg nadzora ribiško čuvajske službe je bil manjši od načrtovanega prevoženih pa več 
kilometrov. 

V jeseni 2015 je bila opravljena inventarizacija ribjih populacij z elektroribolovom s čolna na 
celotnem odseku Save Bohinjke s katerim upravljamo.  

Kormorani so se v večjem številu pričeli pojavljati novembra. Njihovo število se je gibalo med 
5 in 120 osebkov dnevno. Vseskozi je bilo v revirju prisotno tudi od 5 do 15 sivih čapelj. 

3.1.8.1.3 Unica s pritoki 

Reka Unica je razdeljena na dva ribolovna revirja. V zgornjem delu med izvirom v Planinski 
jami in mostom v Lazah je salmonidni revir (revir Unica - zgoraj), kjer je dovoljen način 
ribolova muharjenje, dovoljena vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. V 
spodnjem delu med mostom v Lazah in Ponikvami pa 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.  
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 V salmonidnem revirju smo načrtovali vložek lipana (2.000 rib velikostne kategorije 12 -15 
cm), 500 potočnih postrvi (15 – 20 cm) in 500 postrvi (20 – 25 cm) iz gojitvenega potoka 
Žerovnščica. Pričakovana je bila prodaja 1.300 ribolovnih dni za salmonidni revir in 450 za 
ciprinidni. Ribiško čuvajska služba naj bi tekom leta opravila 1.914 ur nadzora, pri čemer smo 
načrtovali 12.000 prevoženih kilometrov.  

Vložili smo 2.000  lipanov velikostnega razreda (9 – 12 cm) in 1.500 lipanov velikostnega 
razreda 12 do 15 centimetrov. Vloženih je bilo tudi 1500 potočnih postrvi velikostnega 
razreda  9 do 12 centimetrov iz Ribogojstva Obrh in 149 potočnic (20 – 25 cm) iz gojitvenega 
potoka.  

Prodali smo 351 dnevnih ribolovnih dovolilnic za salmonide in 85 za ciprinide. Dejansko 
izkoriščenih ribolovnih dni tako v salmonidnem, kot tudi ciprinidnem delu je bilo pod 
pričakovanji.  

Tabela 12 Načrtovana in izvedena vlaganja (Unica s pritoki). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število število 

potočna postrv 09 – 12cm / 1.500 
potočna postrv 15 – 20 cm 500 / 
potočna postrv 20– 25 cm 500 149 
lipan 12 – 15 cm 2.000 1.500 
lipan 09 – 12 cm / 2.000 

Tabela 13 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja (Unica s pritoki). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število kg število kg 

/ / / / / / 

Tabela 14 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (Unica s pritoki). 

vrsta ribolovne dovolilnice z dovoljenim 
dnevnim uplenom 

ujemi in spusti 

 prodano prodano 
salmonidi 351 / 
ciprinidi 85 / 

Tabela 15 Ribolovni dnevi in ulov (Unica). 

vrsta maksimalno možno št. 
rib. dni po RGN 

pričakovano št. 
rib. dni 

dejansko izkoriščeno 
število ribolovnih dni 

ulov rib 
(število) 

salmonidi 2.200 1.300 741 203 
ciprinidi 1.200 450 160 54 

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

Na reki Unici smo v salmonidnem delu izvedli smukanje lipana, valitev iker in nadaljnja vzreja 
je potekala in poteka v Ribogojstvu Obrh. 
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Tabela 16 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske 
službe (Unica s pritoki). 

 zaposleni ribiški čuvaji pogodbeni ribiški čuvaji skupaj 
 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 

ure 834 1.133 1.080 728 1.914 1.861 
km 7.200 8.180 4.800 5.460 12.000 13.640 

Poleg nadzora je ribiško čuvajska služba v revirjih izvajala tudi spremljanje pojavljanja in 
zadrževanja ribojedih ptic. V letu 2015 smo opazili prihod kormoranov oktobra, preko zime je 
na Unico prihajalo tudi do 50 kormoranov dnevno, preko celega leta pa se je na območju 
zadrževalo tudi več sivih in belih čapelj (6 do 45 osebkov).  

3.1.8.1.4 Sava 

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

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij sulca smo v letu 2015 načrtovali vložek 150 rib 
velikostne kategorije 30 – 35 cm. Dopolnilnih vlaganj postrvi nismo načrtovali. Pričakovali 
smo prodajo 50 ribolovnih dni za lov salmonidov, 500 za lov ciprinidov, ter 100 za lov sulca. 
Ribiško čuvajska služba naj bi tekom leta opravila 864 ur nadzora, pri čemer smo načrtovali 
15.120 prevoženih kilometrov.  

V reko Savo smo vložili 100 sulcev večjega velikostnega razreda kot je bilo načrtovano. Vse 
vložene sulce smo pred vlaganjem stehtali, jim izmerili dolžino, markirali ter natančno določili 
mesto izpusta.  

Pričakovano število ciprinidnih ribolovnih dni smo presegli za 70 dni, dosegli pa smo tudi 
pričakovano število ribolovnih dni za sulca. Število salmonidnih dni je ostalo pod pričakovanji.  

Tabela 17 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja (Sava). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število število 

sulec 30 – 35 cm 150  
sulec 40 – 50 cm  100 

Tabela 18 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja (Sava). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število kg število kg 

/ / / / / / 

Tabela 19 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (Sava). 

vrsta ribolovne dovolilnice z dovoljenim 
dnevnim uplenom 

ujemi in spusti 

 prodano prodano 
salmonidi 1 / 
ciprinidi 347 / 
sulec 95 / 
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Tabela 20 Ribolovni dnevi in ulov (Sava). 

vrsta maksimalno možno št. 
rib. dni po RGN 

pričakovano št. 
rib. dni 

dejansko izkoriščeno 
število ribolovnih dni 

ulov rib 
(število) 

salmonidi 110 50 3 0 
ciprinidi 2.100 500 570 288 
sulec 100 100 95 11 

Tabela 21 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske 
službe (Sava). 

 zaposleni ribiški čuvaji pogodbeni ribiški čuvaji skupaj 
 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 

ure / / 864 872 864 872 
km / / 15.120 14.560 15.120 14.560 

Tudi v letu 2015 so se pojavljala dokaj redna onesnaževanja reke Save zaradi izpustov 
tovarne apna v Kresnicah. V revirju Sava so prenočišča kormoranov, ki preko dneva iščejo 
hrano tudi na drugih rekah in potokih. V letu 2015 se je tako na območju našega dela Save 
zadrževalo 30 do 200 kormoranov, poleg njih so čuvaji poročali tudi o prisotnosti relativno 
velikega števila sivih čapelj (do 100 osebkov). 

3.1.8.1.5 Mrtvica Ribče 

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

V letu 2015 smo tako načrtovali dopolnilno vlaganje 3.000 (približno 3.000 kg) krapov 
velikostne kategorije 30 – 40 cm in 750 (400 kg) šarenk velikostne kategorije 30 – 40 cm. V 
revirju je bila načrtovana prodaja 800 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov ciprinidov in 
salmonidov. Ribiško čuvajska služba naj bi tekom leta opravila 570 ur nadzora, pri čemer 
smo načrtovali 3.800 prevoženih kilometrov.  

Vloženo je bilo manj rib od načrtovanega, prodano pa 300 ribolovnih dovolilnic kar je manj od 
pričakovanega. 

Tabela 22 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja (mrtvica Ribče), 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število kg število kg 

krap (gojeni) 30 – 40 cm 3.000 3.000 300 600 
šarenka 30 – 40 cm 750 400 400 200 

Tabela 23 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (mrtvica Ribče). 

vrsta ribolovne dovolilnice z dovoljenim 
dnevnim uplenom 

ujemi in spusti 

 prodano prodano 
ciprinidi in salmonidi 300 / 

Tabela 24 Ribolovni dnevi in ulov (mrtvica Ribče). 

vrsta maksimalno možno št. 
rib. dni po RGN 

pričakovano št. 
rib. dni 

dejansko izkoriščeno 
število ribolovnih dni 

ulov rib 
(število) 

salmonidi in 
ciprinidi* 

2.000 800 300 139 

* skupna ribolovna dovolilnica salmonidi in ciprinidi 
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Tabela 25 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske 
službe (mrtvica Ribče). 

 zaposleni ribiški čuvaji pogodbeni ribiški čuvaji skupaj 
 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 

ure / / 570 940 570 940 
km / / 3.800 7.100 3.800 7.100 

Ribiško čuvajska služba na mrtvici Ribče je opravila več nadzora in pri tem prevozila več 
kilometrov od načrtovanega.  

3.1.8.1.6 Kolpa 

Ribiško upravljanje z delom mejne reke Kolpe med jezom v Slavskem Lazu in jezom v Dolu 
poteka v sodelovanju s sosednjima  upravljavcema, ribiško družino Kočevje ter ŠRU Goran 
iz Hrvaške. Kolpa je na tem delu ribolovna voda (revir Kolpa 1), kjer je dovoljen ribolov 
salmonidov z muharjenjem, eno umetno muho na trnku enojčku brez zalusti. Ribolov 
ciprinidov je dovoljen od vasi Petrina navzdol z beličarskim priborom z vabami, ki so v skladu 
s Pravilnikom o ribolovnem režimu. Lov sulca je dovoljen z muharjenjem (ena umetna muha, 
trnek enojček brez zalusti) in vijačenjem umetne vabe. Vsak uplen sulca se mora prijaviti 
prodajalcu ribolovne dovolilnice. V delu Kolpe s katerim upravlja zavod je dovoljen tudi 
ribolov z dnevno in letno ribolovno dovolilnico RD Kočevje, prav tako velja obratno, imetniki 
letne ribolovne dovolilnice zavod lahko lovijo v delu s katerim upravlja RD Kočevje.  

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij avtohtonih vrst rib v Kolpi smo v letu 2015 
načrtovali vložek 500 potočnih postrvi velikostne kategorije 12 – 15 cm in 100 sulcev 
velikostne kategorije 30 – 35 cm. Dopolnilnih vlaganj šarenke nismo načrtovali.  

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

Načrtovani vzdrževalni vložek potočne postrvi smo izpolnili s 282 potočnimi postrvmi 
večinoma večjih velikostnih razredov, kot je bilo načrtovano. Vloženih je bilo 50 sulcev 
velikostnega razreda 30 – 35 cm, 100 velikostnega razreda  20 do 25 cm in 10.000 zaroda 
velikega do 5cm. Na območju revirja Kolpa imamo v upravljanju tudi Žagarski potok 2 v 
katerem poteka sonaravna vzreja potočne postrvi. V letu 2015 smo potok izlovili, izlovljene 
odrasle potočne postrvi pa vložili v ribolovni revir Kolpe s katerim upravljamo. Po izlovu smo 
v Žagarski potok ponovno naselili zarod potočne postrvi.  

V spomladanskem obdobju smo na ustreznih drstiščih izvedli načrtovano smukanje sulca, 
valitev iker in nadaljnja vzreja je potekala in poteka v Ribogojstvu Obrh.  

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

Tabela 26 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja (Kolpa). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število število 

sulec 30 – 35 cm 100 50 
sulec do 5 cm / 10.000 
sulec 20 – 25 cm / 100 
potočna postrv 12 – 15 cm 500 / 
potočna postrv 15 – 20 cm / 282 
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Tabela 27 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (Kolpa). 

vrsta ribolovne dovolilnice z dovoljenim 
dnevnim uplenom 

ujemi in spusti 

 prodano prodano 
salmonidi * / 
ciprinidi  * / 
sulec 0 / 

Tabela 28 Ribolovni dnevi in ulov (Kolpa). 

vrsta maksimalno možno št. 
rib. dni po RGN 

pričakovano št. 
rib. dni 

dejansko izkoriščeno 
število ribolovnih dni 

ulov rib 
(število) 

salmonidi  1.000 50 * * 
ciprinidi 1.000 50 * * 
sulec 100 25 0 0 

* dnevne ribolovne dovolilnice prodaja RD Kočevje 

Tabela 29 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske 
službe (Kolpa). 

 zaposleni ribiški čuvaji pogodbeni ribiški čuvaji skupaj 
 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 

ure / / 360 360 360 360 
km / / 6.360 4.700 6.360 4.700 

Kormorani so se na tem območju pojavili oktobra, s tem pa smo pričeli tudi spremljati in 
beležiti njihovo aktivnost. V revirju Kolpa kormorani sicer niso stalno prisotni in ne 
prenočujejo, se pa redno pojavljajo vsako leto običajno predvsem v zimskih mesecih, ko se 
je zadrževalo med 3 in 9 osebkov. V zimskih mesecih se je pojavljalo tudi do 10 sivih čapelj.  

3.1.8.1.7 Cerkniško jezero  

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

V letu 2015 vlaganja posameznih vrst rib niso bila načrtovana, niti izvajana. Načrtovane so 
bile aktivnosti, ki so povezane z dinamiko presihanja jezera, saj je v obdobju, ko se le to 
pričakuje vseskozi v pripravljenosti ekipa, ki v primeru obsežnejšega upadanja gladine jezera 
takoj prične reševati ribe. V revirju je bila pričakovana prodaja 400 ribolovnih dni. Ribiško 
čuvajska služba naj bi tekom leta opravila 525 ur nadzora, pri čemer smo načrtovali 8.400 
prevoženih kilometrov. 

Tabela 30 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (Cerkniško jezero). 

vrsta ribolovne dovolilnice z dovoljenim 
dnevnim uplenom 

ujemi in spusti 

 prodano prodano 
ciprinidi  160 / 

Tabela 31 Ribolovni dnevi in ulov (Cerkniško jezero). 

vrsta maksimalno možno št. 
rib. dni po RGN 

pričakovano št. 
rib. dni 

dejansko izkoriščeno 
število ribolovnih dni 

ulov rib 
(število) 

ciprinidi 1.000 400 261 71 
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Tabela 32 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske 
službe (Cerkniško jezero). 

 zaposleni ribiški čuvaji pogodbeni ribiški čuvaji skupaj 
 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 

ure / / 525 525 525 525 
km / / 8.400 8.400 8.400 8.400 

Prodaja ribolovnih dovolilnic je bila manjša od načrtovane, obseg nadzora in pri tem 
prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe pa je bil v skladu z načrtovanim. 

V letu 2015 se je tako na območju našega dela Cerkniškega jezera pozimi zadrževalo od 3 
do 20 kormoranov, poleg njih pa so čuvaji poročali tudi o prisotnosti relativno velikega števila 
sivih in belih čapelj (5 do 30 osebkov). 

3.1.8.1.8 Obrh  

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

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij lipana smo načrtovali vložek 500 lipanov velikostne 
kategorije 9 – 12 cm, 1.000 lipanov velikostne kategorije 12 – 15 cm in 1.300 mladic gentsko 
čiste potočne postrvi. V revirju je bilo pričakovanih 70 ribolovnih dni. Ribiško čuvajska služba 
naj bi v revirju tekom leta opravila 300 ur nadzora, pri čemer smo načrtovali 4.800 
prevoženih kilometrov.  

Vloženo je bilo 1500 lipanov dveh velikostnih razredov s čimer smo izpolnili načrtovan 
vložek. Dodatno je bilo vloženih še 1.300 genetsko čistih potočnih postrvi velikostnega 
razreda  9 do 12 cm. 

Tabela 33 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja (Obrh). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število število 

lipan 12 – 15 cm 2.000 500 
lipan 09 – 12 cm / 1.000 
potočna postrv 09 – 12 cm / 1.300 

Tabela 34 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (Obrh). 

vrsta ribolovne dovolilnice z dovoljenim 
dnevnim uplenom 

ujemi in spusti 

 prodano prodano 
salmonidi 8 / 

Tabela 35 Ribolovni dnevi in ulov (Obrh). 

vrsta maksimalno možno št. 
rib. dni po RGN 

pričakovano št. 
rib. dni 

dejansko izkoriščeno 
število ribolovnih dni 

ulov rib 
(število) 

salmonidi 100 70 8 2 

Tabela 36 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske 
službe (Obrh). 

 zaposleni ribiški čuvaji pogodbeni ribiški čuvaji skupaj 
 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 

ure / / 300 384 300 384 
km / / 4.800 5.520 4.800 5.520 

Načrtovanega smukanja potočne postrvi na Obrhu zaradi visokih voda nismo opravili. 
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Prodanih je  bilo 8 dnevnih ribolovnih dovolilnic, obseg nadzora in pri tem prevoženih 
kilometrov ribiško čuvajske službe pa je bilo nekaj več kot načrtovano. 

