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1 Uvod 
S programom dela in finančnim načrtom za leto 2009 opredeljujemo naloge, ki so bile 
zavodu zaupane 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) ter naloge opredeljene z Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Ur.l. RS, št. 61/2006) 
in Zakonom o morskem ribištvu (Ur.l. RS, št. 115/2006). 

2 Predstavitev Zavoda za ribištvo Slovenije 
Ime: Zavod za ribištvo Slovenije 

Skrajšano ime: ZZRS 

Angleško ime: Fisheries Research Institute of Slovenia 

Sedež: Župančičeva 9, 1000 Ljubljana 

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 

Datum ustanovitve: Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni 
zavod za ribištvo Slovenije ( Ur.List RS, št. 31/01, 60/01, 4/04, 
23/06,116/07) 

Dejavnost: 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih 
naravoslovja in tehnologije 

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

Odgovorna oseba: Direktor, Dejan Pehar, spec. 

Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju: ZZRS) 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) se 
preoblikuje 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, javne službe na 
področju morskega ribištva v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo ter tržno dejavnost, 
ki obsega predvsem raziskovalne in strokovne naloge, ki niso dejavnost javne službe, vzrejo 
in prodajo rib ter ribiških potrebščin, izdajanje strokovnih revij in druge periodike, izvajanje 
izobraževanj in usposabljanj ter druge naloge, določene v letnem programu dela in v 
finančnem načrtu. 

2.1 Notranja organizacija  
Dejavnosti ZZRS temeljijo na strokovnem delu, ki se izvaja v dveh organizacijskih enotah. 

Upravna služba 

Za izvajanje upravne dejavnosti zavoda je organizirana organizacijska enota upravna služba. 
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Dejavnost upravne službe zajema predvsem administrativne, splošne, pravne, kadrovske, 
računovodske ter informacijsko-tehnološke zadeve. 

Strokovno raziskovalna služba 

Strokovno raziskovalna služba opravlja naloge povezane z osnovno dejavnostjo zavoda in 
se deli na naslednje oddelke: 

1. Oddelek za strokovno raziskovalne naloge 
2. Oddelek za vode posebnega pomena 
3. Oddelek za ribogojstvo 

1. Oddelek za strokovno raziskovalne naloge 

Oddelek za strokovno raziskovalne naloge opravlja nosilno dejavnost Zavoda, skrbi za 
njegov strokovni razvoj in pripravlja ustrezno dokumentacijo, navodila in priporočila za 
usklajeno delovanje z Oddelkom za vode posebnega pomena in Oddelkom za ribogojstvo. 
Enota se deli na skupino za sladkovodno ribištvo in na skupino za morsko ribištvo. 

2. Oddelek za vode posebnega pomena  

Oddelek za vode posebnega pomena ureja izvajanje ribiškega upravljanja v vodah  
posebnega pomena skladno z Zakonom o sladkovodnem ribištvu in Uredbo o vodah 
posebnega pomena in načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih.  

3. Oddelek za ribogojstvo  

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

Enoto ribogojstvo sestavljata dva ribogojna obrata: 

• Ribogojstvo Soča, s sedežem v Kobaridu, Markova 5; 

• Ribogojstvo Obrh, s sedežem v Starem trgu, Vrhnika 6. 

2.2 Organi zavoda 
Zavod za ribištvo Slovenije ima tri organe, ki so določeni 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). 

Svet zavoda 

Svet šteje pet članov, od katerih: 

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

- enega člana imenuje Ribiška zveza Slovenije; 

- enega člana volijo zaposleni v zavodu. 

Predsednik Sveta zavoda je g. Andrej Drašler, univ. dipl. inž. gozd., z Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

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 01.05.2007 g. Dejan Pehar, spec. 
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Strokovni svet 

Strokovni svet je strokovni in posvetovalni organ zavoda. Sestavljajo ga vodja strokovno 
raziskovalne službe ter najmanj dva delavca strokovno raziskovalne službe. Mandat članov 
strokovnega sveta je štiri leta. Predlog za imenovanje članov strokovnega sveta. lahko poda 
vsak delavec zavoda 
Predsednik strokovnega sveta je vodja strokovno raziskovalne službe. 

2.3 Pravne podlage 

2.3.1 Pravne podlage za izvajanje javne službe in strokovnega dela 

- Predpisi EU s področja ribištva, varstva okolja in ohranjanja narave 
- Zakon o sladkovodnem ribištvu – ZSRib (Uradni list RS, št.61/2006) 
- Zakon o morskem ribištvu ZMR-2 (Uradni list RS, št. 115/2006) 
- Nacionalni strateški načrt za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1,2/2004, 41/2004-ZVO-1, 

57/2008) 
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 63/2007 

Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-
386/06-32) 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: 
U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008) 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št.110/2002, 8/2003, popr. 58/2003-ZZK-1, 
33/2007-ZPNačrt) 

- Zakon o graditvi objektov, ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 
92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-
286/04-46, 126/2007) 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.33/2007, 70/2008-ZVO-1B). 
- Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih 

(Uradni list RS, št. 52/2007) 
- Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007) 

2.3.2 Delovno pravna zakonodaja 

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 
Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) 

- Zakon o delovnih razmerjih ( Uradni list RS, št. 42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: 
U-I-45/07, Up-249/06-22, 103/2007, 45/2008-ZArbit) 

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 
69/2008-ZZavar-E) 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.  95/2007-UPB7, 110/2007 Skl.US: 
U-I-275/07-5, 17/2008, 58/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 80/2008) 

- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, 
št. 87/1997, 9/1998,48/2001) 

- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni 
list RS, št. 93/08) 

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08) 
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni 

list RS, št. 53/08, 89/08) 
- Uredba o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 

57/08) 
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 

69/08) 
- Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 

71/08) 
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/2005,103/2005) 
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 

18/1991-I, 53/1992, 13/1993-ZNOIP, 34/1993, 12/1994, 18/1994-ZRPJZ, 27/1994, 59/1994, 
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80/1994, 39/1995, 60/1995, 64/1995, 2/1996, 20/1996, 37/1996, 56/1996, 1/1997 (2/1997 - 
popr.), 19/1997, 25/1997, 37/1997, 40/1997, 79/1997, 87/1997-ZPSDP, 87/1997, 3/1998, 
3/1998, 3/1998, 7/1998, 9/1998, 9/1998, 51/1998, 2/1999, 2/1999, 2/1999, 39/1999-ZMPUPR, 
39/1999 (40/1999 - popr.), 59/1999, 59/1999, 59/1999, 3/2000, 3/2000, 3/2000, 3/2000, 
62/2000, 67/2000, 81/2000, 116/2000, 122/2000, 3/2001, 8/2001, 23/2001, 43/2001, 43/2001, 
43/2001, 43/2001, 99/2001, 6/2002, 6/2002, 8/2002, 9/2002, 19/2002, 19/2002, 19/2002, 
73/2003, 115/2005, 57/2008) 

- Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS (Uradni list RS, št. 57/08)  
- Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov 

v plačne razrede KPSM (Uradni list RS, št. 57/08) 
- Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS št. 60/08) 
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list 

RS, št. 126/2003) 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002, 

127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008) 
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C) v povezavi s Slovenskimi 

računovodskimi standardi 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009, (Uradni list RS, št. 

114/2007, 58/2008-ZZdrS-E, 109/2008-ZJF-D). 
- Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008) 
- Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Uradni 

list RS, št.31/01, 60/01, 4/05, 23/06, 61/06-ZSRib, 116/2007) 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007)  
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter metodologije za 

pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna (Uradni list RS, 12/2001, 10/2006, 8/ 2007) 
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PROGRAM DELA 

3 Javna služba 

3.1 Dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega 
ribištva 

Dejavnosti javne službe na področju sladkovodnega ribištva bomo 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. 

3.1.1 Vodenje celovitega inforamacijskega sistema ribištva 
Vodenje ribiškega katastra je ključnega pomena za načrtovanje in izvajanje ribiškega 
upravljanja ter pripravo različnih strokovnih podlag in mnenj, ukrepov ter predpisov na 
področju sladkovodnega ribištva s katerimi se zagotavlja ohranjanje in trajnostna raba 
ribolovnih virov, določanje elementov ekološkega stanja voda in določanje ukrepov za 
njihovo izboljšanje. Predviden obseg dela je 3000 ur in zajema delo predstavljeno v 
odstavkih 3.1.1.1 in 3.1.1.2. 

3.1.1.1 Vzpostavitev celovitega informacijskega sistema ribištva 
V letu 2008 načrtovana vzpostavitev celovitega informacijskega sistema v ribištvu ni bila 
izvedena. Zato se vse predvidene naloge prenašajo v leto 2009. Predvidena je posodobitev 
obstoječe aplikacije ribiškega katastra oziroma vzpostavitev celovitega informacijskega 
sistema v ribištvu  v smislu dodajanja novih z zakonom predpisanih vsebin in prilagoditev ter 
poenostavitev prenosa in dostopnosti podatkov (elektronska izmenjava po medmrežju) za 
različne uporabnike. Posodobitev bo omogočila prostorski prikaz, obdelavo in analize 
posameznih vsebin ribiškega upravljanja ter povezljivost med vsemi predpisanimi 
evidencami, kar obstoječi kataster ni omogočal.  

3.1.1.2 Vodenje ribiškega katastra in izvajanje nalog povezanih z njim 
Ribiški kataster vsebuje evidence o: 

• vodah posebnega pomena; 

• vrstah rib v posameznih ribiških okoliših in revirjih ter vodah posebnega 
pomena; 

• izvajalcih ribiškega upravljanja; 

• izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja v ribiških okoliših; 

• izvajanju letnega programa ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena; 

• odlovih in smukanju prostoživečih domorodnih vrst rib; 

• gojitvi rib za poribljavanje; 

• sonaravni gojitvi rib; 

• ribogojnicah; 

• komercialnih ribnikih; 

• monitoringu rib kot elementu ekološkega stanja voda; 

• opravljenih odlovih rib na podlagi dovoljenja; 

• opravljenih izpitih za strokovne delavce v ribištvu; 
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• poginih rib v celinskih vodah; 

• ribojedih pticah; 

• posegih v ribiški okoliš; 

• ter druge podatke pomembne za sladkovodno ribištvo. 

Načrtovano redno delo v sklopu vodenja in izvajanja nalog ribiškega katastra v letu 2009 bo 
obsegalo: 

• posodabljanje podatkov katastra (površine revirjev, spremembe namembnosti 
vodotokov, vzpostavitev novih in revizije obstoječih tekmovalnih tras, določitev 
novih in revizije obstoječih območij nočnega ribolova, vnos zapisnikov odlovov 
in vlaganj, dopolnjevanje vrstnih sestavov rib v posameznih vodotokih, vnos 
podatkov iz LPO); 

• priprava in posredovanje podatkov ribiškega katastra različnim uporabnikom; 

• sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor (v nadaljnjem tekstu MOP) in 
Zavodom RS za varstvo narave (v nadaljnjem tekstu ZRSVN); 

• sodelovanje z ribiškimi družinam (v nadaljnjem tekstu RD);  

• sodelovanje z ribiško in drugimi inšpekcijskimi službami; 

svetovanje po telefonu, na terenu (ihtiološki in astakološki pregledi) ali na 
sedežu ZZRS. 

 

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

 

V sklopu te problematike bomo v prihodnjem letu pričeli priprave za vzpostavitev 
metodologije monitoringa in ocene stanja ribjih populacij v posameznih tipih vodotokv glede 
na hidroekoregije v Sloveniji. To bo ena izmed osnov pri pripravi načrtov ribiškega 
upravljanja v ribiških območjih in RGN-jih ter monitoringa tistih vrst rib za katere se to 
posebej zahteva (sulec, soška postrv). V prihodnjem letu bomo pregledali obstoječe podatke, 
ki smo jih na Zavodu pridobili v okviru izvedbe različnih nalog javnega značaja ter naredili 
analize. Rezultate analiz bomo uporabili pri izdelavi ocene stanja ribjih populacij v 
posameznih tipih vodotokov različnčih hidroeko regij s staliišča ribiškega upravljanja ter 
izdelali poskusno vrednotenje vodotokon glede na prisotnje za ribolov pomembne ribje vrste. 
Na območjih kjer obstoječih podatkov o ribjih združbah ni na voljo, bomo v zelo omejenem 
obsegu izvedli tudi dodatna vzorčenja. Predvideni obseg dela 700 ur.  

 

3.1.3 Izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o ohranjaju 
narave in določbah ZSRib 

V skladu z zakonom zavod v okviru javne službe pripravlja različne strokovne podlage. V letu 
2009 načrtujemo izdelavo naslednjih: 

Ocena stanja populacije jegulje v Sloveniji  

V Evropi je jegulja gospodarsko pomembna vrsta ribe. Lovi se tako mlade kot odrasle 
osebke. V zadnjem obdobju se je populacija jegulje v Evropi močno zmanjšala in je na 
nekaterih območjih že presegla kritično raven. V Evropski uniji so zato pripravili akcijski 
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načrt, ki predvideva izdelavo načrta upravljanja z jeguljo, ki posega v gospodarjenje na 
območju celinskih voda in obalnih delov morij. Preverili bomo razširjenost in trenutno stanje 
populacije jegulje v slovenskih pritokih Jadranskega morja. V tem sklopu je načrtovan 
pregled obstoječih podatkov, tako recentnih kot zgodovinskih ter terenski pregled vodotokov, 
ki se izlivajo v jadransko morje. 

Sredstva za izvedbo nalog se bodo zagotovila iz proračuna  Ministrstva za okolje in prostor, 
Predvideni obseg dela 200 ur. 

Razvoj metodologije vzorčenja in nastavitev monitoringa za ugotavljanje stanja 
ohranjenosti vrst rib za katere so določena Natura območja s poudarkom na 
srednjih in majhnih vodotokih 

V tem sklopu je načrtovan razvoj metodologije vzorčenja, ki bo zlasti za vrste rib, za katere 
so določena območja Natura (Uredba o posebnih varstvenih območjih), dal reprezentativne 
rezultate za podajanje ocene stanja ohranjenosti populacij posameznih vrst v Sloveniji in 
stanja ohranjenosti populacij v območjih Natura 2000. Veliki vodotoki zahtevajo ločeno 
metodologijo, zato bo poudarek na srednjih in majhnih vodotokih. Vzorčenje bo zastavljeno 
tako, da bo zajelo bistveni del populacije vsake od teh vrst, ustrezno število vzorčnih mest bo 
v območjih Natura 2000. Pripravljeni bodo tudi popisni protokoli, ki bodo služili kot osnova za 
primerljiv populacijski monitoring in metodologija za relativne in absolutne ocene velikosti 
populacije. Pri razvoju metodologije vzorčenja in pri vzorčenju bodo sodelovali zunanji 
izvajalci in ribiške družine, zato bo Zavod za ta del sredstev izvedel tudi postopke javnih 
naročil za izbor izvajalcev.  
Sredstva za izvedbo nalog se bodo zagotovila iz proračuna  Ministrstva za okolje in prostor, 
in sicer iz proračunske postavke 3028-natura območja. Predvideni obseg dela 2710 ur. 
  

3.1.4 Priprava strokovnih podlag za program upravljanja rib 
V letu tem letu je bil izdelan osnutek Programa upravljanja rib, ki ga je potrebno  nadgraditi s 
podatki o izvajanju ribiškega upravljanja za leto 2008 in pred  medresorskim usklajevanjem 
preveriti njegovo skladnost s predpisi, izdanimi v letu 2008. Predvideni obseg dela 250 ur. 

3.1.5 Priprava načrtov ribiškega upravljanja v ribiških območjih 
Predvidena je priprava osnutkov Načrtov ribiških območij za dvanajst ribiških območij. V tem 
sklopu je predvidena izdelava strokovnih podlag za vseh dvanajst ribiških območij.  

• Izdelali bomo splošni opis in analizo izvajanja ribiškega upravljanja, nadalje pripravili 
usmeritve za ohranitev in trajnostno rabo rib, načela posegov v populacije rib in 
usmeritve za poribljavanje in gojitev rib; 

• usklajevanje osnutkov Načrtov z izvajalci ribiškega upravljanja in lokalnimi 
skupnostmi; 

• delavnice za usklajevanje osnutkov Načrtov ter naravovarstvenih smernic ZVNRS. 

Predvideni obseg dela je 2300 ur. 

3.1.6 Izdelava ribiško gojitvenih načrtov 
V sklopu javne naloge izdelave ribiškogojitvenih načrtov mora zavod na podlagi mnenja 
izvajalcev ribiškega upravljanja in lokalnih skupnosti izdelati osnutke ribiško-gojitvenih 
načrtov. Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu določa, da zavod pošlje osnutke vseh 
67 ribiškogojitvenih načrtov skupaj z mnenji ministrstvu najpozneje do 30. aprila v prvem letu 
ureditvenega obdobja, to je do 30. aprila 2011. Zaradi obsežnosti in zahtevnosti te javne 
naloge je predvideno, da se v letu 2009 izdelajo nekatere strokovne podlage za posamezne 
ribiške okoliše. V letu 2009 nameravamo izdelati: 
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• Digitalne karte drstišč posameznih vrst rib v 67 ribiških okoliših in preveriti 
namembnosti posameznih revirjev oziroma smiselnost dosedanjih statusov revirjev; 

• Karto zavarovanih območij v skladu s predpisi o ohranjanju narave oziroma njihovo 
prekrivanje z ribiškimi okoliši; 

• Opise ribiških okolišev . 

 

Predvideni obseg dela je 1680 ur. 

 

3.1.7 Potrjevanje letnih programov izvajalcev ribiškega upravljanja 
Pregledali bomo 67 letnih programov za izvajanje ribiškega upravljanja in jih v primeru, ko so 
ustrezni in skladni z ribiškogojitvenim načrtom potrdili. V primeru, da niso ustrezni bomo 
programe zavrnili oziroma jih z izvajalcem ribiškega upravljanja pred potrditvijo še uskladili.  
Pričakovan je enak obseg dela kot v preteklem letu.Predvidena poraba ur 724 ur.  