V letu 2015 se je tako na območju Obrha pozimi zadrževalo do 20 kormoranov, poleg njih pa 
so čuvaji poročali tudi o prisotnosti relativno velikega števila sivih in belih čapelj (10 do 30 
osebkov). 

3.1.8.1.9 Krka 

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

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij avtohtonih vrst rib v Krki v letu 2015 nismo 
načrtovali vlaganj. Kot dopolnilno vlaganje postrvi za potrebe ribolova smo načrtovali vložek 
1.250 (približno 1.000 kg) sterilnih šarenk velikostne kategorije 35 – 40 cm in 300 sterilnih 
šarenk velikostne kategorije 45 – 50 cm. V revirju smo pričakovali prodajo 500 ribolovnih dni 
za lov  salmonidov. Ribiško čuvajska služba naj bi tekom leta opravila 1.240 ur nadzora, pri 
čemer smo načrtovali 18.400 prevoženih kilometrov.  

Tabela 37 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja (Krka). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število število 

/ / / / 

Tabela 38 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja (Krka). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število kg število kg 

šarenka sterili 35 – 40 cm 1.250 1.000 935 500 
šarenka sterili 45 – 50 cm 300 1.000 107 200 

Tabela 39 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (Krka). 

vrsta ribolovne dovolilnice z dovoljenim 
dnevnim uplenom 

ujemi in spusti 

 prodano prodano 
salmonidi 28 59 

Tabela 40 Ribolovni dnevi in ulov (Krka). 

vrsta maksimalno možno št. 
rib. dni po RGN 

pričakovano št. 
rib. dni 

dejansko izkoriščeno 
število ribolovnih dni 

ulov rib 
(število) 

salmonidi 2.100 500 237 125 
 
Uplen rib v reki Krki smo izračunali na podlagi vrnjenih letnih ribolovnih dovolilnic, ki 
predstavljajo manjši del vseh izkoriščenih ribolovnih dni v tem revirju. Povratne informacije o 
uplenu rib od prodanih dnevnih ribolovnih dovolilnic, ki predstavljajo večino izkoriščenih 
ribolovnih dni, žal ne dobimo. Zavod sicer pri spletni prodaji ribolovnih dovolilnic nudi popust 
pri nakupu naslednje dovolilnice v primeru, ko ribič posreduje povratno informacijo o uplenu, 
vendar to očitno za ribiče ni zadostna motivacija. K velikemu odstopanju med količino 
vloženih in uplenjenih rib nedvomno prispevajo tudi krivolov, plenjenje sivih čapelj in 
kormoranov, hidrološke razmere, različni posegi v vodotoke, ki so lahko vzrok za pogine, 
migracija rib gor in dolvodno ter drugi dejavniki.  
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Tabela 41 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske 
službe (Krka). 

 zaposleni ribiški čuvaji pogodbeni ribiški čuvaji skupaj 
 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 

ure / / 1.240 1.197 1.240 1.197 
km / / 18.400 21.540 18.400 21.540 

Ribiško čuvajska služba je opravila manj ur nadzora in pri tem presegla načrtovan obseg 
prevoza.  

V revirju so se preko celega leta zadrževale sive čaplje (10 do 15 osebkov), preko zime pa 
tudi kormorani (do 16 osebkov). 

3.1.8.1.10 Iščica 

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

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij avtohtonih vrst rib v potoku Iščica v letu 2015 
nismo načrtovali vlaganj. Pričakovali smo prodajo 50 ribolovnih dni za lov salmonidov. 
Ribiško čuvajska služba naj bi v revirju tekom leta opravila 600 ur nadzora, pri čemer smo 
načrtovali 6.000 prevoženih kilometrov.  

Tabela 42 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja (Iščica). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število število 

/ / / / 

Tabela 43 Realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (Iščica). 

vrsta ribolovne dovolilnice z dovoljenim 
dnevnim uplenom 

ujemi in spusti 

 prodano prodano 
salmonidi / 1 

Tabela 44 Ribolovni dnevi in ulov (Iščica). 

vrsta maksimalno možno št. 
rib. dni po RGN 

pričakovano št. 
rib. dni 

dejansko izkoriščeno 
število ribolovnih dni 

ulov rib 
(število) 

salmonidi 300 50 2 0 

Tabela 45 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske 
službe (Iščica). 

 zaposleni ribiški čuvaji pogodbeni ribiški čuvaji skupaj 
 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 

ure / / 600 342 600 342 
km / / 6.000 3.720 6.000 3.720 

V revirju so se preko celega leta zadrževale sive čaplje (do 16 osebkov), preko zime pa tudi 
kormorani (do 19 osebkov). 

3.1.8.1.11 Soča s pritoki 

Zavod kot z vodo posebnega pomena upravlja zgornji del reke Soče. Odsek med izvirom in 
koriti nad Trento (revir Soča 1) in odsek med koriti nad Trento in visečim mostom pod Skalo 
(revir Soča 2) sta rezervata za ohranjanje populacij domorodnih vrst rib; odsek med visečim 
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mostom in cestnim mostom za Vrsnik (revir Soča 3) je salmonidni gojitveni revir ter odsek 
med cestnim mostom za Vrsnik in mostom v Čezsoči (revir Soča 4) ribolovni revir. Dovoljen 
način ribolova je muharjenje, vaba umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. V preteklosti 
so ribiči v tem revirju lovili po sistemu ujemi in vzemi, v letu 2009 pa smo z novim ribolovnim 
režimom v ribolovnem revirju Soče, pritoku Lepena in ribolovnem delu pritoka Koritnica 
določili tudi predel, kjer je možen ribolov le po sistemu ujemi in spusti. S tem smo soško 
postrv, kot avtohtono vrsto, še dodatno zaščitili. 

Za vzdrževanje stanja naravnih populacij avtohtonih vrst rib v reki Soči in pritokih smo v letu  
2015 načrtovali vložek 200 soških postrvi velikostne kategorije 15 - 20 cm, 100 soških postrvi 
velikostne kategorije 25 – 30 cm in 200 soških postrvi večjih od 35 cm. Kot dopolnilno 
vlaganje za potrebe športnega ribolova smo načrtovali vložek 450 soških postrvi večjih od 35 
centimetrov ter 350 (približno 1.000 kg) sterilnih šarenk velikostne kategorije 45 – 50 cm. V 
revirju smo pričakovali prodajo 1.500 ribolovnih dni za lov salmonidov. Ribiško čuvajska 
služba naj bi v revirju tekom leta opravila 1.300 ur nadzora, pri čemer smo načrtovali 21.500 
prevoženih kilometrov.  

V letu 2015 je bilo vzdrževalno vlaganje  soških postrvi  večje od načrtovanega. Vloženo je 
bilo 50.000 soških postrvi velikostnega razreda do 4 do 6 cm,  3.847 velikostnega razreda 15 
–  20 cm, 1.801 velikostnega razreda 20 – 25 cm, 50 velikostnega razreda 25 – 30 cm in 624 
soških postrvi večjih od 30 cm. Zaradi izredno uspešne valitve iker ter preživetja mladic in 
ostalih velikostnih razredov soške postvi smo imeli v Ribogojstvu Soča viške, katere je bilo 
najbolj smotrno vložiti v reko Sočo in njene pritoke. Zaradi navedenega smo načrtovana 
vzdrževalna vlaganja presegli. 

Vir vzdrževalnih vlaganj soške postrvi je bila ribogojnica v Kobaridu ter izlov rib iz potoka 
Bavšca in gojitvenega dela Soče, kjer poteka sonaravna vzreja soške postrvi z vlaganjem 
mladic. Dodatno je bilo vzdrževalno vloženo 1.000 soških lipanov različnih velikostnih 
kategorij iz ribogojnice RD Tolmin.  

Dopolnilno vlaganje sterilne šarenke je bilo v skladu z načrtom.  

V revirju je bilo prodanih 2.067 dnevnih ribolovnih dovolilnic, od tega je bila velika večina 
prodanih dovolilnic za ujemi in spusti način ribolova, tako da po našem mnenju ribolov ni imel 
bistvenega vpliva na populacijo soške postrvi v Soči in pritokih. Pričakovano število 
ribolovnih dni je bilo preseženo. 

Tabela 46 Načrtovana in izvedena vzdrževalna vlaganja (Soča s pritoki). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število število 

soška postrv 4 – 6 cm / 35.000 
soška postrv 15 – 20 cm 200 3.847 
soška postrv 20 – 25 cm / 1.801 
soška postrv 25 – 30 cm 100 50 
soška postrv 30 – 35 cm 200 174 
soški lipan 9 – 12 cm / 220 
soški lipan 12 – 15 cm / 370 
soški lipan 15 – 20 cm / 410 

Tabela 47 Načrtovana in izvedena dopolnilna vlaganja (Soča s pritoki). 

vrsta velikost načrtovano izvedeno 
število kg število kg 

soška postrv nad 35 cm 450 200 450 220 
šarenka sterili 45 – 50 cm 350 1.000 / / 
šarenka sterili 30 – 35 cm   1.710 1.000 



ZZRS Poslovno poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2015 

32 

 

Tabela 48 Načrtovana in realizirana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (Soča s pritoki). 

vrsta ribolovne dovolilnice z dovoljenim 
dnevnim uplenom 

ujemi in spusti 

 prodano prodano 
salmonidi 143 1.654 

Tabela 49 Ribolovni dnevi in ulov (Soča). 

vrsta maksimalno možno št. 
rib. dni po RGN 

pričakovano št. 
rib. dni 

dejansko izkoriščeno 
število ribolovnih dni 

ulov rib 
(število) 

salmonidi 2.300 1.500 1.943 162 
 
Uplen rib v reki Soči s pritoki smo izračunali na podlagi vrnjenih letnih ribolovnih dovolilnic, ki 
predstavljajo manjši del vseh izkoriščenih ribolovnih dni v tem revirju. Povratne informacije o 
uplenu rib od prodanih dnevnih ribolovnih dovolilnic, ki predstavljajo večino izkoriščenih 
ribolovnih dni, žal ne dobimo. Zavod sicer pri spletni prodaji ribolovnih dovolilnic nudi popust 
pri nakupu naslednje dovolilnice v primeru, ko ribič posreduje povratno informacijo o uplenu, 
vendar to očitno za ribiče ni zadostna motivacija. K velikemu odstopanju med količino 
vloženih in uplenjenih rib nedvomno prispevajo tudi krivolov, plenjenje sivih čapelj in 
kormoranov, hidrološke razmere, različni posegi v vodotoke, ki so lahko vzrok za pogine, 
migracija rib gor in dolvodno ter drugi dejavniki.  

Tabela 50 Načrtovane in opravljene ure nadzora in prevoženih kilometrov čuvajske službe 
(Soča s pritoki). 

 zaposleni ribiški čuvaji pogodbeni ribiški čuvaji skupaj 
 načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno načrtovano opravljeno 

ure 1.300 1.081 / / 1.300 1.081 
km 21.500 14.026 / / 21.500 14.026 

 

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

3.1.8.1.12 Triglavska jezera  

Skupaj z Zavodom Triglavski narodni park smo v letu 2015 načrtovali inventarizacijo ribjih 
populacij Črnega jezera v kolikor bi Triglavski narodni park preskrbel transport, drugače bi 
izvedli inventarizacijo ribjih populacij jezera pri Planini pri jezeru. Načrtovane inventarizacije 
ribjih populacij Črnega jezera nismo opravili, ker Zavod Triglavski narodni park, v 
sodelovanju s Slovensko vojsko ni uspel zagotoviti helikopterskega prevoza opreme na 
lokacijo izlova. Prav tako ni bila izvedena inventarizacija jezera Planina pri jezeru z uporabo 
različnih metod za izlov rib. Vzrok za to je bilo dolgotrajno neuspešno prizadevanje za 
izvedbo prioritetne inventarizacije rib v Črnem jezeru, ki je trajalo tako dolgo, da so nastopile 
slabe in za delo nevarne vremenske razmere v visokogorju.   

3.1.8.1.13 Sonaravna vzreja v vodah posebnega pomena s statusom 
gojitvenega potoka 

V letu 2015 smo izvedli načrtovane izlove rib v naslednjih gojitvenih potokih oziroma 
gojitvenih delih: Žerovnščica (pritok C.Jezera), Žagarski potok 2 (pritok reke Kolpe), 
Medenca, Mrzli potok  (pritoki Save Bohinjke), Budin in Lipnik (pritoka Radovne) Bavščica in 
Soča 3 (pritok Koritnice in gojitveni del Soče). Po izlovih rib smo v zgoraj omenjene potoke 
vložili mladice potočne postrvi oziroma soške postrvi, odvisno od povodja. Načrtovane in 
izvedene količine vloženih mladic v posamezni gojitveni potok so predstavljene v spodnji 
tabeli.  
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Izlove smo izvedli na vseh načrtovanih gojitvenih potokih. V gojitvene potoke smo v 
splošnem vložili manj mladic, saj je analiza uspešnosti vzreje pokazala, da lahko enako 
število vzrejenih rib dosežemo tudi z manjšim vložkom od načrtovanega. Število vzrejenih rib 
po vrstah in velikostnih kategorijah je prikazan v tabelah 52 do 59. 

V letu 2015 smo izvedli veliko intervencijskih izlovov predvsem na manjših potokih, kjer so 
potekala različna sanacijska dela po neurjih iz preteklih let in sušnega leta 2015. Izlovljene 
ribe so bile večinoma prestavljene nad mesto posega. 

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

  vlaganje izlov 
potok vrsta ribe načrtovano izvedeno načrtovano izvedeno 
Žagarski potok 2  potočna postrv  15.000 (do 5cm) 2.000 (4-6 cm) x x 
Žerovnščica potočna postrv   x x 
Bavščica soška postrv 3.000 (do 5cm)  x x 
Soča 3 soška postrv 12.000 (5 do 9cm) 15.000 (4-6 cm)  x x 
Medenca potočna postrv 15.000 ikra z očmi 8.600 ikra z očmi x x 
Mrzli potok potočna postrv 15.000 ikra z očmi 8.600 ikra z očmi x x 
Budin potočna postrv   x x 
Lipnik potočna postrv   x x 

Tabela 52 Izlov Žagarskega potoka 2, 

vrsta dolžina število 
potočna postrv 10 – 20 cm 282 

Tabela 53 Izlov Žerovnščica, 

vrsta dolžina število 
potočna postrv 20 – 30 cm 149 

Tabela 54 Izlov Soča 3, 

vrsta dolžina število 
soška postrv 10 – 20 cm 33 
soška postrv 20 – 30 cm 83 
soška postrv nad 30 cm 63 

Tabela 55 Izlov Bavščica, 

vrsta dolžina število 
soška postrv 10 – 20 cm 14 
soška postrv 20 – 30 cm 18 
soška postrv nad 30 cm 11 

Tabela 56 Izlov Medenca, 

vrsta dolžina število 
potočna postrv do 10 cm 141 
potočna postrv 10 – 20 cm 9 
potočna postrv 20 – 30 cm 4 
potočna postrv nad 30 cm 1 
šarenka do 10 cm 123 
šarenka 10 – 20 cm 54 
šarenka 20 – 30 cm 9 
šarenka nad 30 cm 2 
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Tabela 57 Izlov Mrzli potok, 

vrsta dolžina število 
potočna postrv do 10 cm 208 
potočna postrv 10 – 20cm 49 
potočna postrv 20 – 30 cm 21 
šarenka do 10 cm 24 
šarenka 10 – 20cm 33 
šarenka 20 – 30 cm 1 

Tabela 58 Izlov Budin, 

vrsta dolžina število 
potočna postrv 20 – 25 cm 234 
potočna postrv nad 30 cm 43 
šarenka 20 – 25 cm 18 

Tabela 59 Izlov Lipnik 

vrsta dolžina število 
potočna postrv 20 – 25 cm 13 
potočna postrv nad 30 cm 4 

3.1.8.1.14 Poreklo rib za vlaganja v vode posebnega pomena 

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

3.1.8.1.15 Ribolovne dovolilnice  

Prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic je prikazana po posameznih revirjih za leta 2010 -2015. 

 
Slika 1 Graf prodaje ribolovnih dovolilnic po revirjih. 
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Za leto  2015 smo načrtovali prodajo 70 letnih ribolovnih dovolilnic različnih tipov, od tega 25 
generalnih (salmonidi + ciprinidi), 14 za ujemi in spusti revirje, 4 za posamezne salmonidne 
revirje ter 27 letnih ribolovnih dovolilnic za ciprinidne revirje. 