3.1.8 Izdajanje soglasij in strokovnih mnenj v skladu s predpisi 
ZZRS je odgovoren za izdelavo in izdajo soglasij in strokovnih mnenj pri postopkih, ki so 
predpisani z 19. in 45. členom ZSRib in s Sklepom o preoblikovanju Zavoda za ribištvo 
Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije. Predvideni obseg dela za spodaj navedene štiri 
odstavke je 3900 ur. 

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 mnenja in 
smernice za državne lokacijske načrte, projektni pogoji v skladu z Zakonom o urejanju 
prostora in z Zakonom o graditvi objektov (MOP) in drugi posegi. Izdelali in izdali bomo 
predvidoma 250 strokovnih mnenj oziroma soglasij. 

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 na primer ustreznosti 
gojitve posameznih vrst rib,  gradenj ribogojnih objektov, gojitve rib za poribljavanje ribiških 
okolišev ter mnenja o izvajanju ribiškega upravljanja. Izdelali in izdali bomo predvidoma 30 
strokovnih mnenj. 

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 in 
strokovna mnenja za izdajo vodnih dovoljenj za komercialne ribnike po predpisih o vodah. 
Pričakovan je enak obseg dela kot v preteklem letu. Izdelali in izdali bomo predvidoma 20 
mnenj. 

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

ZZRS kot nosilec javnega pooblastila, o zadevah urejanja prostora na podlagi vlog 
posameznih občin pripravlja strokovne podlage za Strategijo prostorskega razvoja občin 
(SPRO) in pripravo prostorskega reda občin (PRO). Pričakovan je enak obseg dela kot v 
preteklem letu, to je 30 strokovnih mnenj. 
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3.1.9 Priprava strokovnih podlag za gojitev rib za poribljavanja  
 

V letu 2009 bo Zavod sodeloval pri pripravi prilog, ki bodo sestavni del Pravilnika o pogojih 
za pridobitev dovoljenj za gojitev rib za poribljavanja, hkrati pa bodo njegovi uslužbenci 
vključeni tudi v sodelovanje v strokovni komisiji za ocenjevanje pogojev pri pridobitvi 
dovoljenja za gojitev rib za poribljavanje. Predvideni obseg dela strokovnih podlag za 
pripravo prilog ter sodelovanje v komisiji je 300 ur. 

3.1.10 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. ZZRS pa v njih izvaja upravljanje na osnovi 
potrjenega Ribiško gojitvenega načrta za obdobje 2006-2010 in 4. člena zgoraj navedene 
uredbe.  

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, 
ter Triglavska jezera; 

• Unica od izvira do poniknjenja s pritoki; 

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

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

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

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

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

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

Glavna skrb ZZRS je vzdrževanje optimalnih populacij avtohtonih vrst rib v dodeljenih vodah 
posebnega pomena. V skladu z Naturo 2000 je poudarek namenjen varovanju evropsko 
pomembnih ribjih vrst, ter njihovem življenjskem prostoru. V sodelovanju z zunanjimi 
sodelavci ZZRS nadaljuje tudi tradicijo vzreje in zaščite ogroženih vrst rib, kar po eni strani 
dolgoročno zagotavlja vir genetsko čistega materiala za vzrejo, po drugi strani pa skrb za 
ohranitev ribovitih voda omogoča razvoj in prisotnost vrhunskega ribolovnega turizma. 
Skladna s tem je tudi naša težnja k uvajanju novih pristopov k športnemu ribolovu na način, 
da istočasno ustrezno varujemo naravne populacije rib ob njihovem optimalnem izkoriščanju. 

Varovanje voda posebnega pomena, ki so nam bile dodeljene v upravljanje izvajamo tudi s 
pomočjo organizirane čuvajska službe.  

Skupni pregled načrtovanih opravljenih ur in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe, 
ločeno profesionalni in prostovoljni čuvaji (Tabela 1). 

Tabela 1 Načrt opravljenih ur in prevoženih kilometrov ribiško  čuvajske službe. 

 Profesionalni rib. čuvaji Prostovoljni rib.čuvaji Skupaj 
ure 6.096 5.755 11.851 
km 67.740 68.900 136.640 
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3.1.10.1 Režimi upravljanja posameznih revirjev 

3.1.10.1.1 Radovna 
Z novim ribolovnim režimom nameravamo še dodatno zaščititi potočno postrv, saj uvajamo 
del kjer je možen ribolov le po sistemu ujemi in spusti. Prav tako se ribolovna sezona konča 
na tem delu že 30. septembra, tako da je omogočena tudi nemotena drst potočne postrvi. V 
delu, kjer pa je dovoljen odvzem ribe, pa zmanjšujemo količino dopolnilnih vlaganj šarenke. 
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij potočne postrvi v tekočem letu načrtujemo vložek 
500 rib, velikostne kategorije 15-20 cm (Tabela 3), za dopolnilno vlaganje postrvi za potrebe 
športnega ribolova pa predvidevamo vložek okoli 2000 (približno 1500 kg) sterilnih šarenk, 
velikostne kategorije 35-40 cm, in okoli 250 sterilnih šarenk (400 kg), velikostne kategorije 
45-50 cm (Tabela 4). 

 
Slika 1 Zemljevid športno ribolovnega revirja Radovna. 

Tabela 2 Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe. 

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

 

Tabela 3 Predvidena vzdrževalna vlaganja (revir Radovna). 

vrsta  Velikost količina 
potočna postrv 15-20cm 500kos 
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Tabela 4 Predvidena dopolnilna vlaganja (revir Radovna). 

vrsta  velikost količina 
šarenka sterili 35-40cm 2000kos/1500kg 
šarenka sterili 45-50cm 250kos/400kg 

Vse vložene šarenke bodo sterilne. Predvidevamo, da bodo ribiči večino vloženih šarenk 
tekom ribolovne sezone odlovili, poleg tega pa bodo odlovili tudi del fertilnih šarenk, ki so bile 
vložene v preteklosti. V naslednjih letih nameravamo nadaljevati z zmanjševanjem vlaganja 
tako sterilne kot fertilne šarenke za pod trnek, s čimer bomo z ribolovom dolgoročno 
zmanjševali uspešnost njene drsti in s tem njene prisotnosti. V prihodnosti nameravamo 
namreč v Radovni ponovno vzpostaviti populacijo avtohtone potočne postrvi, zato bomo v 
letošnjem letu pripravili tudi program njene repopulacije. 

V revirju je načrtovana prodaja 400 dnevnih ribolovnih dovolilnic (Tabela 5). Dovoljen način 
ribolova je muharjenje, vaba pa ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. Skupna 
dolžina vabe mora biti manjša od 5cm. 

Tabela 5 Plan izkoriščenih in pričakovana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (revir 
Radovna). 

 izkoriščeno pričakovano 
Salmonidi 600kos 400kos 

Ribiško čuvajska služba bo tekom leta opravila 840 ur nadzora, pri čemer predvidevamo 
10.500 prevoženih kilometrov (Tabela 6). Čuvajsko službo bo izvajal prostovoljni ribiški 
čuvaj. 

Tabela 6 Plan opravljenih ur in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe  (revir 
Radovna). 

Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj 
Ure 60 60 60 60 80 80 80 80 80 80 60 60 840 
km 750 750 750 750 1000 1000 1000 1000 1000 1000 750 750 10.500 

3.1.10.1.2 Sava Bohinjka  
Načrtujemo redno periodično inventarizacijo reke za ugotovitev dejanskega stanja ribjih 
populacij. Skupaj z ostalima upravljalcema  reke (RD Bohinj in RD Bled) načrtujemo iskanje 
vzrokov za zmanjšanje populacije potočne postrvi, ki jo opažamo že nekaj let. Prvi korak bi 
bila izvedba inventarizacije na več mestih vzdolž vodotoka, ter vzpostavitev monitoringa 
kemijskih in osnovnih bioloških parametrov vsaj za dobo enega leta. Zaradi zmanjšanja 
populacije potočne postrvi zvišujemo tudi lovno mero za odvzem iz 30 na 40cm. 
Spreminjamo tudi ribolovni režim (poenoteni sistem), ki se v letu 2008 ni izkazal za najbolj 
primernega. Tako zopet uvajamo del, kjer bo možen ribolov le po sistemu ujemi in spusti in 
bo zajemal približno dve tretjini revirja. V preostalem delu revirja bo možen tudi odvzem ribe. 
Predvidevamo vzdrževalni vložek lipanov velikostne kategorije 12-15 cm ter redni 
vzdrževalni vložek potočne postrvi velikostnih kategorij 15-20 cm in 20-25 cm (Slika 2, 
Tabela 8). Kot dopolnilno vlaganje postrvi za potrebe športnega ribolova pa predvidevamo 
vložek okoli 1000 (približno 1000 kg) sterilnih šarenk velikostne kategorije 35-40 cm in okoli 
750 šarenk (2000 kg) velikostne kategorije 45-50 cm ( 

Tabela 9).   
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Slika 2 Zemljevid športno ribolovnega revirja Sava Bohinjka. 

Tabela 7 Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe. 

vrsta  lovna mera varstvena doba 
potočna postrv 40cm 1.10.- 31.3. 
lipan 40cm 1.12.- 31.5. 
sulec 80cm 30.11. - 15.2. 
šarenka nima 1.12.- 31.3. 
potočna zlatovčica nima 1.12.- 31.3. 

 

Tabela 8 Predvidena vzdrževalna vlaganja (revir Sava Bohinjka). 

vrsta  velikost količina 
potočna postrv 15-20cm 500kos 
potočna postrv 20-25cm 200kos 
lipan 12-15cm 10.000kos 

 

Tabela 9 Predvidena dopolnilna vlaganja (revir Sava Bohinjka). 

vrsta  velikost količina 
šarenka sterili 35-40cm 1000kos/1000kg 
šarenka sterili 45-50cm 750kos/2000kg 

V spomladanskem obdobju na ustreznih drstiščih načrtujemo tudi smukanje lipana in sulca, 
za valitev iker in nadaljnjo vzrejo v Ribogojstvu Obrh. Del v ribogojnici vzrejenih rib bomo 
nato v naslednjih letih v sklopu vzdrževalnega vlaganja vložili nazaj v Savo Bohinjko.  
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V revirju je načrtovana prodaja 1000 dnevnih ribolovnih dovolilnic za salmonide, ter 150 
dnevnih ribolovnic za lov sulca (Tabela 10). Dovoljen način ribolova salmonidov je 
muharjenje, vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. 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. 
Uplen sulca se plača (po kg). 

Tabela 10 Plan izkoriščenih in pričakovana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (revir Sava 
Bohinjka). 

 izkoriščeno pričakovano 
salmonidi 1000kos 1000kos 
sulec 150kos 150kos 

Ribiško čuvajska služba bo v revirju tekom leta opravila 2.336 ur nadzora, pri čemer 
predvidevamo 24.000 prevoženih kilometrov. Čuvajsko službo bo opravljal profesionalni 
ribiški čuvaj. Poleg nadzora revirja je pomembna naloga čuvajev tega revirja tudi plašenje 
kormoranov, ki je v času zimske sezone organizirano skupaj s sosednjimi upravljavci (RD 
Bohinj in RD Bled). Načrtovana razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov pri 
tem je predstavljena v tabeli (Tabela 11). 

Tabela 11 Plan opravljenih ur in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe (revir Sava 
Bohinjka). 

Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj 
Ure 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 191 2.336 
km 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24.000 

3.1.10.1.3 Unica s pritoki  
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij potočne postrvi v reki Unici ne načrtujemo vložka, 
saj je bilo v sezoni 2008 vloženih več potočnih postrvi, pri lipanu pa načrtujemo vložek 2000 
rib velikostne kategorije 12-15 cm (Slika 3, Tabela 13). V ciprinidnem delu revirja načrtujemo 
dopolnilno vlaganje 2000 (približno 2000 kg) krapov velikostne kategorije 30-40 cm (Tabela 
14). 
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Slika 3 Zemljevid športno ribolovnega revirja Unica s pritoki. 

Tabela 12 Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe. 

vrsta  lovna mera varstvena doba 
potočna postrv 40cm 1.10.- 30.4. 
lipan 40cm 1.12.- 15.5. 
klen 30cm 1.12. – 30.6 
krap 20cm 1.12. – 30.4. 
ščuka 50cm 1.12. – 30.4. 

Najmanjše lovne mere in varstvene dobe  za ostale lovne ribe v skladu z Pravilnikom o 
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. 

Tabela 13 Predvidena vzdrževalna vlaganja (revir Unica s pritoki). 

vrsta  velikost količina 
lipan 12-15cm 2000kos 

Tabela 14 Predvidena dopolnilna vlaganja (revir Unica s pritoki). 

vrsta  velikost količina 
Krap (gojeni) 30-40cm 2.000kos/2.000kg 

 

V revirju je načrtovana prodaja 600 dnevnih ribolovnic za salmonidni del, ter 200 dnevnih 
ribolovnic za ciprinidni del (Tabela 15). Dovoljen način ribolova v salmonidnem delu je 
muharjenje, vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. V ciprinidnem delu je 
dovoljeno vijačenje z eno umetno vabo, beličarjenje z vsemi naravnimi vabami, razen 
kostnega črva ter muharjenje pod enakimi pogoji kot v salmonidnem delu revirja. Lov ščuke 
je dovoljen z vijačenjem ali z muharjenjem. 
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Tabela 15 Plan izkoriščenihin pričakovana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (revir Unica s 
pritoki). 

 izkoriščeno pričakovano 
Salmonidni del 900kos 600kos 
Ciprinidni del 300kos 200kos 

Ribiško čuvajska služba bo v revirju tekom leta opravila 1.920 ur nadzora, pri čemer 
predvidevamo 8.400 prevoženih kilometrov. Poleg nadzora revirja je pomembna naloga 
čuvajev tega revirja plašenje kormoranov v času zimske sezone. Čuvajsko službo opravljata 
profesionalni čuvaj , ki opravlja tudi druge naloge v okviru ZZRS, ter prostovoljni ribiški čuvaj. 
Načrtovana razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov pri tem je 
predstavljena v tabeli (Tabela 16). 

Tabela 16 Plan opravljenih ur in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe (revir Unica s 
pritoki). 

Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj 
Prof. čuvaj 
Ure 

70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 

Prof. čuvaj 
km 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 

Prost. čuvaj 
Ure 

80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 80 80 1080 

Prost. čuvaj 
km 

300 300 300 300 500 500 500 500 500 500 300 300 4800 

 

3.1.10.1.4 Sava 
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij sulca načrtujemo vložek 250 rib velikostne 
kategorije 30-35 cm (Slika 4, Tabela 18). Ribe bomo pred vlaganjem markirali, kot smo to 
storili že v lanskem letu, kar nam bo pomagalo pri dolgoročnem spremljanju stanja populacije 
ter njegove migracije v reki. Dopolnilnih vlaganj v reki Savi ne načrtujemo. 

 
Slika 4 Zemljevid športno ribolovnega revirja Sava. 
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Tabela 17 Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe. 

vrsta  lovna mera varstvena doba 
potočna postrv 30cm 1.10.- 28.2. 
lipan 35cm 1.10.- 15.5. 
sulec 80cm 15.2. – 30.9 
klen 30cm 1.5. – 30.6. 
podust/platnica 35cm 1.3. – 31.5. 
mrena 30cm 1.5. – 30.6. 

Najmanjše lovne mere in varstvene dobe  za ostale lovne ribe v skladu z Pravilnikom o 
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. 

 

Tabela 18 Predvidena vzdrževalna vlaganja (revir Sava). 

vrsta  velikost količina 
sulec 30-35cm 250kos 

 

V revirju je načrtovana prodaja 20 dnevnih ribolovnic za salmonide, 300 dnevnih ribolovnic 
za ciprinidni del, ter 70 dnevnih ribolovnic za lov sulca (Tabela 19). Dovoljen način ribolova 
na salmonide je muharjenje, dovoljena vaba pa ena umetna muha na trnku enojčku brez 
zalusti. Ciprinide je dovoljeno loviti z beličarjenjem na vse naravne vabe, razen kostnega 
črva. Vijačenje je dovoljeno le v mrtvicah, ne pa tudi v glavni strugi reke Save. Lov sulca je 
dovoljen z muharjenjem, vijačenjem ter uporabo umetne vabe. Najmanjša dovoljena dolžina 
vabe je 5 cm. Vsak uplen sulca ali ščuke je treba prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice. 

Tabela 19 Plan izkoriščenih in pričakovana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (revir Sava). 

 izkoriščeno pričakovano 
salmonidi 50kos 20kos 
ciprinidi 800kos 300kos 
sulec 70kos 70kos 

Ribiško čuvajska služba bo v revirju tekom leta opravila 1.440 ur nadzora, pri čemer 
predvidevamo 23.400 prevoženih kilometrov. Čuvajsko službo opravljata dva prostovoljna 
ribiška čuvaja. Načrtovana razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov pri tem 
je predstavljena v tabeli (Tabela 20). 

Tabela 20 Plan opravljenih ur in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe (revir Sava). 

Mese jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj 
Ure 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1.440 
km 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 23.400 

3.1.10.1.5 Mrtvica Ribče 
Mrtvica Ribče je namenjena komercialnem ribolovu. Dve leti se v njej ni izvajal ribolov, v letu 
2009 pa bomo mrtvico namenili komercialnemu ribolovu ter uredili njeno okolico. Načrtovano 
je dopolnilno vlaganje 3000 (približno 3000 kg) krapov velikostne kategorije 30-40 cm in 750 
šarenk velikostne kategorije 30-40 cm (Slika 5, Tabela 22). Ribnik bo deloval preko cele 
sezone. 



ZZRS Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2009 

17 

 

 
Slika 5 Zemljevid športno ribolovnega revirja Mrtvica Ribče. 

Tabela 21 Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe. 

 

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

Najmanjše lovne mere in varstvene dobe  za ostale lovne ribe v skladu z Pravilnikom o 
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. 

 

Tabela 22 Predvidena dopolnilna vlaganja (revir Mrtvica Ribče). 

vrsta  velikost količina 
krap (gojeni) 30-40cm 3.000kos/3.000kg 
šarenka 30-40cm 750kos 

V revirju je načrtovana prodaja 800 dnevnih ribolovnic za ciprinide in salmonide. (Tabela 23). 
Dovoljen način ribolova: muharjenje, beličarjenje in vijačenje. 