Uspelo nam je prodati 66 letnih ribolovnih dovolilnic. Pregled prodaje po tipih letnih ribolovnih 
dovololnic  in njihovo število je navedeno v spodnji tabeli 60.  

Tabela 60 Načrtovana in realizirana prodaja letnih ribolovnih dovolilnic. 

tip letne ribolovne dovolilnice št. rib. dni št. rib. dovolilnic 
  načrtovano realizirano 
generalna letna ribolovna dovolilnica neomejeno 5 5 
generalna letna ribolovna dovolilnica 20 10 16 
generalna letna ribolovna dovolilnica brez Unice neomejeno 5 2 
generalna letna ribolovna dovolilnica brez Unice 20 5 2 
letna rib. dovolilnica vsi »ujemi in izpusti« revirji neomejeno 2 1 
letna rib. dovolilnica vsi »ujemi in izpusti« revirji 20 2 9 
letna rib. dovolilnica vsi revirji »ujemi in izpusti« 7 zaporednih 10 5 
letna rib. dovolilnica vsi ciprinidni revirji neomejeno 10 9 
letna rib. dovolilnica vsi ciprinidni revirji 20 10 0 
letna rib. dovolilnica posamezni salmonidni revirji neomejeno 2 1 
letna rib. dovolilnica posamezni salmonidni revirji 20 2 2 
letna rib. dovolilnica posamezni ciprinidni revirji neomejeno 2 13 
letna rib. dovolilnica posamezni ciprinidni revirji 20 5 1 
 

3.1.8.2 Promocija športnega ribolova 

Promocijo športnega ribolova v vodah posebnega pomena smo izvedli v načrtovanem 
obsegu. Promocija je potekala na spletnih straneh zavoda (www.zzrs.si) in preko glasil o 
muharjenju v Sloveniji, ki jih pripravlja Ribiška zveza Slovenije. S Slovensko turistično 
organizacijo in Ribiško zvezo Slovenije smo izvedli tudi promocijo športnega ribolova na več 
ribiških sejmih v tujini in pri nas. V letu 2014 smo pričeli tudi s spletno prodajo ribolovnih 
dovolilnic. Preko spleta je bilo prodanih 30 dnevnih ribolovnih dovolilnic za različne revirje. 
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3.2 Dejavnosti javne službe na področju morskega ribištva 
Dejavnosti javne službe na področju morskega ribištva smo izvajali na podlagi 34. člena 
Zakona o morskem ribištvu (Ur.l. RS, št. 115/2006, v nadaljnjem besedilu ZMR 2) in Sklepa o 
preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije. 

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

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

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

V letu 2015 smo izvedli pet vzorčenj v okviru katerih smo pridobili 13 bioloških vzorcev. 

 
Slika 2 Vzorčna mesta v okviru naloge Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo v 
teritorialnem morju Republike Slovenije. 
 
Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 550 ur, zaposleni pa so opravili 602 
ur. 
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3.2.2 Spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in 
ribolovnih možnosti 

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

V letu 2015 smo izdelali strokovne podlage za vzpostavitev večletnega načrta upravljanja za 
male pelagične ribe (Development of a regulation establishing a multiannual plan for the 
management of Northern Adriatic Sea small pelagic fisheries). 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 13 ur, zaposleni pa so opravili 80 ur. 

3.2.3 Ocena staleža morskega lista (Solea solea) v severnem in 
srednjem Jadranu in vrednotenje vpliva različnih ribolovnih 
aktivnosti 

Ocena staleža Solea solea v severnem in srednjem Jadranu in vrednotenje vpliva različnih 
ribolovnih aktivnosti je raziskovalni projekt, ki je potekal v okviru regionalnega projekta 
AdriaMed. Partnerji v projektu so bili ISMAR-CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
Istituto di Scienze Marine), Univerza za kmetijstvo iz Tirane, Zavod za ribištvo Slovenije, 
Inštitut za oceanografijo in ribištvo Split, Inštitut za morsko biologijo Kotor, ICRAM. 

Vzorčenje v teritorialnem morju Republike Slovenije je potekalo 29.11.2015. Pri vzorčenju so 
sodelovali: posadka raziskovalnega plovila G. Dallaporta, strokovni sodelavci CNR ISMAR iz 
Ancone ter strokovna sodelavka ZZRS. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 154 ur, od tega so zaposleni opravili 
133 ur. 

3.2.4 Poročanje državnim organom 
V letu 2015 smo v okviru poročanja državnim organom opravili naslednje: 

• priprava tehničnega poročila za 2014; 

• dopolnitve finančnih tabel tehničnega poročila; 

• odgovor na pripombe na tehnično poročilo za 2014; 

• priprava podatkov za »data call«. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 548 ur, zaposleni pa so opravili 531 
ur. 

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

V letu 2015 smo pripravili eno mnenje glede ribolova v raziskovalne namene v slovenskem 
teritorialnem morju. Opravili smo tudi nekaj manjših drugih nalog v zvezi s predmetnim 
področjem in z njim povezano področno zakonodajo. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 60 ur, od tega so zaposleni opravili 
33 ur. 
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3.2.6 Priprava strokovnih mnenj v zvezi z izdajo posebnih dovoljenj 
za gospodarski ribolov 

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

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 81 ur, od tega so zaposleni opravili 
48 ur. 

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

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

Delo je potekalo sprotno in po programu dela. Vnesli in arhivirali smo vse ladijske dnevnike.  

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 109 ur, zaposleni pa so opravili 71 
ur. 

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

Zavod se je ukvarjal z vnosom podatkov o prvi prodaji ribiških proizvodov, ki je obsegalo: (1) 
razvrščanje dokumentov; (2) žigosanje dokumentov; (3) vnos podatkov; (4) knjiženje 
podatkov in (5) arhiviranje dokumentov. 

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

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 933 ur, zaposleni pa so opravili 952 
ur. 

3.2.9 Program Republike Slovenije za zbiranje, upravljanje in 
uporabo podatkov v ribiškem sektorju 

3.2.9.1 A – vrednotenje ribiškega sektorja 

Modul A1 – socio-ekonomske in prečne spremenljivke 

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

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

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

Ekonomske spremenljivke so poročali za vsak segment flote kot je določeno v Dodatku III 
Večletnega programa skupnosti. Plovilo smo razvrstili v posamezen segment tako, da smo 
upoštevali katero ribolovno orodje prevladuje glede na število ribolovnih dni (tj. plovilo več kot 
50 % ribolovnega časa uporablja to orodje).  
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V letu 2015 so se na podlagi omenjene uredbe vršile naslednje dejavnosti: 

1. posodobitev metodologije zbiranja podatkov; od januarja do marca se je posodabljala 
metodologija za zbiranje socioekonomskih podatkov. Metodologija določa vrste podatkov, ki 
se bodo zbirali, način zbiranja podatkov in vire teh podatkov.  

2. zbiranje podatkov; poteka od aprila. Podatki se zbirajo s pomočjo anketnega 
vprašalnika, ki je bil v začetku aprila poslan vsem ekonomskim subjektom, ki se v RS 
ukvarjajo z ribištvom. Za sedaj je odziv okoli 70%. Del podatkov je bil pridobljen iz registra 
plovil, ladijskih dnevnikov, davčnih izkazov in s pomočjo Uprave RS za pomorstvo. S 
pomočjo podatkovne baze FI – PO AJPES bodo pregledani vsi računovodski izkazi 
omenjenih subjektov. Anketiranje ekonomskih subjektov pa je potekalo tudi na terenu. Tako 
so bila v ta namen julija, avgusta in decembra organizirana srečanja v Izoli, Kopru, Portorožu 
in Piranu.  

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

4. priprava in pisanje poročila; v začetku leta 2016 se bo pripravilo končno poročilo, ki 
bo predvidoma v začetku marca 2016 poslano evropski komisiji.  

5. Udeleževanje seminarjev ter kongresov na temo ekonomike ribištva; V letu 2015 smo 
se udeležili naslednjih dogodkov: 

• WORKSHOP ON TRANSVERSAL VARIABLE, od 19.01. do 23.01.2015, Zagreb  

• GFCM – SAC – SCESS, od 03.02. do 06.02.2015, Rim  

• GFCM – SAC, od 23.03. do 27.03.2015, FAO - Rim 

• PG ECON, od 18.05. do 22.05.2015, Berlin – Nemčija 

• RCM Med&BS,  od 09.09. do 11.09.2015, Rim – Italija 

V letu 2015 so se zbirali podatki za leto 2014. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 1483 ur, od tega so zaposleni 
opravili 1400 ur. 

Modul A2 – biološke spremenljivke – biološko vzorčenje iztovora 
Zunanji izvajalec je v letu 2015 opravil pet vzorčenj. Predmet vzorčenja sta bili vrsti sardela 
(Sardina pilchardus) in sardon (Engraulis encrasicolus), ujeti z zapornimi plavaricami. Zavod, 
kot nosilec naloge je, v podatkovno zbirko BIOS vnesel podatke petih vzorčenj ter določil 
starost rib z metodo branja otolitov. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 122 ur, zaposleni pa so opravili 303 
ur. 

Modul A2 – biološke spremenljivke – prostočasni ribolov 
Ocena uplena pri prostočasnem ribolovu je biološko vzorčenje, ki poteka na območju 
ribolovnega morja Republike Slovenije in je predvideno z Nacionalnim programom zbiranja in 
obdelave podatkov. Podatke o ulovu smo zbirali pri ribičih, ki se ukvarjajo s športnim 
ribolovom na morju. 

Za leto 2014 smo v začetku februarja 2015 od Zveze za športni ribolov na morju prejeli 
obrazce za vodenje dnevnega seznama ulova. Podatke s prejetih obrazcev smo vnesli v 
podatkovno zbirko BIOS. Število vnesenih vzorčenj, ki odgovarjajo ribolovnemu dnevu 
registriranega slovenskega športnega ribiča v letu 2014 je bilo 6091. Poleg uplenjenih vrst 
(število osebkov in skupna masa), so od sedaj naprej na voljo tudi podatki o ribolovnem 
naporu, izraženi v urah ribolova omenjenega ribolovnega dne na morju. 
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Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 591 ur, od tega so zaposleni opravili 
576 ur. 

Modul A2 – biološke spremenljivke – zavržek 
Ocena prilova in zavržka je biološko vzorčenje, ki na območju ribolovnega morja Republike 
Slovenije poteka od leta 2006. Vzorčenje je potekalo na različnih ribiških plovilih pri čemer 
smo v letu 2013 vzorčili ulove pri štirih metierjih: GNS_DEF_>=16_0_0; 
GTR_DEF_>=16_0_0; OTB_DEF_>=40_0_0 in PS_SPF_>=14_0_0. 

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

Opravili smo 15 vzorčenj. Manjše število vzorčenj je posledica težav, ki jih imamo strokovni 
sodelavci pri izvajanju opazovanja na krovu ribiških plovil. Sodelavci zavoda namreč nismo 
imeli pooblastil za vstop na ribiška plovila, ki so bila predvidena za vzorčenje. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 2392 ur, od tega so zaposleni 
opravili 2.583 ur. 

Modul A3 – raziskave na morju – MEDITS 
Program raziskovanja z vlečno mrežo v Sredozemlju je evropski program, v katerega je 
Slovenija aktivno vključena od leta 1995. Vzorčenje je potekalo z najetim raziskovalnim 
plovilom, ki je opravilo standardizirane ribolove s pridneno vlečno mrežo na dveh 
sistematično določenih mestih v slovenskem morju (Slika 3). 

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

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

Dne 11.8.2015 smo izvedli eno vzorčenje v okviru katerega smo pridobili dva biološka 
vzorca. V vzorcih je bilo 43 vrst ribolovnih organizmov ter skupno 1532 osebkov. Podvzorce 
osebkov smo obdelali v laboratoriju, podatke pa vnesli v podatkovno zbirko BIOS. 

 
Slika 3 Vzorčni mesti v okviru programa MEDITS v teritorialnem morju Republike Slovenije. 
 
Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 222 ur, od tega so zaposleni opravili 
356 ur. 
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Modul A3 – raziskave na morju – MEDIAS 
Ocena biomase malih pelagičnih rib je raziskovalni program, v katerem sodelujemo od leta 
2007. Raziskava je predvidena v Nacionalnem programu zbiranja in obdelave podatkov in 
poteka v sodelovanju s CNR ISMAR (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze 
Marine) iz Ancone. Vzorčenje po metodi "echosurvey" so izvedli strokovnjaki CNR ISMAR s 
svojim raziskovalnim plovilom G. Dallaporta na trensektu, ki je označen na zemljevidu (Slika 
4). 

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

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

Ostala dela, ki smo jih opravili v okviru MEDIAS so bila povezana predvsem z administracijo 
projekta (pridobivanje dovoljenja za negospodarski ribolov, organizacija prihoda plovila v 
slovensko morje) ter seznanjanje z metodologijo akustičnega raziskovanja. 

 
Slika 4 Vzorčna mesta v okviru programa MEDIAS v teritorialnem morju Republike Slovenije. 
 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 375 ur, zaposleni pa so opravili 125 
ur. 

3.2.9.2 B – vrednotenje ekonomske situacije sektorjev akvakulture in 
predelovalne industrije 

Modul B1 – akvakultura 
Ekonomske spremenljivke smo zbirali na podlagi Uredbe sveta ES št. 199/2008 in na podlagi 
Dodatka VI Večletnega programa skupnosti. 

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

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

Podatkov o sladkovodnih vrstah ni bilo treba zbirati. 
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Podatke se je zbiralo za 8 ekonomskih subjektov, ki so se v letu 2014 ukvarjali z vzrejo 
morskih rib in školjk. Podatki za te subjekte so se zbirali iz več različnih virov, kar je 
omogočilo navzkrižno preverjanje. Računovodski podatki pridobljeni s pomočjo javne 
agencije AJPES pa so že preverjeni in revidirani. Podatke smo zbirali za vse subjekte tako, 
da je bila kvaliteta podatkov visoka. 

V letu 2015 so se na podlagi omenjene uredbe vršile naslednje dejavnosti: 

1. posodobitev metodologije zbiranja podatkov; od aprila do junija se je posodabljala 
metodologija za zbiranje socioekonomskih podatkov. Metodologija določa vrste 
podatkov, ki se bodo zbirali, način zbiranja podatkov in vire teh podatkov.  

2. zbiranje podatkov; poteka od junija. Podatki se zbirajo s pomočjo anketnega 
vprašalnika, ki je bil v začetku junija poslan vsem ekonomskim subjektom, ki se v RS 
ukvarjajo z vzrejo morskih rib in školjk. Del podatkov je bil pridobljen iz davčnih 
izkazov. S pomočjo podatkovne baze FI – PO AJPES so bili pregledani vsi 
računovodski izkazi omenjenih subjektov. Anketiranje ekonomskih subjektov pa je 
potekalo tudi na terenu. Tako so bila v ta namen v juliju organizirana srečanja v Izoli, 
Strunjanu in Luciji.  

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

4. priprava in pisanje poročila; v začetku prihodnjega leta se bo pripravilo končno 
poročilo. Rok naslednjega Data call za akvakulturo bo predvidoma junija 2016.  

5. Udeleževanje seminarjev ter kongresov na temo akvakulture; V letu 2015 smo se 
udeležili naslednjih dogodkov: 

• Akvakultura, od 15.06. do 19.06.2015, Gdynia – Poljska 

 
V letu 2015 so se zbirali podatki za leto 2014. 
 
Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 619 ur, od zaposleni pa so opravili 
720 ur. 

Modul B2 – predelovalna industrija 
Ekonomske spremenljivke smo zbirali na podlagi Uredbe sveta ES št. 199/2008 in na podlagi 
Dodatka VI Večletnega programa skupnosti. 

Populacija se je nanašala na podjetja, katerih glavna dejavnost je predelovanje in 
konzerviranje morskih rib ter proizvodnja ribjih izdelkov. Podjetij, ki so se v letu 2014 
ukvarjala s tovrstno dejavnostjo je bilo v Sloveniji 20.  

Podatki za te subjekte so se zbirali iz več različnih virov, kar je omogočilo navzkrižno 
preverjanje. Računovodski podatki pridobljeni s pomočjo javne agencije AJPES pa so že 
preverjeni in revidirani. Podatki smo zbirali za vseh 20 subjektov tako, da je bila kvaliteta 
podatkov visoka. 