Tabela 23 Plan izkoriščenih in predvidena prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (revir Mrtvica 
Ribče). 

 izkoriščeno pričakovano 
ciprinidi in salmonidi 800kos 400kos 

Ribiško čuvajska služba bo v revirju tekom leta opravila 570 ur nadzora, pri čemer 
predvidevamo 3.800 prevoženih kilometrov. Načrtovana razdelitev opravljenih ur nadzora in 
prevoženih kilometrov pri tem je predstavljena v tabeli (Tabela 24). 
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Tabela 24 Plan opravljenih ur in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe (revir Mrtvica 
Ribče). 

Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj 
Ure 30 30 30 60 60 60 60 60 60 60 30 30 570 
km 200 200 200 400 400 400 400 400 400 400 200 200 3.800 

3.1.10.1.6 Kolpa 
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij avtohtonih vrst rib v Kolpi načrtujemo vložek 500 
potočnih postrvi velikostne kategorije 12-15 cm, 1000 lipanov velikostne kategorije 12-15 cm 
in 100 sulcev velikostne kategorije 30-35 cm (Slika 6, Tabela 26). Dopolnilnih vlaganj ne 
načrtujemo.  

V Žagarskem potoku, ki je pritok Kolpe in je gojitveni potok načrtujemo redni izlov potočne 
postrvi in vlaganje mladic potočne postrvi. Izlovljene potočne postrvi bomo vložili v reko 
Kolpo. Vložene sulce bomo predhodno markirali. V času drsti sulca načrtujemo smukanje na 
ustreznih drstiščih. Osmukane ribe bomo tudi markirali. 

 
Slika 6 Zemljevid športno ribolovnega revirja Kolpa. 

Tabela 25 Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe. 

vrsta  lovna mera varstvena doba 
potočna postrv 30cm 1.10.- 31.3. 
lipan 35cm 16.11.- 15.5. 
sulec 80cm 15.2 – 30.9. 

Najmanjše lovne mere in varstvene dobe  za ostale lovne ribe v skladu z Pravilnikom o 
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. 

 

Tabela 26 Predvidena vzdrževalna vlaganja (revir Kolpa). 

vrsta  velikost količina 
sulec 30-35cm 100kos 
lipan 12-15cm 1000kos 
potočna postrv 12-15cm 500kos 
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V revirju je načrtovana prodaja 10 dnevnih ribolovnih dovolilnic za salmonide. 10 dnevnih 
ribolovnih dovolilnic za ciprinide ter 25 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov sulca (Tabela 27). 
Dovoljen način ribolova na salmonide je muharjenje, dovoljena vaba pa ena umetna muha 
na trnku enojčku brez zalusti. Ciprinide je dovoljeno loviti od vasi Petrina navzdol z 
beličarskim priborom na kruh, sir, mah ali sadje. Lov sulca je dovoljen z muharjenjem (ena 
umetna muha, trnek enojček brez zalusti), vijačenjem ter uporabo umetne vabe. Vsak uplen 
sulca je treba prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice. 

Tabela 27 Plan izkoriščenih in predvidena prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (revir Kolpa). 

 izkoriščeno pričakovano 
salmonidi 100kos 10kos 
ciprinidi 100kos 10kos 
sulec 100kos 25kos 

Ribiško čuvajska služba bo v revirju tekom leta opravila 780 ur nadzora, pri čemer 
predvidevamo 8.640 prevoženih kilometrov. Čuvajsko službo bo opravljal profesionalni ribiški 
čuvaj, ki bo poleg reke Kolpe deloma pokrival tudi reko Krko. Načrtovana razdelitev 
opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov pri tem je predstavljena v tabeli (Tabela 28). 

Tabela 28 Plan opravljenih ur in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe (revir Kolpa). 

Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj 
Ure 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780 
km 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720 8.640 

3.1.10.1.7 Cerkniško jezero  
V Cerkniškem jezeru ne načrtujemo ne vzdrževalnih ne dopolnilnih vlaganj rib. Načrtovane 
pa so aktivnosti, ki so povezane z dinamiko presihanja jezera. V obdobju, ko se pričakuje 
presihanje jezera bo vseskozi v pripravljenosti ekipa, ki bo v primeru izsušitve jezera 
reševala ribe in jih prestavljala v del, kjer voda običajno ne presahne.  

V revirju je načrtovana prodaja 300 dnevnih ribolovnih dovolilnic za ciprinide (Slika 7, Tabela 
30). Dovoljen način ribolova je vijačenje z eno umetno vabo, beličarjenje na vse naravne 
vabe, razen na kostnega črve ter muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku. Lov 
ščuke je dovoljen z vijačenjem ali z muharjenjem. 
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Slika 7 Zemljevid športno ribolovnega revirja Cerkniško jezero. 

Tabela 29 Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe. 

vrsta  lovna mera varstvena doba 
ščuka 50cm 1.2.- 30.4. 
linj 30cm 1.2.- 30.6. 
klen 30cm 1.2. – 30.6. 

Najmanjše lovne mere in varstvene dobe  za ostale lovne ribe v skladu z Pravilnikom o 
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. 

 

Tabela 30 Plan izkoriščenih in predvidena prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (revir 
Cerkniško jezero). 

 izkoriščeno pričakovano 
ciprinidi 550kos 300kos 

Ribiško čuvajska služba bo v revirju tekom leta opravila 525 ur nadzora, pri čemer 
predvidevamo 8.400 prevoženih kilometrov. Čuvajsko službo bo opravljal prostovoljni ribiški 
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čuvaj. Načrtovana razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov pri tem je 
predstavljena v tabeli (Tabela 31). 

Tabela 31 Plan opravljenih ur in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe (revir 
Cerkniško jezero). 

Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj 
Ure 50 25 25 25 50 50 50 50 50 50 50 50 525 
km 800 400 400 400 800 800 800 800 800 800 800 800 8.400 

3.1.10.1.8 Obrh  
V potoku Obrh v tekočem letu načrtujemo vložek 2000 lipanov velikostne kategorije 12-15 
cm. Drugih vlaganj ne načrtujemo. V jeseni pa bomo na drstiščih v potoku osmukali 
plemenke potočne postrvi in pridobljene ikre valili v vališču Ribogojstva Obrh. Del v 
ribogojnici vzrejenih rib bomo nato v naslednjih letih v sklopu vzdrževalnega vlaganja vložili 
nazaj v potok Obrh. 

 
Slika 8 Zemljevid športno ribolovnega revirja Obrh. 

Tabela 32 Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe. 

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

Najmanjše lovne mere in varstvene dobe  za ostale lovne ribe v skladu z Pravilnikom o 
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. 

 

Tabela 33 Predvidena vlaganja (revir Obrh). 

vrsta  velikost količina 
lipan 12-15cm 2000kos 
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V revirju je načrtovana prodaja 70 dnevnih ribolovnic za salmonide (Tabela 34). Dovoljen 
način ribolova je muharjenje, vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. 

Tabela 34 Plan izkoriščenih in predvidena prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (revir Obrh). 

 izkoriščeno pričakovano 
salmonidi 100kos 70kos 

Ribiško čuvajska služba bo v revirju tekom leta opravila 300 ur nadzora, pri čemer 
predvidevamo 4.800 prevoženih kilometrov. Čuvajsko službo bo opravljal prostovoljni ribiški 
čuvaj. Načrtovana razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov pri tem je 
predstavljena v tabeli (Tabela 35). 

Tabela 35 Plan opravljenih ur in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe  ( revir Obrh). 

Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj 
Ure 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 
km 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800 

3.1.10.1.9 Krka  
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij avtohtonih vrst rib v Krki načrtujemo vložek 500 
potočnih postrvi velikostne kategorije 15-20 cm in 400 potočnih postrvi velikostne kategorije 
20-25 cm (Slika 9, Tabela 37). Kot dopolnilno vlaganje postrvi pod trnek za potrebe 
športnega ribolova pa predvidevamo vložek okoli 1500 (približno 1500 kg) sterilnih šarenk 
velikostne kategorije 35-40 cm in okoli 450 sterilnih šarenk (1500 kg) velikostne kategorije 
45-50 cm (Tabela 38).  

 
Slika 9 Zemljevid športno ribolovnega revirja Krka. 



ZZRS Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2009 

23 

 

Tabela 36 Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe. 

vrsta  lovna mera varstvena doba 
potočna postrv 40cm 1.10.- 28.2. 
šarenka nima 1.12.- 28.2. 

Najmanjše lovne mere in varstvene dobe  za ostale lovne ribe v skladu z Pravilnikom o 
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. 

 

Tabela 37 Predvidena vzdrževalna vlaganja (revir Krka). 

vrsta  velikost količina 
potočna postrv 15-20cm 500kos 
potočna postrv 20-25cm 400kos 

Tabela 38 Predvidena dopolnilna vlaganja za (revir Krka). 

vrsta  velikost količina 
šarenka sterili 35-40cm 1500kos/1500kg 
šarenka sterili 45-50cm 450kos/1500kg 

V obdobju med majem in junijem načrtujemo inventarizacijo rib na različnih lokacijah vzdolž 
vodotoka, s katero bomo pridobili podatke o gibanju stanja ribjih populacij.  