V letu 2015 so se na podlagi omenjene uredbe vršile naslednje dejavnosti: 

1. posodobitev metodologije zbiranja podatkov; od marca do maja se je posodabljala 
metodologija za zbiranje socioekonomskih podatkov. Metodologija določa vrste 
podatkov, ki se bodo zbirali, način zbiranja podatkov in vire teh podatkov.  

2. zbiranje podatkov; poteka od junija. Podatki se zbirajo s pomočjo anketnega 
vprašalnika, ki je bil v začetku julija poslan vsem ekonomskim subjektom, ki se v RS 
ukvarjajo z predelovalno industrijo. Del podatkov je bil pridobljen iz davčnih izkazov. 
S pomočjo podatkovne baze FI – PO AJPES so bili pregledani vsi računovodski 
izkazi omenjenih subjektov. Anketiranje ekonomskih subjektov pa je potekalo tudi na 
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terenu. Tako so bila v ta namen v mececu juliju,avgustu in oktobru organizirana 
srečanja v Kozini, Izoli in Luciji.  

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

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

 

V letu 2015 so se zbirali podatki za leto 2014. 
 
Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 484 ur, zaposleni pa so opravili 558 
ur. 

3.2.9.3 C – vrednotenje vpliva ribiškega sektorja na morski ekosistem 

Modul C – ocena vpliva ribiškega sektorja na morski ekosistem 
Zbiranje podatkov za oceno vpliva ribiškega sektorja na morski ekosistem poteka od leta 
2008. Podatki so osnova za vrednotenje vpliva ribiškega sektorja na morski ekosistem na 
območju ribolovnega morja Republike Slovenije. Zbiranje podatkov je predvideno z 
Nacionalnim programom RS za zbiranje in upravljanje s podatki. Podatke smo zbirali iz 
raziskav, ki so od ribištva neodvisne ter iz sistema VMS kot to določa Dodatek XIII 
2008/949/ES. 
 
Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 193 ur, zaposleni pa so opravili 216 
ur. 

3.2.9.4 D – koordinacijski sestanki 

Modul D – koordinacijski sestanki 
Udeležili smo se nekaterih koordinacijskih sestankov, ki so bili predvideni v Nacionalnem 
programu za leto 2015: 

• RCM for the Mediterranean & Black Sea (Rim; od 09.09. do 11.09.2015) 

• Nacionalni koordinacijski sestanek (Ljubljana; 10.12.2015) 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 546 ur, od tega so zaposleni opravili 
362 ur. 
 

3.3 Druge naloge povezane z izvajanjem javne službe 

3.3.1 Sodelovanja 
Sodelavci na morskem ribištvu so se udeleževali strokovnih srečanj v okviru ribištva v 
Sredozemlju in EU. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 221 ur, zaposleni pa so opravili 144 
ur. 

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

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 748 ur, zaposleni pa so opravili 496 
ur. 

Kronologija razvoja podatkovne zbirke 

1995 – 2003 

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

2004 – 2007 

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

2008-2009 

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

BIOS je dne 4.3.2009 prešel iz razvojne v produkcijsko fazo. Takrat so bili v BIOS-u že vsi 
podatki morskega ribištva, delovala je spletna aplikacija in potekale so priprave za vnos 
podatkov sladkovodnega ribištva. 

Po letu 2010 

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

BIOS v letu 2015 

Metapodatki 

Število tabel v bazi (2015): 213, od tega 34 tabel s podatki, 88 šifrantov, 11 tabel s podatki za 
poizvedbe, 80 tabel namenjenih upravljanju baze in aplikacije. 

Velikost podatkovne zbirke: 6534 MB 

Število zapisov v bazi (1995-2015): 2.732.997 

Število zapisov v bazi (2015): 387.075 

Število vnašalcev podatkov (1995-2015): 33 
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Število vnašalcev podatkov (2015): 18 

Število serij podatkov (1995-2015): 42 

Število projektov (1995-2015): 104 

Število vseh lokalitet: 11.236 

Število georeferenciranih lokalitet: 10.773 (pike na zemljevidu) 

 

 

Vnos podatkov 

Od leta 1995 do 2015 je podatke vnašalo 33 vnašalcev, v letu 2015 pa je bilo vnašalcev 18. 
Od leta 2009 je vnos podatkov potekal preko spletne aplikacije kamor so vnašalci dostopali z 
lastnimi uporabniškimi imeni. Leta 2015 so vnašalci vnesli 387.075 zapisov od skupno 
2.732.997 (Slika 5). 

 

Slika 5 Kumulativno število ter število zapisov po letih v biološki zbirki podatkov Zavoda za 
ribištvo Slovenije (BIOS) v obdobju 1995 do 2015. 
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Interni dostop do podatkov 

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

Javni dostop do podatkov 

Javni dostop do podatkov je opisan v poglavju Spletna stran BiosWeb 

Vzdrževanje in administracija 

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

3.3.1 Spletna stran BiosWeb 
Dinamično in interaktivno ter dvojezično (sl, en) spletno stran BiosWeb (www.biosweb.org) 
smo objavili 23.1.2014. Stran vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke 
(BIOS), ki jih prikazujemo z enodnevnim zamikom. 

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

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

Metapodatki 

BiosWeb: 
Datum objave: 23.1.2014 
Število strani s predstavitvijo vrst: 277 (morske + sladkovodne) 
Število strani s slovenskim imenom vrste: 1249 
 
Obiskanost BiosWeb: 
Število sej (2015): 7.331 
Število uporabnikov (2015): 5.885 
Število ogledov strani (2015): 20.215 
Število ogledov strani na sejo (2015): 2,76 
Število držav: 113 
 



ZZRS Poslovno poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2015 

47 

 

 
 
 

3.3.2 Strokovno izobraževanje delavcev 
Zaposleni v Upravni službi in Strokovno raziskovalni službi so se udeležili nekaterih 
strokovnih seminarjev in delavnic s področja javnega naročanja, projektnega vodenja, 
biološke (ihtiološke) in hidrološke stroke. 

3.3.3 Knjižnica 
Knjižnica zavoda ima status specialne knjižnice. V letu 2015 smo vnesli novo knjižno gradivo 
v knjižnično podatkovno zbirko COBISS - COBIB.SI.  
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3.4 Opravljene ure zaposlenih za i
 

Tabela 61 Pregled opravljenih ur zaposlenih za izvajanje javne službe po posameznih 
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zvajanje javne službe Zavoda za ribištvo Slovenije v letu 201

Pregled opravljenih ur zaposlenih za izvajanje javne službe po posameznih nalogah 

zvajanje javne službe Zavoda za ribištvo Slovenije v letu 2015 
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3.5 Ocena učinkov poslovanja zavoda na druga področja 
Pri izvajanju svoje dejavnosti zavod posredno in neposredno vpliva tudi na druga področja. 
Kot osrednja strokovna inštitucija s področja ribištva večkrat predstavlja stičišče oz. 
povezovalca ostalih sorodnih institucij, strokovne javnosti in predstavnikov civilne družbe. 
Zavod kot koordinator stališč poskuša kar najbolje zastopati področje svojega delovanja, 
tako z vidika izvrševalca zakonsko predpisanih nalog in pooblastil kot tudi pobudnika 
potrebnih sprememb in izboljšav na področju njegovega delovanja. Z izvajanjem dodatnih 
aktivnosti kot so osveščanje, izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij, ipd. poskuša doseči 
čim boljšo razpoznavnosti področja na katerem deluje in pozitivno vplivati na njegov razvoj.  

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

Zavod zagotavlja javnost delovanja na način, da strokovni javnosti redno predstavlja 
strokovne vsebine, sodeluje na posvetih in mednarodnih srečanjih, ažurno informira javnost 
preko strokovnih publikacij, glasil, drugih medijev, spletne strani (http://www.zzrs.si), ipd. Na 
ta način skuša približati dejavnost in storitve potencialnim uporabnikom ter prispevati k 
povečevanju osveščenosti. 

4 Tržna dejavnost 
Zavod izvaja tudi raziskovalne in strokovne naloge, ki niso dejavnost javne službe. Sem 
sodijo tudi vzreja in prodaja rib, izdajanje strokovnih revij in druge periodike, izvajanje 
izobraževanja ter druge naloge, določene s programom dela. 

4.1 Tržna dejavnost na področju sladkovodnega ribištva 

4.1.1 Ihtiološke raziskave reke Mure – HE Hrastje Mota 
V letih 2013 in 2014 so na reki Muri potekale ihtiološke raziskave, ki jih je v okviru naloge HE 
Hrastje Mota Zavod za ribištvo Slovenije opravil za Dravske elektrarne Maribor d.o.o. 
Rezultati raziskave bodo služili pri odločanju o morebitni prostorski umestitvi hidroelektrarne 
Hrastje Mota na reko Muro. Raziskave so obsegale pregled ribjih združb na celotnem 
slovenskem toku reke Mure ter njenih pritokih in rokavih. Zanimala sta nas predvsem vrstni 
sestav rib na omenjenem območju ter naseljenost (količina) pogostih oziroma zavarovanih 
ribjih vrst.  
 
Poleg glavnega toka Mure, so raziskave zajele tudi pritoke in rokave Mure. Pri tem nas je 
zanimal predvsem njihov pomen za samo reko Muro, saj je znano da počasneje tekoči pritoki 
in predvsem stranski rokavi ter mrtvice predstavljajo pomemben habitat za razvoj zaroda in 
mladic večine vrst rib, ki drugače živijo v pogojih bolj ali manj hitrega vodnega toka. 
 
Naloga je bila uspešno zaključena s predajo končnega poročila naročniku v januarju 2015. V 
naslednjih mesecih so sledila usklajevanja z naročnikom in dokončanje naloge v celoti. 
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4.1.2 Ocena vpliva izgradnje verige HE na reki Idrijci na 
kvalifikacijske vrste rib in rakov na območju Natura 2000, 
Idrijca s pritoki in predlog omilitvenih ukrepov 

Študijo smo izdelali za naročnika Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o (SENG). Opravili smo 
analize razširjenosti kvalifikacijskih vrst rib in rakov na območju Natura 2000 Idrijca s pritoki 
in podali predhodne ocene vplivov, ki se nanašajo na vse predvidene posege v naravo pri 
morebitni izgradnji načrtovane verige hidroelektrarn na reki Idrijci. Ocenili smo: učinke izgube 
habitata, učinke sprememb kvalitete habitata, učinke razdrobitve oziroma izgube osebkov, 
učinke na populacijsko dinamiko natura 2000 vrst rib in rakov deseteronožcev. Glede na 
ugotovitve in smernice ZZRS bo SENG pripravil novo varianto idejne zasnove 
hidroenergetske izrabe Idrijce na  spodnjem odseku Idrijce (pod pritokom Trebuščica) s 
pretočnimi HE oz. mHE brez možnosti akumuliranja vode. 

Naloga je bila uspešno zaključena s predajo končnega poročila naročniku v juliju 2015. 

 

4.1.3 SI Natura 2000 Management – Program upravljanja z 
območji Natura v Sloveniji za obdobje 2014 - 2020 

Glavni namen projekta je bil priprava Programa upravljanja z območji Natura 2000 za 
obdobje 2014-2020 ter vključitev ukrepov iz predmetnega programa v operativne programe 
za črpanje sredstev Evropske Unije (kmetijstvo, strukturni in kohezijski, ribištvo, LIFE +). 
Projekt je vodilo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Ministrstvo za okolje in prostor). Zavod za 
ribištvo Slovenije (ZZRS) je pri projektu sodeloval kot eden izmed petih projektnih partnerjev, 
pri čemer je pri projektu pokrival naloge in aktivnosti, ki so se navezovale na ribe in ribištvo. 
Glavne naloge ZZRS pri projektu v letu 2015 so bile: 
 

� Sodelovanje pri pripravi osnutka Programa upravljanja z območji Natura 2000 in 
sodelovanje pri javni razgrnitvi Programa; 

� Sodelovanje pri predstavitvi sprejetega Programa upravljanja območij Natura 2000 
na posvetu s ključnimi deležniki in ciljnimi skupinami; 

� Sodelovanje na mednarodnih delavnicah s sosednjimi državami z namenom 
uskladitve upravljanja območij Natura 2000 v čezmejnih območjih in predstavitve 
ciljev in ukrepov sprejetega Programa; 

� Priprava članka v sektorski reviji (glasilo Ribič) z namenom predstavitve ciljev in 
ukrepov sprejetega Programa ciljni publiki; 

� Priprava vmesnih poročil in končnega finančnega poročila. 

Naloga je bila uspešno zaključena konec junja 2015. 

 

4.1.4 Ihtiološki monitoring na HE Arto - Blanca in HE Krško v letih 
2015 in 2016 

Po izgradnji HE Arto – Blanca in HE Krško mora investitor izvajati monitoringe, ki so 
predpisani v presoji vplivov na okolje (PVO) za omenjeno hidroelektrarno in sicer: monitoring 
populacij rib v akumulaciji in pritokih, monitoring drstišč na vplivnem območju hidroelektrarne 
in monitoring prehoda za vodne organizme. Rezultati monitoringa bodo osnova za izdelavo 
predlogov izboljšav ter omilitvenih ukrepov.  

V letu 2015 smo nadaljevali z monitoringom prehoda za vodne organizme HE Arto – Blanca 
in HE Krško, ki smo ga pričeli izvajati v letu 2014. Spomladi, pozno poleti in jeseni smo 
izvedli vzorčenje rib z vršo in spremljali drst podusti v prehodu za vodne organizme Arto – 
Blanca, poleti in jeseni vzorčenje rib z vršo ter dve vzorčenji rib z elektroribolovom po 
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izbranih odsekih ribje steze v prehodu za ribe HE Krško (monitoring te ribje steze bomo 
nadaljevali tudi v letu 2016)  

V okviru monitoringa drstišč na HE Krško smo spremljali razvoj fitofilnih drstišč in popisali 
fito- in litofilna drstišča v akumulaciji in njenih pritokih. Ugotavljali smo tudi dostopnost drstišč 
v pritokih akumulacije. Vzorce iker iz drstišč smo v kontroliranih pogojih vzrejali do izvalitve in 
nadalje do enoletnic, ko smo jih vrstno določili.  

S projektno nalogo predpisana dela smo uspešno zaključili in končno poročilo v roku predali 
naročniku. 
 

4.1.5 Monitoring rib na območju izvedenih omilitvenih ukrepov v 
Mirni pri Dolenjem Boštanju 

Pred izgradnjo HE Arto-Blanca je v Mirni pri Dolenjem Boštanju stal jez na dolvodni strani 
opremljen s hrapavo drčo, ki je imela v osrednjem delu vključeno ribjo stezo. Hrapava drča z 
ribjo stezo je  kot prehod za vodne organizme delovala selektivno, prehodnost je bila slaba. 
Dolvodno od jezu se je oblikovalo prodišče, eno večjih drstišč podusti na območju spodnje 
Save. Zalitje akumulacijskega bazena hidroelektrarne v letu 2009 je povzročilo zalitje in 
uničenje drstišča. Podusti iz Save tako v Mirni niso imele več drstišča, jez je bil slabo 
prehoden tako, da so ga preplavale le redke. V letu 2014 je bila izvedena sanacija drče v 
Mirni pri Dolenjem Boštanju, s čimer je bila pri MHE Les vzpostavljena prehodnost za ribe in 
urejeno nadomestno drstišče.  

V okviru posegov je bil predpisan tudi monitoring funkcionalnosti izvedenih del in ukrepov. 
Zavod je tako v prvem letu trajanja monitoringa ugotavljal prehodnost drče in funkcionalnost 
drstišč, s poudarkom na podusti. Z vzorčenjem na širšem območju, vključno z akumulacijo 
smo ugotavljali ali ribe v času drsti zaznajo tok Mirne in zaplavajo po njenem toku navzgor do 
drstišč. Tako bomo skušali odgovoriti na vprašanje ali je potrebno na ustju reke postaviti 
strukture za privabljanje rib v reko.   

Naročnik naloge je Infra d.o.o. Je večletna in se zaključi v letu 2018, V letu 2015 smo izvedli 
eno vzorčenje rib na drčah in drstiščih in sicer kvalitativni elektroribolov z brodenjem. Dela, ki 
so predvidena za prvo leto monitoringa se bodo nadalajevala spomladi 2016.   