V revirju je načrtovana prodaja 400 dnevnih ribolovnic za salmonide (Tabela 39). Dovoljen 
način ribolova je muharjenje, vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. 

Tabela 39 Plan izkoriščenih in pričakovana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (revir Krka). 

 izkoriščeno pričakovano 
salmonidi 700kos 400kos 

Ribiško čuvajska služba bo v revirju tekom leta opravila 1.240 ur nadzora, pri čemer 
predvidevamo 17.200 prevoženih kilometrov. Čuvajsko službo bosta opravljala profesionalni 
čuvaj, ki nadzira tudi reko Kolpo ter prostovoljni ribiški čuvaj. Načrtovana razdelitev 
opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov pri tem je predstavljena v tabeli (Tabela 40). 

Tabela 40 Plan opravljenih ur in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe (revir Krka). 

Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj 
Prof. čuvaj 
Ure 

50 50 80 80 80 80 80 80 80 80 50 50 840 

Prof. čuvaj 
km 

500 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 10000 

Prost. 

čuvaj Ure 
20 20 40 40 40 40 40 40 40 40 20 20 400 

Prost. 

čuvaj km 
400 400 700 700 700 700 700 700 700 700 400 400 7200 

3.1.10.1.10 Iščica 
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij avtohtonih vrst rib v Iščici načrtujemo vložek 100 
potočnih postrvi velikostne kategorije 15-20 cm in 300 lipanov velikostne kategorije 12-15 cm 
(Slika 10, Tabela 41). Dopolnilnih vlaganj ne predvidevamo, saj uvajamo ribolovni režim po 
sistemu ujemi in spusti. Vsa ujeta riba se mora nepoškodovana vrniti nazaj v vodotok. 
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Slika 10 Zemljevid športno ribolovnega revirja Iščica. 

 

Tabela 41 Predvidena vzdrževalna vlaganja (revir Iščica). 

vrsta  Velikost količina 
potočna postrv 15-20cm 100kos 
lipan 12-15cm 300kos 

V revirju je načrtovana prodaja 100 dnevnih ribolovnic za salmonide (Tabela 42). Dovoljen 
način ribolova je muharjenje, vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. 

Tabela 42 Plan izkoriščenih in pričakovana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (revir Iščica) 

 
 izkoriščeno pričakovano 
salmonidi 300kos 100kos 
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Ribiško čuvajska služba bo v revirju tekom leta opravila 600 ur nadzora, pri čemer 
predvidevamo 6.000 prevoženih kilometrov. Čuvajsko službo bo opravljal prostovoljni ribiški 
čuvaj. Načrtovana razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov pri tem je 
predstavljena v tabeli (43) 

Tabela 43 Plan opravljenih ur in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe (revir Iščica). 

 
Mesec jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj 
Ure 30 30 60 60 60 60 60 60 60 60 30 30 600 
km 300 300 600 600 600 600 600 600 600 600 300 300 6.000 

3.1.10.1.11 Soča s pritoki 
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij avtohtone soške postrvi v reki Soči s pritoki v 
tekočem letu načrtujemo vložek 200 rib velikostne kategorije 15-20 cm, 100 rib velikostne 
kategorije 25-30 cm in 200 rib večjih od 35 cm (Slika 11, Tabela 45). Kot dopolnilno vlaganje 
postrvi za potrebe športnega ribolova pa predvidevamo vložek okoli 700 (približno 2000 kg) 
sterilne šarenke velikostne kategorije 45-50 cm (Tabela 46). V ribolovni del Soče vložene 
soške postrvi bodo julija in avgusta izlovljene v gojitvenem revirju Soča 3, medtem ko bodo 
po izlovu v gojitvene potoke vložene mladice soške postrvi vzrejene v Ribogojstvu Soča. 
Tudi tu nameravamo spremeniti ribolovni režim in dati več poudarka ribolovu po sistemu 
ujemi in spusti. Na večjem delu revirja Soča, pritoku Lepena in ribolovnem delu pritoka 
Koritnica ne bo dovoljen odvzem ribe. 

 
Slika 11 Zemljevid športno ribolovnega revirja Soča s pritoki. 

Tabela 44 Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe. 

vrsta  lovna mera varstvena doba 
soška postrv 40cm 1.10. - 31.3. 
lipan 40cm 1.11.- 31.5. 
potočna postrv nima 1.11. – 31.3. 
križanci ppxsp nima 1.11. – 31.3. 
šarenka nima 1.11. – 31.3. 

Najmanjše lovne mere in varstvene dobe  za ostale lovne ribe v skladu z Pravilnikom o 
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. 
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Tabela 45 Predvidena vzdrževalna vlaganja (revir Soča s pritoki). 

vrsta  velikost količina 
soška postrv 15-20cm 200kos 
soška postrv 25-30cm 100kos 
soška postrv Nad 35cm 200kos 

Tabela 46 Predvidena dopolnilna vlaganja (revir Soča s pritoki). 

vrsta  velikost količina 
soška postrv Nad 35cm 450kos 
šarenka sterili 45-50cm 700kos/2000kg 

V po zemeljskem plazu renaturirani spodnji del struge potoka Predilica (pritok Soče) smo leta 
2007 vložili markirane mladice soške postrvi velikostne kategorije 12-15 cm. Potok je bil kot 
posledica zemeljskega plazu brez rib, v renaturiranem delu pa se počasi vzpostavljajo pogoji 
za bivanje soških postrvi. V letošnjem in naslednjih letih načrtujemo spremljanje vzpostavitve 
nove populacije rib na tem območju, spremljanje rasti posameznih vloženih rib, njihovo 
prerazporejanje vzdolž vodotoka ipd.  

V revirju je načrtovana prodaja 500 dnevnih ribolovnih dovolilnic za salmonide, (Tabela 47). 
Dovoljen način ribolova je muharjenje, vaba ena umetna muha na trnku enojčku brez zalusti. 

Tabela 47 Plan izkoriščenih in pričakovana prodaja dnevnih ribolovnih dovolilnic (revir Soča s 
pritoki). 

 izkoriščeno pričakovano 
salmonidi 800kos 500kos 

Ribiško čuvajska služba bo v revirju tekom leta opravila 1.300 ur nadzora, pri čemer 
predvidevamo 21.500 prevoženih kilometrov. Čuvajsko službo bo opravlja profesionalni 
ribiški čuvaj. Načrtovana razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov pri tem je 
predstavljena v tabeli (Tabela 48). 

Tabela 48 Plan opravljenih ur in prevoženih kilometrov čuvajske službe (revir Soča s pritoki). 

Mese jan. feb. mar. april maj junij julij avg. sept. okt. nov. dec. skupaj 

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

0 
100
0 

100
0 

200
0 

250
0 

250
0 

250
0 

250
0 

250
0 

200
0 

100
0 

100
0 

21.50
0 

3.1.10.1.12 Triglavska jezera  
V Triglavskih jezerih, jezeru pri planini Jezero in Krnskem jezeru ribolov ni dovoljen. Skupaj z 
javnim Zavodom Triglavski narodni park načrtujemo popis ribjih vrst v Triglavskih jezerih ter 
jezeru pri planini Jezero. To bo osnova za pripravo upravljavskega načrta v teh jezerih. 

3.1.10.1.13 Sonaravna vzreja v vodah posebnega pomena s statusom 
gojitvenega potoka 

V gojitvenih potokih: Žagarski potok (pritok reke Kolpe), Višnjica (pritok reke Krke), Rečica, 
Lipnik, Buden-Trnčina (pritoki Radovne) poteka sonaravna vzreja potočne postrvi. V revirju 
Soča 3 v zgornji Trenti pa sonaravna vzreja soških postrvi. Sonaravno vzrejo izvajamo na 
dva načina in sicer: z vlaganjem mladic v vodotok pri čemer je vzrejni ciklus dvo- ali trileten in 
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z odlovom odraslih rib brez vlaganja mladic. V letošnjem letu je načrtovan izlov vseh 
omenjenih potokov. V sonaravni vzreji vzgojene potočne postrvi bomo vložili v ribolovne dele 
Radovne, Kolpe, soške postrvi pa v Lepeno in Sočo. Po izlovih rib bomo v te potoke vložili 
mladice potočne postrvi oziroma soške postrvi, odvisno od povodja. Načrtovane količine 
vloženih mladic v posamezni gojitveni potok so predstavljene v tabeli (Tabela 49). 

V Draških ribnikih ekstenzivno vzrejamo tudi krapa. Letos predvidevamo izlov okoli 1000 
odraslih krapov velikostne kategorije 25-30 cm, ki jih bomo deloma vložili v mrtvico Ribče, 
deloma pa v ciprinidni del Unice. 

Tabela 49 Predvideni Izlovi in vlaganja v gojitvenih potokih in delih revirjev s posebnim 
upravljanjem. 

ime potoka/ribnika vrsta ribe vlaganje izlov 
Žagarski potok 2 potočna postrv (do 

5cm) 
20.000 X 

Rečica potočna postrv (do 
5cm) 

20.000 X 

Soča 3 soška postrv (do 5cm) 15.000 X 
Draški ribnik krap gojeni - X 
Lipnik potočna postrv - X 
Buden-Trnčina potočna postrv - X 

3.1.10.1.14 Poreklo rib za vlaganja v vode posebnega pomena 
Večino rib s katerimi izvajamo vzdrževalna in dopolnilna vlaganja v vode posebnega pomena 
vzredimo v Ribogojstvu Soča v Kobaridu in Ribogojstvu Obrh v Starem Trgu, ter v gojitvenih 
potokih, kjer poteka sonaravna vzreja. Vzrejene ribe avtohtonih vrst rib izvirajo iz plemenskih 
jat, ki jih imamo v naših ribogojnicah in plemenskih jat vodotokov posebnega pomena, s 
katerimi upravljamo. Prav tako tudi del vzrejenih alohtonih vrst izvira iz naših plemenskih jat, 
del pa iz iker, ki jih kupimo na trgu. Kljub temu pa smo prisiljeni določen del rib kupiti tudi na 
trgu. V tekočem letu tako načrtujemo nakup: 

• ·4.000 (4.000kg) krapov – predvideni strošek 12.000,00€ 

• ·40.000 zaroda potočne postrvi – predvideni strošek 4.000,00€ in 

• ·1.700 odraslih potočnih postrvi (20-35cm) – predvideni strošek 10.000,00€ 

3.1.10.1.15 Ribolovne dovolilnice 
Za ribolov v športno ribolovnih revirjih voda posebnega pomena prodajamo Ribolovne 
dovolilnice. Prvič uvajamo novost in sicer enotno ceno ribolovne dovolilnice. Ribolovne 
dovolilnice so lahko dnevne, tri-dnevne z zaporedno vezanimi ribolovnimi dnevi ter sedem-
dnevne z zaporedno vezanimi ribolovnimi dnevi za način ribolova »ujemi in izpusti« za 
ribolovne revirje: Unica, Sava Bohinjka, Radovna, Krka, Soča, Lepena, Koritnica.  

Enako kot v prejšnjih ribolovnih sezonah je mogoče kupiti generalno letno dovolilnico za vse 
revirje (Unica, Sava Bohinjka, Radovna, Krka, Soča, Lepenja, Koritnica, Kolpa, Iščica, Sava, 
Cerkniško jezero) z neomejenim številom ali omejenim številom 20 lovnih dni, generalno 
letno ribolovno dovolilnico za vse revirje, razen revirja Unica z neomejenim številom ali 
omejenim številom 20 lovnih dni ter različne letne ribolovne dovolilnice, kot je prikazano v 
tabeli 40. V zadnjih dveh stolpcih te tabele je prikazano tudi načrtovano število prodanih 
posameznih tipov ribolovnih dovolilnic. 

Za lov sulca ali ščuke na reki Kolpi, Savi Bohinjki in Savi, ter za ribolov na Obrhu imamo 
posebne dnevne ribolovne dovolilnice. 
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Tabela 50 Plan prodaje letnih ribolovnih dovolilnic. 

Tip letne ribolovne dovolilnice Število 
ribolovnih 

dni 

Cena 
ribolovne 

dovolilnice 

Število 
ribolovnih 
dovolinic 

Generalna letna ribolovna dovolilnica neomejeno 2.475,00 5 
Generalna letna ribolovna dovolilnica 20 1.499,00 10 
Generalna letna ribolovna dovolilnica brez Unice neomejeno 1.999,00 5 
Generalna letna ribolovna dovolilnica brez Unice 20 999,00 5 
Letna ribolovna dovolilnica vsi »ujemi in izpusti« 
revirji 

neomejeno 1.490,00 2 

Letna ribolovna dovolilnica vsi »ujemi in izpusti« 
revirji 

20 735,00 2 

Letna ribolovna dovolilnica vsi revirji »ujemi in 
izpusti« 

7 zaporednih 399,00 10 

Letna ribolovna dovolilnica vsi ciprinidni revirji neomejeno 321,00 10 
Letna ribolovna dovolilnica vsi ciprinidni revirji 20 240,00 10 
Letna ribolovna dovolilnica posamezni salmonidni 
revirji 

neomejeno po ceniku 2 

Letna ribolovna dovolilnica posamezni salmonidni 
revirji 

20 po ceniku 2 

Letna ribolovna dovolilnica posamezni ciprinidni 
revirji 

neomejeno po ceniku 2 

Letna ribolovna dovolilnica posamezni ciprinidni 
revirji 

20 po ceniku 5 

3.1.10.2 Promocija športnega ribolova  
Glavni promotor je spletna stran ZZRS, kjer promoviramo športni ribolov in nudimo ribičem 
vse informacije. Že lani smo pričeli z postavljanjem spletnih kamer na naših 
najpomembnejših revirjih, letos bomo s tem nadaljevali, saj hočemo s sliko prikazati aktualno 
meteorološko in hidrološko stanje v revirjih s katerimi upravljamo. Z domačimi in tujimi 
partnerji nameravamo organizirati tudi več promocijskih aktivnosti z namenom promocije 
muharjenja na revirjih ZZRS. Skupaj z STO in RZS se nameravamo udeležiti ribiškega sejma 
v Parizu v februarju. Z preselitvijo v nove prostore ZZRS bo zaživela tudi nova celostna 
podoba Zavoda, s katero bomo opremili ribolovne dovolilnice in označevalne table 
posameznih revirjev za leto 2009. 

3.1.11 Sodelovanja 
Skupaj z Biotehniško fakulteto v Ljubljani (dr. Aleš Snoj) sodelujemo pri iskanju genetsko 
čiste potočne postrvi. Namen projekta je poiskati populacije genetsko čiste potočne postrvi, 
jih zaščititi in pričeti proizvodnjo te postrvi v posebej prirejenih ribogojnicah, da bi bile na voljo 
tako za vzdrževalna kot tudi dopolnilna vlaganja.  

Slika genetsko čiste potočne postrvi iz potoka Suha: 
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Slika 12 Genetsko čista potočna postrv iz potoka Suha. 

Tudi v tekočem letu bomo nadaljevali zgledno sodelovanje z Ribiško zvezo Slovenije tako pri 
promociji športnega ribolova doma in v tujini, kot tudi pri ostalih aktivnostih povezanih z 
ribolovom. Skupaj organiziramo predstavitev na ribiškem sejmu v Parizu v februarju 2009. 

 Zgledno sodelujemo tudi z ribiškimi družinami na katere mejijo vode v našem upravljanju. 
Sodelovanje bomo skušali nadgraditi tudi s skupnim reševanjem problemov kot so krivolov, 
prisotnost kormoranov ter neurejenosti čolnarjenja na revirjih s katerimi upravljamo. Obenem 
tudi načrtujemo nadaljevanje projekta markiranja sulca v Slovenskih vodah. V letu 2008 smo 
markirali vse vložene sulce v vode s katerimi upravljamo, v letu 2009 pa želimo v to vključiti 
tudi sosednje ribiške družine predvsem na področju Save, Ljubljanice in Kolpe  

 
Slika 13 Markirani sulec. 

Načrtujemo višji nivo sodelovanja s Triglavskim narodnim parkom. Tako bomo letos skušali 
izvesti inventarizacije ribjih populacij na triglavskih jezerih, ter jezu pri planini Jezero.  
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Z domačimi in tujimi partnerji načrtujemo več skupnih prijav projektov na evropske sklade, 
obenem pa tudi načrtujemo večje sodelovanje na področju ribiškega upravljanja s partnerji v 
Evropi in ZDA.  

 

 

3.2 Dejavnosti javne službe na področju morskega ribištva 

3.2.1 Vodenje evidence ribiških plovil 

3.2.1.1 Vodenje evidence ribiških plovil /priprava strokovnih mnenj v 
zvezi s floto, ostale naloge 

Zavod bo pripravljal strokovna mnenja, ki bodo podlaga za izdajo posebnih dovoljenj za 
gospodarski ribolov (17. člen ZMR-2) in strokovna mnenja, ki bodo podlaga za izdajo 
dovoljenj za negospodarski ribolov (25. člen ZMR-2). 

Poleg tega bomo izdelali tudi različna formalna in neformalna mnenja, ki z Zakonom o 
morskem ribištvu niso predpisana, namenjena pa so strokovni podpori Ministrstvu za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V ta sklop sodijo različna svetovanja; mnenja, ki niso 
predpisana z ZMR-2; pomoč pri izdelavi predpisov za področje morskega ribištva; udeležba 
naših strokovnjakov na strokovnih sestankih doma in v tujini in drugo. 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 320 ur. 

3.2.2 Zbiranje predpisanih podakov 

3.2.2.1 Zbiranje in vnos podatkov o iztovoru v InfoRib (ladijski dnevniki) 
Predpisi skupne ribiške politike zahtevajo od držav članic EU zbiranje podatkov o ribolovu in 
iztovoru ribiških proizvodov. Pri nas so kapitani vseh ribiških plovil dolžni izpolnjevati ladijske 
dnevnike, določene z Uredbo Komisije (EGS) št. 2807/83. 