 

4.1.6 Pregled stanja platnice na območju spodnje Save in 
omilitveni ukrepi na območju HE Mokrice 

V letu 2015 smo za naročnika, Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o., z namenom določitve 
omilitvenih ukrepov za ohranjanje platnice na območju Spodnje Save na območju 
predvidenem za izgradnjo HE Mokrice izvedli študijo, v kateri smo analizirali stanje platnice 
na območju spodnje Save, analizirali vplive obstoječih hidroenergetskih objektov, določili 
pričakovane vplive izgradnje HE Mokrice na habitat in stanje platnice ter glede na 
ugotovljeno določili in podali predlog nabora omilitvenih ukrepov za ohranitev platnice na 
obravnavanem območju. V študiji smo podali tudi strokovno oceno smiselnosti izdelave 
nadomestnih drstišč v pritokih na območju HE Mokrice. 

Naloga je bila uspešno zaključena konec maja 2015. 

 

4.1.7 Ciljni raziskovalni projekt: Elementi stanja voda pri 
določanju ekološko sprejemljivega pretoka 

Namen raziskave je ugotoviti, ali kriteriji za ekološko sprejemljiv pretok zagotavljajo 
doseganje dobrega ekološkega stanja malih vodotokov v hidroekoregiji Alpe v skladu z 
vodno direktivo; preveriti vrednosti faktorjev »f« za določitev Qes ter podati oceno o 
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ustreznosti faktorjev z vidika doseganja ciljev vodne direktive in pripraviti predlog dopolnitev 
metodologije za določanje ekološko sprejemljivega pretoka v Sloveniji. 
V letu 2015 smo izvedli načrtovana vzorčenja rib na petih s projektom predvidenih vodotokih. 
Opravili smo analize velikosti populacij, starostnih struktur posameznih vrst rib v izbranih 
vodotokih, določili ekološko stanje in pripranili delno poročilo za biološki element ribe. 
 

Raziskava, ki jo financirajo ARRS, MOP in MKGP se bo nadaljevala in zaključila v letu 2016. 
  

4.1.8 Ciljni raziskovalni projekt: Izdelava strokovnih podlag za 
ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje 
Save 

Namen raziskave je zaradi očitnega nasprotja interesov, zaščite populacije sulca na eni in 
izrabe hidroenergetskega potenciala Save na drugi strani izdelati strokovne podlage, ki bodo 
temeljile na ihtioloških in genetskih raziskavah sulca v Savi, in ki bodo v pomoč pri odločanju 
o energetski izrabi Save z upoštevanjem ohranjanja habitata in populacije sulca. Z analizo 
obstoječih ihtioloških raziskav in razpoložljivih podatkov bomo določili ''sive lise'' podatkov in 
zasnovali nove ihtiološke raziskave, ki bodo vključevale vzorčenje sulca in popis drstišč. Na 
podlagi analize novo pridobljenih podatkov želimo oceniti kakovost in moč populacije sulca 
na območju srednje Save. Poleg tega želimo s habitatnim modeliranjem oceniti spremembe 
v habitatni ustreznosti izbranega odseka srednje Save za primer zmanjšanega pretoka vode 
v primeru odvzema vode za proizvodnjo energije (derivacijski tip hidroelektrarne) in za primer 
izgradnje akumulacije (akumulacijsko pretočni tip) hidroelektrarne. Raziskali bomo tudi vpliv 
vlaganj, pripravili pregled vodnih pregrad na območju srednje Save z oceno njihove 
prehodnosti in pregled uporabljenih omilitvenih ukrepov na rekah z zgrajenimi 
hidroelektrarnami po Evropi. Poleg tega bomo ovrednotili ustreznost obstoječega upravljanja 
s sulcem in predlagali ukrepe za izboljšanje stanja te vrste v naravi ter izdelali akcijski načrt 
ohranitve sulca.  

V letu 2015 smo izdelali pregled obstoječih raziskav in analizo ribiškega upravljanja, izvedli 
smo elektroribolov sulca s čolna in z brodenjem na izbranem odseku Save, izvedli smo popis 
drstišč in analizo drsti sulca v porečju Save, izdelali pregled vodnih pregrad na območju 
srednje Save in organizirali dva ogleda uporabljenih omilitvenih ukrepov na rekah Mura 
(Avstrija) in Ren (Nemčija), ki sta pod vplivom hidroelektrarn. Za potrebe habitatnega 
modeliranja na izbranih odseki Save smo pridobili vse potrebne vhodne podatke za izvedbo 
simulacije habitatne primernosti. Na podlagi vzpostavljene batimetrije (združevanje 
geodetskih podatkov o strugi in digitalnega modela višin priobalnih zemljišč) smo z izbranim 
informacijskim orodjem za izvedbo hidrodinamičnega modeliranja za izvajanje 
dvodimenzijskih simulacij in analiz rečnega toka vode vzpostavili 2D matematična numerična 
modela za oba izbrana odseka s celico velikosti približno 2 m. V času nizkih vodostajev smo 
na terenu popisali habitate na obeh odsekih izbranih za habitatno modeliranje. Natančno 
smo popisali tip vodnega toka, skrivališča za ribe, sestavo frakcij rečnih usedlin in 
zasenčenost struge. Z ekipo poznavalcev ekologije sulca smo ovrednotili pomembnost 
posameznih habitatov, ki se pojavljajo v Savi, tako za odrasle kot za juvenilne sulce. Na ta 
način smo določili izhodiščne mehke nize in mehka pravila. 

V okviru projekta smo objavili prispevek in z ustno predstavitvijo sodelovali na konferenci: 

1. Zabric D. 2015. Poziv k pridobivanju podatkov o uplenjenih sulcih na srednji Savi, 
Ribič LXXIV/11, Ribiška zveza Slovenije, Ljubljana, s. 322. 

2. Zabric D. 2015. Elaboration of expertise for habitat and population conservation of 
Danube salmon (Hucho hucho)in the middle Sava river, Na: The river connectivity 
conference, Life project “Ljubljanica connects”, 22. In 23. Oktober 2015, Ljubljana, 
Slovenija  
 

Raziskava, ki jo financirata ARRS in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se bo 
nadaljevala in zaključila v letu 2016. 
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4.1.9 Inventarizacija ribje populacije v akumulaciji HE Mariborski 
otok 

V letu 2015 smo v obsegu naloge opravili terenski ogled lokacij, kjer bomo izvajali vzorčenje 
rib in izbor vodotokov za izvajanje kvalitativnega vzorčenja rib, pregledali obstoječe ihtiološke 
študije, ribiško upravljanje in evidence drstišč ribjih vrst. Na vseh vzorčnih mestih izbranih 
vodotokov smo izvedli popis habitatov, ocenili potencial lokacij za obstoj drstišč prisotnih 
ribjih vrst, meritve fizikalnih in kemijskih parametrov vode in vzorčenje rib.Novo pridobljene 
podatke smo vnesli v bazo podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije, izvedli osnovne analize in 
pripravili delno poročilo. 

Raziskava, ki jo financirajo Dravske elektrarne d.o.o. se bo nadaljevala in zaključila v letu 
2016. 
 

4.1.10 Vzorčenje in analiza rib v namen interkalibracije metod 
vrednotenja velikih rek na podlagi rib 

V skladu s projektno nalogo, ki jo je pripravil naročnik Inštitut za vode Republike Slovenije, 
smo izvedli vzorčenje na dveh lokacijah in eni akumulaciji v spodnjem delu Save v namen 
zagotavljanja manjkajočih ustreznih vzorcev, ki jih bomo lahko uporabili pri interkalibraciji 
metod vrednotenja velikih rek na podlagi rib. 
Na vseh vzorčnih mestih izbranih vodotokov smo izvedli popis habitatov, meritve fizikalnih in 
kemijskih parametrov vode in vzorčenje rib. Novo pridobljene podatke smo vnesli v bazo 
podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije, izvedli analize, pripravili in v roku naročniku predali 
končno poročilo. 

 

4.1.11 Sodelovanje pri razvoju metodologije vrednotenja 
ekološkega stanja in razvrščanja vodnih teles vodotokov 
evdinarske subhidroekoregije na podlagi rib 

Naloga, ki je bila načrtovana v Programu dela se po odločitvi Ministrstva za okolje in prostor, 
da omenjene naloge v letu 2015 ne razpiše, ni izvajala. 

 

4.1.12 Razvoj metodologije vrednotenja ekološkega stanja in 
razvrščanja vodnih teles velikih rek na podlagi rib 

Naloga je obsegala pripravo podatkov o ribah velikih rek, ki je vključevala številčnost 
osebkov, biomaso osebkov, starostno strukturo posameznih vrst. Na osnovi teh podatkov 
smo izračunali metrike, ki smo jih že testirali pri razvoju indeksa SIFAIR. Poleg podatkov o 
ribah smo pripravili tudi podatke o naravnih značilnostih mest vzorčenja, na katerih so bili 
pridobljeni podatki o ribah kot so npr. naklon terena, srednja januarska temperatura 
najbližjega kraja, srednja julijska temperatura najbližjega kraja itd. Na osnovi pridobljenih 
podatkov smo v sodelovanju s sodelavcem z Inštituta za vode RS izvedli analize za določitev 
ribjih tipov velikih rek določili gradiente obremenitev, izbrali potencialne metrike, jih testirali  
ter razvili metodologijo za vrednotenje ekološkega stanja v velikih rekah, ki je rezultiralo v 
indeksu SIFAIR (Slovenian fish-based assessment index for rivers).  
 
Naloga za katero je sredstva zagotovilo MOP in naročnik del bil IzVRS je bila z oddajo 
končnega poročila zaključena v decembru 2015. 
 



ZZRS Poslovno poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2015 

54 

 

4.1.13 Vzorčenje in analiza rib v zadrževalnikih v hidroekoregijah 
Dinaridi in Padska nižina; 3 zadrževalniki 

V sklopu problematike razvoja metodologije za vrednotenje ekološkega stanja v 
zadrževalnikih smo smiselno nadaljevali delo na projektih, ki smo jih z Inštitutom za vode 
Republike Slovenije zastavili v preteklih letih. V letu 2015 smo opravili vzorčenje v 3 
zadrževalnikih v hidroekoregiji dinaridi in Padska nižina. Vzorčenje in analiza rib je potekala v 
skladu z metodologijo vzorčenja in laboratorijske obdelave rib za vrednotenje ekološkega 
stanja jezer v Sloveniji. Delo je bilo izvedeno v okviru načrtovanega. 
 

4.1.14 Sodelovanje v geografski interkalibracijski skupini za 
interkalibracijo metod vrednotenja velikih rek na podlagi rib 

V letu 2015 smo se udeležili enega srečanja interkalibracijske skupine za velike reke na 
podlagi rib, kjer se je pregledalo preliminarne rezultate in dogovorilo sodelovanje v prihodnje. 
Pripravili smo tudi podatke o naravnih značilnostih, obremenitvah in ribjih združbah za 
vzorčna mesta velikih rek, ki bodo uporabljena v fazi interkalibracije. 
 
Naloga se bo nadaljevala v letu 2016. 
 

4.2 Tržna dejavnost na področju morskega ribištva 

4.2.1 Presoja morskih voda s stališča favne rib ter drugih 
organizmov na katere vpliva morsko ribištvo 

Inštitut za vode Republike Slovenije je na Zavod za ribištvo Slovenije naslovil naročilo 
656/2015-MP, ki smo ga prejeli dne 14.8.2015. Na njegovi osnovi smo pripravili ponudbo in 
bili pozneje s strani naročnika izbrani za izvajalca projektne naloge »Sodelovanje v delovnih 
skupinah na nivoju EU vezanih na komercialno ribištvo in priprava strokovnih podlag za 
implementacijo Okvirne direktive o morski strategiji«. Dela smo opravili v dveh sklopih, ki so 
opisani v nadaljevanju. 

Sklop 1: Dopolnitev programa ukrepov, ki povzema relevantne ukrepe ribiške politike 

Po naročilu naročnika smo dopolnili program ukrepov, ki povzema relevantne ukrepe ribiške 
politike. 

Sklop 2: Metodologija vzorčenja in vrednotenja za objavo v Uredbi 

Pripravili smo metodologijo vzorčenja po metodi DEPM. Opisali smo vzorčenje, meritve 
temperature vode, vzorčenje ihtioplanktona, izvedbo vzorčenja, določili smo vzorčna mesta, 
opiasli smo metode obdelave ihtioplanktona ter vzorčenje odraslih rib. 

 
Vzorci za analizo odpadkov na morskem dnu: 

Naročniku smo zagotovili vzorce za analizo odpadkov na morskem dnu ter izpolnili obrazce 
za popis odpadkov na morskem dnu (Seafloor litter monitoring sheet). 
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4.3 Ribogojstvo 

Vzreja rib je samostojna organizacijska enota znotraj organizacijske strukture zavoda, kjer 
poteka vzreja že vrsto let. V obeh ribogojnih obratih je vzreja usmerjena predvsem v vzrejo 
rib za poribljavanje voda posebnega pomena, viški proizvodnje pa se prodajo.  

Vzreja rib  je kontinuiran proces, ki poteka leto ali več let, odvisno od vrste rib in je končan, 
ko riba zapusti ribogojnico. To pomeni poribljavanje, na trg ali v drug ribogojni objekt, kjer se 
vzreja nadaljuje. V ribogojnici je vedno določena količina rib v vzreji. Kolikšna je, je odvisno 
od faze vzreje.  

Vzreja rib je v letu 2015 potekala v dveh ribogojnih obratih in sicer v Ribogojstvu Obrh in 
Ribogojstvu Soča. Večino načrtovane vzreje rib je bilo namenjeno vlaganju v vode 
posebnega pomena, del rib pa smo ponudili na trgu domačim ribiškim družinam in kupcem v 
sosednjih državah. 

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

V celotni proizvodnji 2015 smo imeli 15.900 kg prirasti, kar pri porabi krme 14.581  kg, 
pomeni da je bil prehrambeni koeficient 0,92 kg krme na 1,0 kg prirasti.    

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 3.900 ur, od tega so zaposleni 
opravili 3.848 ur. 

4.3.1.1 Sulec 
Plemenke sulca smo spomladi smukali v Kolpi, Savi in Sori. Nasmukali smo 76.100 iker, 
kvaliteta iker ni bila slaba, iker iz Kolpe je bilo zaradi zadnjega nenačrtovanega izredno 
uspešnega smukanja preveč, tako, da smo kasneje v Kolpo vrnili 10.000 mladic kategorije 3- 
5 cm. Vložene mladice so bile iz iker nasmukanih na Kolpi. Z krmljenim zarodom in mladico 
smo tokrat imeli le manjše zdravstvene probleme, ki smo jih uspeli ukrotiti, tako da smo do 
konca leta iz tega vzredili 23.900 sulcev velikosti 7- 9 cm, ki jih bomo v naslednjih letih 
vzrejali do konzumne velikosti, oz. velikosti primerne za poribljavanje. 

Tabela 62 Vzreja in prodaja sulca v letu 2015 (enota mere je »kos«) 
 

 STANJE 1.1.2015 (KOS) NABAVA (KOS) ODDAJA (KOS) STANJE 31.12.2015 (KOS) 

Ikre  76.100   

3 - 5 cm   10.000  

5 - 7 cm     
7 - 9 cm 24.154   23.900 

9 - 12 cm    
 

12- 15 cm    500 
 

15 - 18 cm   
 

 

18 - 21 cm 
 

                 18.696 

21 - 25 cm              19.509    
25 - 30 cm             260                11.194 

30 - 35 cm 
 

                           3.350 

35 - 40 cm 5.501              24  

40- 45 cm 5.619            267  

45 - 50 cm   8.273                  6.931 

 
Vsa zaloga sulca letnika 2015 je bila namenjena nadaljnji vzreji v ribogojnici. Prodali smo 
vsega sulca letnika 2011, del sulca 2012 v vode posebnega pomena vložili 500 kos letnika 
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2014 ( Kolpa RD Kočevje ), 100 kos ribe letnika 2013, 160 kos letnika 2012, ostalo prodali na 
trgu. Vzreja in proizvodnja je potekala v okviru načrtovanega. 

4.3.1.2 Lipan 
Spomladi smo na Unici nasmukali 157.600 iker iz katerih smo do konca koledarskega leta 
vzredili 23.600 mladic. Kalo in zdravje zaroda in mladic je bil v mejah normale vendar so od 
poletja do jeseni velik del mladic v zunanjem bazenu požrli vodomci. Del mladic letnika 2015 
( 30.000 ) smo jeseni prodali. 

Tabela 63 Vzreja in prodaja lipana v letu 2015 (enota mere je »kos«) 
 

 
STANJE 1.1.2015 
(KOS) 

NABAVA (KOS) ODDAJA (KOS) 
STANJE 31.12.2015 
(KOS) 

ikre  157.600 
 

 

3 – 5 cm     

7 – 9 cm 51.121  32.000 23.600 

9 – 12 cm 
 

          8.500  

12 – 15 cm            7.250  

15 – 18 cm            5.774 12.000 

18 – 21 cm 
 

 
  

20 – 25 cm       

Del zaloge lipana letnik 2014 (16.374 kos) smo vložili v vode posebnega pomena, nekaj 
prodali na trgu in obdržali 12.000 mladic za spomladanska vlaganja v letu 2016. Vzreja 
mladic je potekala v okviru načrtovanega, iz zaloge letnika 2015 smo vzredili dovolj mladic za 
prodajo in poribljavanja. 

4.3.1.3 Potočna postrv 
Potočno postrv iz potoka Mahneščica, ki so jo z genetskimi testi potrdili kot čisto potočno 
postrv notranjskega (donavskega tipa) imamo v ribogojnici Obrh z kot genetsko čisto 
plemensko jato za smukanje. Riba je izjemno občutljiva in zahtevna za vzrejo. Rast 
posameznih primerkov je zelo neenakomerna, zaradi tega je kanibalizem v jati zelo pogost in 
predstavlja resno težavo, kljub ločevanju večjih rib od manjših. Pri starosti dveh let so spolno 
zreli le samci, ki žal ob drsti plesnijo in poginjajo. Kopanje v raztopini NaCl le malo pomaga, 
razkužilo proti plesni Saneggs še manj. Troletne plemenske samice smo v zadnjih dneh 
decembra ( in v januarju 2016 ) osmukali in pridobili zadostno količino iker za valjenje in 
nadaljno rejo, da bomo z njihovimi potomci lahko poribljavali vodotoke na notranjskem. V letu 
2015 smo v potok Obrh vložili 1300 kosov mladic in Unico 1500 kosov v velikosti 9- 12 
centimetrov. 

Tabela 64 Vzreja in prodaja potočne postrvi v letu 2014 (enota mere je »kos«) 
 

 
STANJE 1.1.2015 

(KOS) 
 LASTNO 

SMUKANJE 
NABAVA 
 ( KOS ) 

ODDAJA 
(KOS) 

STANJE 
31.12.2015 

(KOS) 

ikre      2.100           2.100 

3- 5 cm               2.857        

5- 7cm     
 

7- 9 cm                 500  

9- 12 cm 
 

  2.800         487 

18 - 21 cm                519            100 

Plem. 2011                          
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4.3.1.4 Potočna zlatovčica 
Tabela 65 Vzreja in prodaja potočne zlatovčice v letu 2015 
 

 
STANJE  1.1.2015 

(KOS) 
NABAVA 

SOČA (KOS) 
ODDAJA 

(KG) 
ODDAJA 

(KOS) 
STANJE 31.12.2015 

(KOS) 

osmuk. ikra 
 

       

ikre z očmi       200.000  

krmljen zarod          139.034 
 

  
 

zarod z 
mešičkom 

 
 

  114.380 

5- 7 cm  
 

     1300 
 

7- 9 cm  
 

  
 

9- 12 cm  
 

  
 

12 - 15 cm  
 

     1134  

15 - 18 cm                  34.479 

18 - 21 cm 13.761     
21 - 25 cm 

 
        56 

 
25 - 30 cm        

30- 35 cm   
 

  

konzum 2.458 1500 (375 kg) 4134 13.229  

plemenke                343    96 

Vzreja potočne zlatovčice je potekala v okviru načrtovanega. Nasmukali smo 421.000 iker, ki 
smo jih vse sami valili. Od tega smo dve tretjini prodali v fazi oči ostalo izvalili do konca. 
Tekom leta smo prodali tudi nekaj mladic, ter dobre štiri tone konzumne ribe. Nabavili smo 
376 kg konzuma v ribogojstvu Soča. Stanje zalog je predstavljeno v zadnjem stolpcu tabele.  

 

4.3.2 Ribogojstvo Soča 
V letu 2015 smo največ dela posvetili proizvodnji soške postrvi in sterilne šarenke za 
poribljavanjavoda posebnega pomena in za prodajo z potrebe vlaganja nekaterih RD. 
Preostale kapacitete smo zapolnili z vzrejo konzumne šarenke in potočne zlatovčice. 

V celoletni proizvodnji smo imeli 28.465 kg prirasta, kar pri porabi krme 27.230 kg, pomeni 
prehramben koeficient 0,96, česar do sedaj še nikoli nismo dosegli. 

Predviden obseg dela je bil v programu dela ocenjen na 5.775 ur, od tega so zaposleni 
opravili 5.707 ur. 

4.3.2.1 Soška postrv 
V ribogojnici vzrejamo genetsko čiste soške postrvi s poreklom iz Zadlaščice in Predilce. 
Vzreja je potekala v skladu z načrtovanim. Od 137 plemenk smo pridobili do konca leta 2015  
143.000 iker. 

Vloženo: V Sočo,Lepenico in Koritnico smo vložili  50.000 kos. mladic 5 – 7cm, 3.800 
kos(190 kg) rib letnika 2014, 1.710 kos (400 kg) letnika 2013 in 600 kos (500 kg) letnika 
2012 in starejše. 

Zaloga: Za nadaljnjo vzrejo imamo 143.000 iker, 10.900 soških postrvi letnika 2015 (SP 15), 
3.380 soških postrvi letnika 2014 (SP 14) , 850 kosov letnika 2013 (SP 13) in 217 plemenk 
soške postrvi letnika 2012. 
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Tabela 66 Vzreja in prodaja soške postrvi v letu 2015 (enota mere je »kos«, v oklepajih so 
kg). 

 STANJE 1.1.2015 PRODAJA VLOŽEK STANJE 31.12.2015 

Ikre     143.000 

Sp 15 113.000 (ikre) 15.000(10) 50.000(40) 10.900 (50) 

Sp 14 12.000  3.800(190) 3.380 (230 ) 
Sp 13 3.750  130(70) 1.710(400) 850(560) 

Sp 12 1.200 15(10) 530(400) 217(200) 

Sp 09 - 11                70    

Skupaj kg 650 kg 90 kg 1.130 kg             1.040 kg 

4.3.2.2 Šarenka 

Zaloga 31.12.14: St.14 –USA 40.000 zaroda, Ša 14 – 35.000 kos zaroda,St. letnik 2013 – 
25.000 kos ( 1.370 ), ša 13 – 16.000 kos( 1.800 ), st.13 – 8.000 kos (4.000 ), st 07 do 12 – 
500 kos (900 ) 

Nabava: Nabavili smo 70.000 sterilnih iker (Troutlodge). Od lastnih plemenk smo nasmukali 
100.000 iker 

Prodano: Prodali smo 3.471 kg – maloprodaja in 12.870 kg RD. 

Vloženo: V  vode posebnega pomena smo vložili 4.050 kg sterilne šarenke letnik 2013 do 
2007. 

Zaloga 31.12.2015: St. 15 –USA 56.000 zaroda, Ša. 15 – 70.000 kos zaroda, St. letnik 2014 
– 29.000 kos ( 4.000 ), Ša. 14 – 30.000 kos( 2.000 ), St. 13 – 850 kos (720), St. 2007 do 
2012 – 561 kos (1.290 ) 

Tabela 67 Vzreja in prodaja šarenke v letu 2015 (enota mere je »kos«, v oklepajih so kg). 

 STANJE 
1.1.2012 

NABAVA PRODAJA VLOŽEK STANJE 
333333333331.1231.12.2012 St 15  70000   56.000 zarod 

Ša 15     70.000 zarod 

St 14 40.000  2.700(50)  29.000 (4.000) 
Ša 14 35.000    30.000 (2.000) 

St 13 25.000 (1370) 
) 

 7120 kg 1.620 kg 0 

Ša 13 
16.000 
(1.800) 

 6.421 kg  0 

St 13 8.000 (4.000)  2.350 kg 1.570 kg 850(720) 

St 07-12 500 (900)  400 kg 860 kg 561(1.290) 

SKUPAJ 8.140 kg  16.341 kg 4.050 kg 8.053 kg 

4.3.2.3 Potočna zlatovčica                                                                                         

V začetku leta smo imeli 100.000 zaroda (lastno smukanje) in 14.000 mladic potočne 
zlatovčice. 

Nabava : Z Obrha smo pripeljali  5.000 mladic (500 kg). 

Prodaja: Prodali smo 3.361 kg  konzumne potočne zlatovčice in 21.300 (90 kg) mladic. 

Zaloga: potočna zlatovčica letnik 2014: 30.000 kos (2.500 kg ), letnik 2015: 80.000 kos 
zaroda in 20 plemenk let.13. 
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Tabela 68 Vzreja in prodaja potočne zlatovčice v letu 2015 (enota mere je »kos«, v oklepajih 
so kg). 

 STANJE 1.1.2015 NABAVA PRODAJA ODDAJA STANJE 31.12.2015 

Pzl  14 100000 zarod  21.300(90)  30.000(2500) 

Pzl 13 14.000(1400)  3.361 kg  20(10) plem. 

Pzl 15     80.000 zarod 
SKUPAJ (kg)   3.451 kg  2.550 kg  

 

4.4 Strokovni izpiti za ribogojce 
Jeseni leta 2015 smo na zavodu v mesecu oktobru izvedli 8. sklop predavanj na temo 
Strokovni izpit za ribogojca, v mesecu novembru organizirali praktični del izobraževanja v 
hladnovodni in toplovodni ribogojnici in za to skupino kandidatov pripravili in izvedli izpit dne 
05.12.2015. V tej skupini je od skupno 6 kandidatov izpit opravilo 5 kandidatov, 1 kandidat 
izpita ni opravil.  

Naslednji sklop predavanj, prakse in izpitov bo izveden, ko bo prijavljenih najmanj 15 
kandidatov, oziroma najkasneje jeseni leta 2016. 
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5 Kadrovske zadeve 

5.1 Kadrovski načrt 
V Tabeli 69 je prikazano število zaposlenih v skladu s Prilogo 1 Uredbe o načinu priprave 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega 
izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14) na dan 1. januarja 2015 in 1. januarja 
2016. 

Tabela 69 Število zaposlenih na dan 1. januarja 2015 in ocenjeno število zaposlenih na dan 
1. januarja 2016. 

Vir financiranja  
Število zaposlenih na 

dan 1. januarja 
tekočega leta  

Dovoljeno ali ocenjeno 
število zaposlenih na dan 

1. januarja naslednjega 
leta  

1. Državni proračun  14,6 14,6 
2. Proračun občin      
3. ZZZS in ZPIZ      
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega 
proračuna  

4,22 4,22 

5. Sredstva od prodaje blaga in 
storitev na trgu  10,18 10,18 

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

    

7. Nejavna sredstva za opravljanje 
javne službe      

8. Sredstva za financiranje javnih 
del      

9. Namenska sredstva, iz katerih 
se v celoti zagotavlja financiranje 
stroškov dela zaposlenih, in sicer 
mladih raziskovalcev, zdravnikov 
pripravnikov in specializantov, 
zdravstvenih delavcev 
pripravnikov in zdravstvenih 
sodelavcev pripravnikov ter 
zaposlenih na raziskovalnih 
projektih  

    

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

  

Skupno število vseh zaposlenih 
(od 1. do 9. točke)  29 29 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 1, 2, 3 in 6  14,6 14,6 

Skupno število zaposlenih pod 
točkami 4, 5, 7, 8 in 9  14,4 14,4 
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Poročilo o stanju zaposlenih na dan prvega januarja, prvega aprila, prvega julija in 
prvega oktobra za leto 2015 

Naziv posrednega uporabnika proračuna ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 

Leto za katerega se poroča 2015   

Vir financiranja 

Število 
zapolsenih po 
kadrovskem 

načrtu na dan 
1. januarja 

tekočega leta 

Število 
zaposlenih 
na dan 1. 

aprila 
tekočega 

leta  

Število 
zaposlenih 
na dan 1. 

julija 
tekočega 

leta 

Število 
zaposlenih 
na dan 1. 
oktobra 
tekočega 

leta 

Število 
zaposlenih 
na dan 1. 
januarja 

naslednjega 
leta 

1. Državni proračun 14,6 14,6 14,6 14,6 14,38 

2. Proračun občin           

3. ZZZS in ZPIZ           

4. Sredstva EU, vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna 

4,22 4,22 4,22 4,22 3,6 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na 
trgu 

10,18 10,18 10,18 10,18 10,02 

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

          

7. Nejavna sredstva za opravljanje javne 
službe  

          

8. Sredstva za financiranje javnih del            

9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti 
zagotavlja financiranje stroškov dela 
zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, 
zdravnikov pripravnikov in specializantov, 
zdravstvenih delavcev pripravnikov in 
zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter 
zaposlenih na raziskovalnih projektih 

          

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

          

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

29 29 29 29 28 

Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 
in 6 

14,6 14,6 14,6 14,6 14,38 

Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 
8, 9 in 10 

14,4 14,4 14,4 14,4 13,62 
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Obrazložitve k realizaciji kadrovskega načrta za leto 2015: 

Število prihodov javnih uslužbencev z daljše začasne odsotnosti: 

- ena javna uslužbenka zaposlena za nedoločen čas na delovnem mestu Strokovni 
sodelavec I se je avgusta 2015 vrnila z daljše začasne odsotnosti; vir financiranja: 
državni proračun. 

Prenehanje pogodb o zaposlitvi za določen čas za nadomeščanje dalj časa odsotnih javnih 
uslužbencev: 

- prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas za nadomeščanje dalj časa odsotne 
javne uslužbenke na delovnem mestu Strokovni sodelavec I; vir financiranja: državni 
proračun; datum prenehanja: 20. 8. 2015. 

Prenehanje pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas: 

- prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas na delovnem mestu Strokovni 
sodelavec III zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi; datum prenehanja: 12. 11. 
2015; vir financiranja: 0,22 državni proračun, 0,61 sredstva EU vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna in 0,17 prodaja blaga in storitev na trgu. 

Prenehanje pogodb o zaposlitvi za določen čas: 

- prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu Strokovni 
sodelavec III za delo na projektu; datum prenehanja: 31. 1. 2015; vir financiranja: 
prodaja blaga in storitev na trgu; 

- prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu Delavec v 
kmetijstvu in ribištvu V; datum prenehanja: 30. 11. 2015; vir financiranja: 0,31 državni 
proračun, 0,27 sredstva EU vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 
in 0,42 prodaja blaga in storitev na trgu. 

Sklenitev novih pogodb o zaposlitvi: 

- z javno uslužbenko zaposleno za določen čas na delovnem mestu Strokovni 
sodelavec III je bila dne 1. 7. 2015 sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas; 
vir financiranja: prodaja blaga in storitev na trgu; sklep o soglasju resornega ministra 
št.: 014-23/2015/2 z dne 13. 2. 2015; soglasje Sveta zavoda z dne 22. 4. 2015;  

- z javno uslužbenko je bila dne 21. 8. 2015 sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen 
čas na delovnem mestu Strokovni sodelavec III do 31. 12. 2016; vir financiranja: 
prodaja blaga in storitev na trgu; sklep o soglasju resornega ministra št.: 014-
40/2015/2 z dne 8. 7. 2015; soglasje Sveta zavoda z dne 11. 8. 2015; 

- z javnim uslužbencem je bila na delovnem mestu Delavec v kmetijstvu in ribištvu V 
sklenjena pogodba o zaposlitvi z določen čas od 30. 11. 2015 do 31. 12. 2016. Vir 
financiranja: 0,31 državni proračun, 0,27 sredstva EU vključno s sredstvi 
sofinanciranja iz državnega proračuna in 0,42 prodaja blaga in storitev na trgu; sklep 
o soglasju resornega ministra št.: 014-23/2015/18 z dne 9. 10. 2015; soglasje Sveta 
zavoda z dne 24. 11. 2015. 

Število zaposlenih s skrajšanim delovnim časom: 

- en javni uslužbenec je zaposlen s skrajšanim delovnim časom 4 ure/dan na delovnem 
mestu Ribogojec; razlog: delna invalidska upokojitev. 

 
Za nadomestno zaposlitev zaradi redne odpovedi delovnega razmerja na delovnem mestu 
Strokovni sodelavec III v Oddelku za morsko ribištvo je zavod prejel sklep resornega ministra 
o soglasju k zaposlitvi št.: 014-23/2015/19 z dne 18. 11. 2015 in soglasje Sveta zavoda z dne 
7. 12. 2015, vendar do 1. 1. 2016 navedene zaposlitve še ni realiziral. 

Skladno z zgoraj navedenim je zavod izpolnil zahteve iz Izhodišč za pripravo kadrovskih 
načrtov posrednih uporabnikov proračuna za leto 2015, št.: 410-30/2014/30 z dne 16. 3. 
2015. 
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Tabela 70 Seznam zasedenih delovnih mest s pripadajočimi stopnjami izobrazbe, tarifnimi 
razredi, plačnimi razredi, deleži zaposlitve in vrstami pogodb o zaposlitvi, na dan 31. 12. 
2015. 

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 65 35 D 

2 J025016 Tajnica direktorja V (I)  5 V 20 65 35 N 

3 J017074 Pravnik VII/2  7 VII/2 34 65 35 N 

4 J015044 Finančni referent V  5 V 23 42 58 N 

STROKOVNO RAZISKOVALNA SLUŽBA 

Oddelek za sladkovodno ribištvo 

5 H019003 
Strokovno raziskovalni 
sodelavec  

8/2 IX 43 58 42 N 

6 I017149 Višji sodelavec I  7 VII/2 43 100 0 N 

7 I017091 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 38 87 13 N 

8 I017091 Strokovni sodelavec I  8/2 VII/2 37 37 63 N 

9 I017091 Strokovni sodelavec I  8/2 VII/2 36 100 0 N 

10 I017092 Strokovni sodelavec II  7 VII/2 34 79 21 N 

11 I017092 Strokovni sodelavec II  7 VII/2 34 69 31 N 

12 I017092 Strokovni sodelavec II  7 VII/2 32 69 31 N 

13 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 35 98 2 N 

14 I017093 Strokovni sodelavec III  7 VII/2 30 0 100 N 

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

16 I017093 Strokovni sodelavec III  6/2 VII/2 30 100 0 N 

17 I017093 Strokovni sodelavec III  5 VII/2 30 55 45 N 

18 I015036 Revirni ribiški čuvaj  4 V 22 100 0 N 

Oddelek za morsko ribištvo 

19 I017092 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 37 43 57 N 

20 I017091 Strokovni sodelavec I  7 VII/2 36 7 93 N 

21 I017092 Strokovni sodelavec II  7 VII/2 33 30 70 N 

/ I017093 Strokovni sodelavec III*  8/2 VII/2 30 22 78 N 

22 J035004 Delavec v kmetijstvu in ribištvu V 5 V 17 31 69 D 

Oddelek za ribogojstvo 

23 I017093 Strokovni sodelavec II  7 VII/2 38 10 90 N 

24 I015901 Skupinovodja  5 V 26 7 93 N 

25 I015037 Ribogojec  5 V 25 7 93 N 

26 I015037 Ribogojec  5 V 25 100 0 N 

27 I015037 Ribogojec  4 V 23 7 93 N 

28 J032004 Delavec v kmetijstvu in ribištvu II  4 II 13 7 93 N 

 
* za nadomestno zaposlitev zaradi redne odpovedi delovnega razmerja na delovnem mestu Strokovni 
sodelavec III v Oddelku za morsko ribištvo je zavod prejel sklep resornega ministra o soglasju k 
zaposlitvi št.: 014-23/2015/19 z dne 18. 11. 2015 in soglasje Sveta zavoda z dne 7. 12. 2015, vendar 
do 31. 12. 2015 navedene zaposlitve še ni realiziral. 
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5.2 Delovni koledar 
Delavci so izvajali svoje delo v okviru 40-urnega delovnega tedna. Delovna obveznost v letu 
2013 je znašala 2.040 ur, letno število ur za obračun pa je bilo 2.088. 

Delavci so delali 5 delovnih dni po 8 ur. 

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

5.3 Povračila stroškov delavcem v zvezi z delom 

5.3.1 Jubilejne nagrade 
V letu 2015 so bile skladno z določili ZUJF izplačane tri jubilejne nagrade, in sicer ena  za 30 
let ter dve za 20 let delovne dobe v javnem sektorju. 

5.3.2 Regres za letni dopust 
Regres za letni dopust v letu 2015 je bil izplačan v skladu s predpisi in kolektivnimi 
pogodbami, ki določajo višino in način izplačila regresa v javnem sektorju za leto 2015. 

5.3.3 Plače 
Plače zaposlenim so se usklajevale z: 

• Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, 
• Zakonom za uravnoteženje javnih financ, 
• Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, 
• Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 

leto 2015, 
• Kolektivno pogodbo za javni sektor, 
• Kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost - tarifni del. 

5.3.4 Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje 
Zneski premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence so se 
usklajevali v skladu z predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki določajo višino in način 
usklajevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 
v letu 2015. 

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. 87/2002 (29/2003 popr.), 124/2006, 43/2011-ZVZD-1) 
so zaposleni opravili usmerjene obdobne zdravstvene preglede.  

5.3.6 Sejnine članom Sveta zavoda 
Sejnine so bile članom Sveta zavoda izplačevane skladno z Uredbo o sejninah in povračilih 
stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih 
(Uradni list RS, št. 16/2009, 107/2010, 66/2012, 51/2013, 6/2015). V letu 2015 je imel Svet 
zavoda 7 sej, od tega 4 redne, 2 dopisni in 1 izredno sejo. 
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6 Računovodsko poročilo 

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

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

Pri sestavi računovodskih izkazov za leto 2015 in pojasnil k izkazom so bili upoštevani 
naslednji predpisi: 

- Zakon o računovodstvu, 
- Zakon o javnih financah, 
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 

prava, 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava, 
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 

metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna, 

- Zakon o davku od dohodka pravnih oseb, 
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opremedmetenih 

osnovnih sredstev, 
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 

računovodstvu, 
- Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti) in 
- slovenski računovodski standardi. 

 

6.2 Računovodsko poročilo 
Računovodsko poročilo obsega: 
 
1. BILANCA STANJA (PRILOGA 1) in pojasnila k postavkam  

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

b) Pregled stanja in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (PRILOGA 1/B)  
 
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3) 
in pojasnila k postavkam  

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

b) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-1) 
c) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-2)  
d) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (PRILOGA 

3B)  
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6.2.1 Bilanca stanja 

Tabela 71 Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2015 

ČLENITEV   
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  SREDSTVA       

  
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 001 2.060.580 2.775.109 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 101.343 101.343 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 79.693 68.968 

02 NEPREMIČNINE 004 2.061.201 3.585.362 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 119.370 975.853 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 369.063 363.024 

05 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV 

007 271.964 229.799 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

  
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 012 298.024 400.903 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 11.386 12.125 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 11.745 123.592 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 130.553 175.475 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 2.851 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 102.871 47.644 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 23.823 2.324 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 17.646 36.892 

  
C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 023 219.540 131.272 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 13.831 11.631 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 205.709 119.641 

34 PROIZVODI 028 0 0 

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  
I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 032 2.578.144 3.307.284 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV       

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

034 276.846 233.549 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 79.115 77.753 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 53.394 54.353 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 71.212 55.038 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 40.671 29.684 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 417 475 

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 32.037 16.246 
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E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 044 2.301.298 3.073.735 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 21.386 26.791 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

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

050 0 0 

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

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 24.791 34.115 

980 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 
SREDSTVA 

056 1.311.282 2.125.245 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 943.839 887.584 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  
I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 060 2.578.144 3.307.284 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 

 

6.2.1.1 SREDSTVA 
 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

- Neopredmetena dolgoročna sredstva, 
- nepremičnine ter 
- oprema in drobni inventar 

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

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

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

B. KRATKOROČNA SREDSTVA  

- stanje v blagajni je popisano in znaša 11.386,55€; 
- zavod izkazuje denarna sredstva na evrskem računu v višini 11.738,18€ in denarna 

sredstva na dolarskem računu v višini 7,84 USD oz. 7,20€; 
- kratkoročne terjatev do kupcev  v državi znašajo 123.291,63€ in do kupcev v tujini 

7.261,04€;  
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 102.870,91€ 

predstavljajo terjatve na podlagi izdanih računov za opravljene storitve neposrednim 
in posrednim proračunskim uporabnikom, 

- druge kratkoročne terjatve v višini 23.822,93€ se delijo na: 
o terjatve do ZZZS za refundacijo boleznin 8.824,54€ 
o terjatve do ZPIZ-a za refundacijo invalidnin 1.451,98€ 
o terjatve za davek od dohodka pravnih oseb 7.523,75€ 
o terjatve za vstopni DDV 5.922,28€ in 
o terjatve do zaposlenih 100,38€ 
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- Z aktivnimi kratkoročnimi časovnimi razmejitvami so zajeti: 
o  kratkoročno odloženi stroški. Kratkoročno odloženi stroški vsebujejo zneske, 

ki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti, s katero se zavod ukvarja, 
ter takrat še ne vplivajo na poslovni izid. Tako se na podlagi SRS stroški, ki se 
nanašajo na časovno obdobje tudi za naslednje leto knjižijo med AČR in se 
nato prenesejo med stroške v letu v katerem bremenijo poslovni izid. V tej 
postavki Zavod izkazuje predvsem zavarovanja za vozila, zgradbe, 
premoženjsko zavarovanje,.. ki bodo bremenila poslovni izid v letu 2016 v 
višini 5.645,85€. 

o Prehodno nezaračunani prihodki; zavod je zahtevek pristojnemu ministrstvu  
za pokrivanje stroškov za mesec december 2015 izdal šele v letu 2016, zato 
na dan 31.12.2015 ni izkazana terjatev do ministrstva, temveč se takšne 
postavke izkazujejo med prehodno nezaračunanimi prihodki. Le ti znašajo 
12.000,00€. 

 
C. ZALOGE 

Med zalogami materiala zavod izkazuje zalogo hrane za ribe, ki na dan izdelave bilance 
znaša 13.830,89€. Zaloga se vodi po metodi FIFO. 

Zaloge nedokončane proizvodnje predstavljajo zaloge rib oz. nedokončane proizvodnje na 
dan 31.12.2015 v ribogojnicah zavoda in sicer v znesku 205.709,30€. Zaloge so ovrednotene 
po lastni ceni na dan 31.12.2015.  V letu 2015 se je nedokončana proizvodnja povečala za 
86.068,04€. 
 

6.2.1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

A. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

- Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine se nanašajo na naročene ribe in 
ribolovne dovolilnice v letu 2015 in znašajo 79.115,05€; 

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 53.393,79€ so sestavljene iz obračunanih 
toda neizplačanih plač za mesec december 2015 ter drugih povračil stroškov v zvezi s 
plačami (prevoz, prehrana, prispevki iz plač in akontacija dohodnine); 

- Obveznosti do dobaviteljev so še neporavnane, ker še ni zapadel rok plačila. Obveznost 
do dobaviteljev na dan bilance stanja znašajo 71.212,06€;  

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 40.671,39€ se delijo na:  
o obveznosti za dajatve iz naslova prispevkov na plače, po podjemnih 

pogodbah, avtorskih honorarjev in stavbnega zemljišča v višini 14.121,33, 
o obveznosti za davek na dodano vrednost v višini 19.878,43€, 
o obveznosti do fizičnih oseb iz naslova opravljenega dela po podjemnih 

pogodbah in avtorskih honorarjih 6.671,63€. 
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so obveznosti iz 

naslova še neporavnanih in prejetih računov; 
- Med pasivnimi časovnimi razmejitvami so sredstva ki  smo jih prejeli po pogodbi za 

projekte ki se zaključijo v prihodnjem letu zato bodo realizirana v letu 2016. 
 
B. LASTNI VIRI 

- Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami zavod izkazuje obveznosti iz naslova 
prejetih sredstev CRP  in Agencije za razvoj podeželja za nakup osnovnih sredstev. Ta 
postavka se bo zmanjševala z zneskom amortizacije. V letu 2015 je amortizacija znašala 
4.893,21€ 

- Med drugimi dlogoročnimi obveznostmi so obveznosti iz naslova dveh leasing pogodb: 
� Obveznost v višini 16.792,10 (pogodba se izteče v avgustu 2018) in 
� Obveznost v višini 7.998,65 (pogodba se izteče v juliju 2017)  
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- Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje - predstavljajo neodpisano vrednost 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev - v višini 
1.311.281,98€ in so usklajena z Ministrstvom za finance;  

- Ugotovljeni poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki v skupnem znesku 
943.839,12€ (presežek prihodkov za leto 2015 znaša 56.255,37€). 
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Tabela 72 Priloga 1/a: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

 

NAZIV 
Oznaka za 

AOP 

 Z N E S E K 

Nabavna 
vrednost 

(1.1.) 

Popravek 
vrednost 

(1.1.) 

Povečanje 
nabavne 
vrednosti 

Povečanje 
popravka 
vrednosti 

Zmanjšanje 
nabavne 
vrednosti 

Zmanjšanje 
popravka 
vrednosti 

Amortizacija 
 Neodpisana 

vrednost (31.12.) 

 
Prevrednotenje 

zaradi 
okrepitve  

Prevrednotenje 
zaradi oslabitve 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12 

 I. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v upravljanju 
(701+702+703+704+705+706+707) 

700 3.738.570 1.050.532 158.010 10.378 1.669.052 879.120 55.493 1.990.245 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 703 54.010 21.636 0 0 0 0 10.724 21.650 0 0 

D. Zemljišča 704 1.456.894 0 0 0 261.545 0 0 1.195.349 0 0 

E. Zgradbe 705 2.128.469 975.853 131.585 0 1.407.507 879.120 22.637 733.177 0 0 

F. Oprema 706 72.130 40.632 20.961 10.378 0 0 16.715 25.366 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 27.067 12.411 5.464 0 0 0 5.417 14.703 0 0 

II.  Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v lasti 
(709+710+711+712+713+714+715) 

708 225.349 178.425 3.789 1.955 24.173 12.330 13.319 23.596 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 47.332 47.332 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 714 148.950 115.502 2.789 0 19.853 12.330 10.482 18.232 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 29.067 15.591 1.000 1.955 4.320 0 2.837 5.364 0 0 

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 
osnovna sredstva v finančnem najemu 
(717+718+719+720+721+722+723) 

716 85.808 45.660 0 0 0 0 6.715 33.433 0 0 

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F. Oprema 722 85.808 45.660 0 0 0 0 6.715 33.433 0 0 

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



ZZRS Poslovno poročilo Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2015 

71 

 

 
Iz priloge 1/a je razvidno gibanje in stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev v letu 2015 
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Tabela 73 Priloga 1/b: Pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil 

 

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL 
Oznaka za 

AOP 

 Z N E S E K 

Znesek 
naložb in 

danih posojil  
(1.1.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(1.1.) 

Znesek 
povečanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
povečanj 

popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
zmanjšanja 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 

Znesek 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
popravkov 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Knjigovodska 
vrednost 
naložb in 

danih posojil 
(31.12.) 

Znesek 
odpisanih 
naložb in 

danih posojil 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12 

 I. Dolgoročne finančne naložbe 
(801+806+813+814) 

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A. Naložbe v delnice 
(802+803+804+805) 

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v delnice v finančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 B. Naložbe v deleže 
(807+808+809+810+811+812) 

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Naložbe v deleže v finančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d. 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o. 811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška 
dela in podobno 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe 
(815+816+817+818) 

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam 
javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti 
(820+829+832+835) 

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A. Dolgoročno dana posojila 
(821+822+823+824+825+826+827+828) 

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih 
papirjev 
(830+831) 

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. Dolgoročno dani depoziti 
(833+834) 

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. Skupaj  
(800+819) 836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Zavod v letu 2015 ni imel nobenih naložb. 
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6.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

Tabela 74 Priloga 3: Izkaz prihodkov in odhodkov  določenih  uporabnikov   

ČLENITEV   

Oznaka za 
AOP 

ZNESEK 
PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

KONTOV   Tekoče leto 
Predhodno 

leto 

1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  
(861+862-863+864) 860 1.475.246 1.555.851 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.389.088 1.597.143 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

862 86.068 0 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

863 0 41.498 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  864 90 206 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 844 130 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 3.801 2.743 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 1.479.891 1.558.724 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 871 710.654 686.997 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 874 184 

460 STROŠKI MATERIALA 873 202.057 219.102 

461 STROŠKI STORITEV 874 507.723 467.711 

  
F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 875 669.186 691.781 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 529.572 547.460 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 84.626 85.733 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 54.988 58.588 

462 G) AMORTIZACIJA 879 18.503 22.704 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465,00  J) DRUGI STROŠKI 881 5.547 5.161 

467 K) FINANČNI ODHODKI  882 2.069 5.519 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 1.570 197 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 884 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 1.407.529 1.412.359 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 888 72.362 146.365 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 16.106 25.777 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 
(888-890) 

891 56.256 120.588 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 893 0 0 

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju (celo število) 

894 29 28 
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A. PRIHODKI OD POSLOVANJA 

Predstavljajo prihodke od opravljenih storitev v skupni vrednosti 1.475.246 EUR. Glede na 
leto 2014 so prihodki nižji za 5,18%, predvsem zaradi manj nalog na trgu.  Pripoznajo se, ko 
je storitev opravljena deloma ali v celoti. 

Prihodki od poslovanja so doseženi: 

- iz sredstev javnih financ, ki predstavljajo prejeta sredstva za pokrivanje tekočih stroškov,  
od resornega ministrstva MKGP v višini 506.808,63€ (od tega za nacionalni program 
zbiranja podatkov 121.808,63€),  ARSO v višini 5.125,68€, ter projekta Natura 2000 
44.473,07€; 

- od prodaje storitev pri opravljanju javne službe (upravljanje z vodami posebnega pomena) 
v višini 284.973,67€; 

- z izvajanjem strokovnih nalog na trgu v višini 249.631,33€; 
- s prodajo rib in ribje hrane 169.218,70€; 
- iz naslova projektov Karafish 43.825,65€, Wetman 7.497,28, CRP 23.734€, Management 

Life 34.463,00€ ter Adriamed 1.800,00€ 
- najemnine 872,42€ 
- ostali prihodki (prevoz, kotizacije, sejemske storitve\) 16.754,63€ 
- povečanje prihodkov za zvišanje nedokončane proizvodnje 86.068,04€ 

Tabela 75: Prilivi za izvajanje javne službe po proračunskih postavkah 

PU Proračunska postavka 
Tekoča 
poraba Investicije Skupaj 

          

MKGP 426510 Javni zavod za ribištvo Slovenije 385.000,00 15.000,00 400.000,00 

  140023 Ukrepi v ribištvu 07-13 EU 97.446,90 0 97.446,90 

  140024 Ukrepi v ribištvu 07-13 SLO udeležba 24.361,73 0 24.361,73 

 MOP 302810 Natura 2000 44.473,07 0 44.473,07 

ARSO 245910 Kakovost voda – monitornig 5.125,68  0 5.125,68 

    556.407,38 15.000,00 571.407,38 

V tabeli so prikazani vsi prilivi prejeti s strani MKGP, MOP in ARSO, tako za tekoče 
poslovanje kot tudi za investicije. Investicije so se izvajale v skladu s programom dela.  
 

B. FINANČNI PRIHODKI  

Finančni prihodki so bili v letu 2015 realizirani v vrednosti 843,39 EUR in sicer iz naslova 
izvršbe za izterjavo zapadlih terjatev. 

 
C. DRUGI PRIHODKI 

Druge prihodke je zavod realiziral iz naslova prejetih odškodnin za poškodovana osnovna 
sredstva v višini 1.975,27€ ter drugi nerazporejeni prihodki v višini 1.826,90€.    

 
D. CELOTNI PRIHODKI 

Celotni prihodki v letu 2015 tako znašajo 1.479.892€, od tega za izvajanje javne službe 
860.620€ in iz naslova tržne dejavnosti 619.271€. 
 

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

- Med stroški materiala katerih skupna vrednost znaša 202.057,23 € predstavljajo največjo 
postavko stroški nakupa ribje hrane (82.034€), sledijo jim stroški goriva (22.753€), stroški 
delovne opreme in zaščitnih sredstev za zaposlene (15.195,95€),  razliko pa 
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predstavljajo: drugi stroški materiala ribogojnic, stroški v zvezi z dovolilnicami, strokovne 
literature in pisarniškega materiala; 

- Največjo postavko med stroški storitev predstavljajo prejemki fizičnih oseb, ki ne 
opravljajo dejavnosti (podjemne pogodbe,avtorski honorarji, študentski servis,..) in sicer 
155.989€. Sledijo jim stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (106.714€), stroški 
računovodskih in revizijskih storitev v višini 31.908€ ter stroški telefona in interneta 
(27.140€).  

 
F. STROŠKI DELA 

Zavod je obračunaval in izplačeval plače in druge stroške dela za redno zaposlene delavce 
skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o ukrepih na področju plač in 
drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, Zakonom za uravnoteženje javnih 
financ, Kolektivno pogodbo za javni sektor, Kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost in 
Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju.  Vsi prispevki in davki so bili obračunani 
skladno z veljavnimi predpisi.  

Skupna vrednost stroškov dela znaša 669.186€ in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 
3,27%.  

Glede na finančni načrt so bili stroški dela realizirani 100,84% (planirani stroški dela za 2015 
so bili 663.591). 

Stroške dela za leto 2015 sestavljajo: 
 

Opis stroška Leto 2015 Leto 2014 Indeks 
15/14 

Plače zaposlenih 529.572 544.459 0,97 
Stroški prevoza in prehrane 39.988 44.961 0,89 
Regres 11.533 11.624 0,99 
premija KDPZ 1.651 3.158 0,52 
Prispevki na plače 84.628 85.703 0,99 
Drugi stroški dela                             1.814 1.877 0,97 
SKUPAJ 669.186 691.782 0,97 
 
G. AMORTIZACIJA 

Skupna vrednost amortizacije znaša 75.527,52 EUR, vendar se del amortizacije v višini 
57.023,47€ pokriva v breme sredstev danih v upravljanje in dolgoročno odloženih prihodkov. 
Tako se v izkazu izkazuje le amortizacija, ki se pokriva v breme prodajnih cen in znaša 
18.504,05€. 
 

H. DRUGI STROŠKI 

Drugi stroški v višini 5.547,57€ predstavljajo stroške za takse in pristojbine ter vodno 
povračilo (1.029,67€), nadomestilo za stavbno zemljišče v višini 4.468,52€ ter ostale stroške 
48,36€. 
 

I. FINANČNI ODHODKI 

Finančne odhodke v  višini 2.069€ sestavljajo obresti iz naslova finančnega najema (leasing) 
v višini 1.918€ ter zamudne obresti do dobaviteljev. 
 

J. DRUGI ODHODKI 

Vrednost drugih odhodkov znaša 1.570,00€.   
 

K. CELOTNI ODHODKI 

Celotni odhodki tako znašajo 1.407.529€ od tega 860.620€  za izvajanje javne službe in 
546.909€ za opravljanje tržne dejavnosti. 
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L. PRESEŽEK PRIHODKOV  

Zavod izkazuje za 72.362€ presežka prihodkov nad odhodki, ki je v celoti realiziran na 
tržnem delu. Davek od dohodka pravnih oseb znaša  16.106€, tako da je celoten presežek 
prihodkov nad odhodki 56.256€. 

Tabela 76 Priloga 3/A: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka 

ČLENITEV 
KONTOV 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče leto Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

  
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 401 

1.435.799 1.702.223 

  
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 402 

890.453 868.693 

  
A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 403 

591.825 603.532 

  
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 404 

591.825 603.532 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 576.825 573.832 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  406 15.000 29.700 

  
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  
(408+409) 407 

0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 

  
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 410 

0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 

  
d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 413 

0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije  419 0 0 

  
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) 420 

298.628 265.161 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 295.867 243.346 

del 7102 Prejete obresti 422 0 19 

del 7100  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 961 1.596 

72 Kapitalski prihodki 425 0 8.000 

730  Prejete donacije iz domačih virov 426 0 5.000 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 1.800 7.200 

  
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 431 

545.346 833.530 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 411.267 788.411 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 775 665 

del 7100  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe  436 133.304 44.454 

  
II. SKUPAJ ODHODKI  
(438+481) 437 

1.548.412 1.574.193 
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1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 438 

955.415 970.816 

  
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 439 

399.697 411.091 

del 4000 Plače in dodatki 440 359.845 369.842 

del 4001 Regres za letni dopust 441 5.172 6.986 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 27.319 28.170 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 6.543 5.068 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 818 1.025 

  
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 447 

60.498 60.977 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 32.201 31.554 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 26.483 26.704 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 274 233 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 374 377 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 1.166 2.109 

  
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 453 

351.040 352.754 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 97.416 95.897 

del 4021 Posebni material in storitve 455 19.415 18.376 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 31.540 32.964 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 22.830 22.517 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 19.371 15.781 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 39.357 50.339 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  460 8.612 7.648 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 112.499 109.232 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 1.785 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  
J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 470 

144.180 144.209 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 11.173 38.152 

4202 Nakup opreme 473 6.195 10.973 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 25.090 5.336 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 101.722 69.298 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 20.450 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(482+483+484) 481 

592.997 603.377 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 187.062 193.925 

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev 
na trgu 483 

26.204 27.235 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 379.731 382.217 

  
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 485 

0 128.030 

  
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 486 

112.613 0 
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Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in 
odhodkih v obračunskem obdobju od 01.01. do  31.12.2015 in v predhodnem obračunskem 
obdobju od 01.01. do 31.12.2014. 
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka: 
- da je poslovni dogodek nastal, 
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja. 

Od 29.700€ sredstev za investicije, ki jih je zavod prejel v predhodnem obračunskem 
obdobju iz proračuna Republike Slovenije, predstavlja 15.000€ izplačilo iz proračuna 
Republike Slovenije za leto 2013, ki je bilo izvršeno 3. 1. 2014. Navedeno je skladno s tretjim 
odstavkom 4. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za 
leto 2013 (Uradni list RS, št. 76/13, 92/13 in 106/13). 

Zavod je iz državnega proračuna prejel 15.000€ za pokrivanje investicij, medtem ko je za 
razliko v višini 129.180€ zagotovil sredstva iz tržnega dela dejavnosti oz. ustvarjenega 
presežka prihodkov nad odhodki preteklega let.  Vse investicije, tudi tiste, ki se nanašajo na 
tržno dejavnost zavoda, so izkazane kot odhodki za izvajanje javne službe, saj je izkaz po 
denarnem toku predpisan in ne omogoča drugačnega izkazovanja. 

Skupni prihodki javnega zavoda po načelu denarnega toka so bili v letu 2015 za 15,65% nižjii 
glede na leto 2014 in so znašali 1.435.799€. Odhodki v letu 2015 znašajo 1.548.412 in so 
nižji  glede na leto 2014 za 1,64%. 

V letu 2015 je zavod izkazal presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v 
višini 112.613€.   

Tabela 77 Priloga 3/A-1: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

Zavod v letu 2015 v bilanci stanja ne izkazuje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 
 

ČLENITEV 
KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  
Tekoče 

leto 
Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

750 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511) 500 0 0 

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0 

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0 

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

503 0 0 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0 

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0 

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0 

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0 

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0 

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 

512 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 
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4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0 

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem  517 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 

  
VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 

524 0 0 

  
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA 
(512-500) 525 0 0 

Tabela 78 Priloga 3/A-2: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

ČLENITEV 
KONTOV 

  
Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV KONTA 

  Tekoče 
leto 

Predhodno leto 

1 2 3 4 5 

50 
VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 

550 0 60.000 

500 
Domače zadolževanje 
(552+553+554+555+556+557+558) 551 0 60.000 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 60.000 

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0 

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0 

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0 

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 560 0 60.000 

550 
Odplačila domačega dolga 
(562+563+564+565+566+567+568) 561 0 60.000 

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 60.000 

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0 

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0 

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0 

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 570 0 0 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 

571 0 0 

  
X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(485+524+570)-(486+525+571) 572 0 128.030 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 573 112.613 0 

 
Zavod se v letu 2015 ni zadolževal. 
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Tabela 79 Priloga 3B: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti 

ČLENITEV 
PODSKUPIN 

KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

ZNESEK 
NAZIV PODSKUPINE KONTOV 

  

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu 

1 2 3 4 5 

  
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 
(661+662-663+664) 660 

857.714 617.532 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 857.714 531.374 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

662 
0 86.068 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 
0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  664 0 90 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 739 105 

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 2.167 1.634 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 667 

0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0 

  
D) CELOTNI PRIHODKI 
(660+665+666+667) 670 

860.620 619.271 

  
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(672+673+674) 

671 
389.635 321.019 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  672 0 874 

460 STROŠKI MATERIALA 673 104.801 97.256 

461 STROŠKI STORITEV 674 284.834 222.889 

  
F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 675 

463.092 206.094 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 368.385 161.187 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 60.006 24.620 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 34.701 20.287 

462 G) AMORTIZACIJA 679 4.209 14.294 

463 H) REZERVACIJE 680 0 0 

465,00  J) DRUGI STROŠKI 681 2.370 3.177 

467 K) FINANČNI ODHODKI  682 1.314 755 

468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 1.570 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(685+686) 684 

0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684) 

687 
860.620 546.909 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-687) 688 

0 72.362 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(687-670)  689 

0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 16.106 

del 80 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(688-690) 

691 
0 56.256 

del 80 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(689+690) oz. (690-688) 692 

0 0 

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega 
obdobja 693 

0 0 
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Skupni prihodki v višini 1.479.891 € predstavljajo: 
a) prihodki za izvajanje javne službe 860.620 € 
b) prihodki od prodaje storitev na trgu 619.271 €. 

Prihodki doseženi na trgu znašajo 41,85 % celotnih prihodkov zavoda. 

Skupni odhodki v višini 1.407.529 € predstavljajo: 
a) odhodki za izvajanje javne službe 860.620€ 
b) odhodki od prodaje storitev na trgu 546.909 €. 

Odhodki, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti na trgu tako znašajo 38,86 % glede na 
celotne odhodke. 

Osnovni kriterij za ločeno ugotavljanje prihodkov in odhodkov je neposredna vsebinska 
povezanost sredstev in virov sredstev z opravljanjem posamezne dejavnosti. Vsako 
posamezno sredstvo in vsaka posamezna obveznost se glede na vsebinsko povezanost 
premoženja, pravic in obveznosti s posamezno vrsto dejavnosti vodi v posebni podbilanci 
oziroma na ustreznem stroškovnem mestu. V skladu s tem se ločeno za posamezno vrsto 
dejavnosti ugotavljajo tudi prihodki in stroški oziroma odhodki, ki se pripoznajo na podlagi 
ločenih obračunov in ustreznih listin, izdanih za poslovne dogodke v posamezni dejavnosti. 

Ločevanje dejavnosti na dejavnost javnih služb in druge (tržne) dejavnosti se izvede v okviru 
stroškovnih mest. 

Splošni stroški oziroma odhodki (npr. stroški upravljanja in računovodstva) se razporedijo na 
osnovne dejavnosti na podlagi ključev že takoj ob njihovem nastanku in se ne spremljajo  
preko posebnega stroškovnega mesta. 

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

Osnova za razporejanje stroškov oziroma odhodkov so aktivnosti oziroma njihova 
povezanost z izhodnimi transakcijami posamezne dejavnosti. 

Na posamezne dejavnosti se razporejajo tudi prihodki in odhodki, ki izhajajo iz sredstev 
oziroma obveznosti do virov sredstev in sicer glede na razporeditev teh sredstev oziroma 
obveznosti. 

Prihodke in stroške oziroma odhodke, ki jih na podlagi teh kriterijev  ni mogoče neposredno 
razporediti na posamezne dejavnosti oziroma stroškovna mesta, se razporedi na posamezne 
dejavnosti na podlagi razdelilnikov. Kot razdelilniki služijo drugi stvarni podatki ali pa druga 
razmerja, ki so v vzročni povezavi s prihodki ali stroški oziroma odhodki.  

Pri izračunu ključa smo upoštevali merila, izračunana na podlagi ocene za leto 2015: 

• število zaposlenih, oz. predvidene ure za posamezno stroškovno mesto; 

• prihodki po dejavnosti 

Zavod pri izvajanju dejavnosti javne službe ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki. Na 
tržnem delu dejavnosti izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 72.362€. Pozitiven 
rezultat je predvsem odraz nadpovprečne uspešnosti zavoda pri trženju storitev in blaga na 
trgu, predvsem pri izvajanju strokovnih nalog in prodaje rib. 
 
 
 
        Dejan Pehar, spec. 
        Direktor 
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6.2.3 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 
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