Zavod bo vnašal podatke ladijskih dnevnikov v naslednjih korakih: (1) skeniranje ladijskih 
dnevnikov, (2) prenos skenogramov na strežnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, (3) povezovanje skenogramov z zapisi v podatkovni zbirki, (4) prepis podatkov in 
pregled prepisa podakov. Poleg tega bomo na Zavodu arhivirali izvirnike ladijskih dnevnikov. 

Vneseni podatki bodo vključeni v informacijski sistem InfoRib, katerega skrbnik je Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter bodo osnova za različna poročila o ulovu, iztovoru 
in ribolovnem naporu. 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 2.020 ur in vključuje delo treh delavcev. 

3.2.2.2 Zbiranje podatkov o biološkem vzorčenju iztovora 
Biološko vzorčenje iztovora bo potekalo na mestih iztovora ribiških proizvodov in je 
predvideno z Nacionalnim programom zbiranja in obdelave podatkov. Mesečno bomo vzorčili 
sardele (Sardina pilchardus) in sardone (Engraulis encrasicolus) ujete z zaporno plavarico in 
pelagično vlečno mrežo. 

Zunanji izvajalec bo vzorčil in laboratorijsko obdelal biološki material ter vpisal podatke v 
standardne obrazce. Strokovni sodelavci Zavoda bodo podatke prenesli v podatkovno zbirko 
in jih obdelali. 

Cilj biološkega vzorčenja iztovora je pridobivanje lokalnih podatkov o demografski strukturi 
nekaterih iztovorjenih vrst rib. Združeni podatki za celotno območje razširjenosti določenega 
staleža rib, bodo omogočali ocenjevanje stanja staleža ter dajali smernice za njegovo 
upravljanje. 
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Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 720 ur. 

3.2.3 Raziskovanje ribolovnih virov 

3.2.3.1 Zbiranje podatkov raziskave MEDITS (vzorčenje pridnenih vrst) 
Program raziskovanja z vlečno mrežo v Sredozemlju je evropski program, v katerega je 
Slovenija aktivno vključena od leta 1995. Raziskava je predvidena v Nacionalnem programu 
zbiranja in obdelave podatkov. Vzorčenje poteka z najetim raziskovalnim plovilom, ki enkrat 
letno opravi standardizirane ribolove s pridneno vlečno mrežo na dveh sistematično 
določenih mestih v slovenskem morju (Slika 14). 

 
Slika 14 Vzorčni mesti v okviru programa MEDITS v teritorialnem morju Republike Slovenije. 

Pri vzorčenju bodo sodelovali posadka raziskovalnega plovila (Slika 15), strokovni sodelavci 
Laboratorija za morsko biologijo in ribištvo iz Fana ter strokovni sodelavci Zavoda. Biološki 
material bomo obdelali na krovu plovila in v laboratoriju. Podatke bomo vpisali v standardne 
obrazce, nato jih bomo prenesli v podatkovno zbirko. Skupna obdelava podatkov bo potekala 
na IFREMER (French Research Institute for Exploitation of the Sea). 

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

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 304 ur in vključuje delo treh delavcev. 
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Slika 15 Raziskovalna ladja Andrea s katero bomo izvedli raziskavo v okviru MEDITS. 

3.2.3.2 Zbiranje podatkov raziskave MEDIAS (akustična raziskava malih 
pelagičnih vrst) 

Ocena biomase malih pelagičnih rib je raziskovalni program, v katerega je Slovenija aktivno 
vključena od leta 2007. Raziskava je predvidena v Nacionalnem programu zbiranja in 
obdelave podatkov in poteka v sodelovanju CNR ISMAR (Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Istituto di Scienze Marine) iz Ancone ter Zavoda. 

Vzorčenje bo potekalo z raziskovalnim plovilom, ki bo opravilo enkratno vzorčenje po metodi 
"echosurvey". Vzorčna mesta v teritorialnem morju Republike Slovenije so predvidena kot 
del transektov prikazanih na zemljevidu (Slika 16). Pri vzorčenju bo sodelovala posadka 
raziskovalnega plovila (Slika 17), strokovni sodelavci CNR ISMAR iz Ancone ter strokovni 
sodelavci Zavoda. 
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Slika 16 Vzorčna mesta v okviru programa MEDIAS v teritorialnem morju Republike 
Slovenije. 

Biološki material bomo obdelali na krovu plovila, podatke pridobljene s sonarjem pa bodo 
obdelali na CNR ISMAR v Anconi. 

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

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 304 ur in vključuje delo treh delavcev. 

 
Slika 17 Raziskovalna ladja G. Dallaporta s katero bomo izvedli akustično raziskavo v okviru 
MEDIAS. 
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3.2.4 Spremljanje stanje za zagotavljanje trajnostne rabe rib in 
ribolovnih možnosti 

3.2.4.1 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. Monitoring bo osnova za Spremljanje stanja za 
zagotavljanje trajnostne raber ib in ribolovnih možnosti. Vzorčenje bo potekalo z najetim 
ribiškim plovilom, ki bo štirikrat letno opravilo standardizirane ribolove s pridneno vlečno 
mrežo na treh sistematično določenih mestih v slovenskem morju (Slika 18). 

 
Slika 18 Vzorčna mesta v okviru naloge Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo 
v teritorialnem morju Republike Slovenije. 

Pri vzorčenju bo sodelovala posadka ribiškega plovila in strokovni sodelavci Zavoda. Biološki 
material bomo obdelali na krovu plovila in v laboratoriju. Podatke bomo vpisali v standardne 
obrazce, nato jih bomo prenesli v podatkovno zbirko. 

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

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 1.264 ur in vključuje delo treh delavcev. 
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3.2.5 Poročanje državnim organom 

3.2.5.1 Posredovanje podatkov in izdelava predpisanega poročila o ulovu 
iz prostočasnega ribolova (letno poročilo za MKGP) 

Zavod bo pripravil letno poročilo za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o ulovu 
iz prostočasnega ribolova v teritorialnem morju Republike Slovenije. 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 80 ur. 

3.2.5.2 Poročanje o vzorčenju pridnenih vrst na podlagi izsledkov 
MEDITS (letno poročilo za MKGP) 

Zavod bo pripravil letno poročilo za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o 
vzorčenju pridnenih vrst na podlagi izsledkov MEDITS v teritorialnem morju Republike 
Slovenije. 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 80 ur. 

3.2.5.3 Poročanje o akustični raziskavi malih pelagičnih vrst rib MEDIAS 
(letno poročilo za MKGP) 

Zavod bo pripravil letno poročilo za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o 
akustični raziskavi malih pelagičnih vrst rib MEDIAS v teritorialnem morju Republike 
Slovenije. 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 80 ur. 

3.2.5.4 Poročanje predpisanih podatkov o biološkem vzorčenju iztovora 
(občasna poročila za MKGP) 

Zavod bo pripravil občasna poročila za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o 
biološkem vzorčenju iztovora v Republiki Sloveniji. 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 192 ur. 

3.3 Druge naloge za obe strokovni področji 

3.3.1 Sodelovanja 
Tudi v tekočem letu bomo nadaljevali zgledno sodelovanje z Ribiško zvezo Slovenije tako pri 
promociji športnega ribolova doma in v tujini, kot tudi pri ostalih aktivnostih povezanih z 
ribolovom. Podobno se bo tudi letos nadaljevalo tesno sodelovanje z ribiškimi družinami, 
tako pri reševanju problemov v zvezi z upravljanjem voda kot tudi v zvezi z razvojem in 
izvajanjem monitoringov tako po kmetijski kot tudi okoljski zakonodaji.  

Sodelavci na morskem ribištvu (predvidoma trije) se bodo udeleževali strokovnih srečanj v 
okviru ribištva v Sredozemlju in EU (sestanki STECF-a, GFCM-ja, EFARA, EAFP-ja, 
ADRIAMED-a ipd). Sodelavci na sladkovodnem ribištvu (predvidoma 2)  se bomo udeležili 
predvidoma treh interkalibracijskih srečanj za vzpostavitev metodologije vrednotenja 
vodotokov in jezer po vodni direktivi. Udeležili se bomo tudi več strokovnih seminarjev in 
simpozijev z ihtiološko tematiko. 

Z domačimi in tujimi partnerji načrtujemo več skupnih prijav projektov na evropske sklade, 
obenem pa tudi načrtujemo večje sodelovanje na področju ribiškega upravljanja s partnerji v 
Evropi in ZDA.  
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3.3.2 Biološka baza podatkov 
Nadgradili bomo večuporabniško bazo podatkov, namenjeno shranjevanju bioloških 
podatkov iz raziskav in monitoringov, ki jih izvaja strokovno raziskovalna služba na področju 
sladkovodnega in morskega ribištva. PostgreSQL podatkovno bazo bomo nadgradili s 
PostGIS-om kar nam bo omogočilo vključitev gegrafskih objektov in delo z njimi. Nadgradnja 
nam bo omogočila hitro dostopanje do bioloških podatkov preko geografskih območij ter 
grafično prikazovanje podatkov. S tako urejenimi in hitro dostopni podatki bo delo strokovno-
raziskovalne službe potekalo hitreje, obdelave podatkov pa bodo točnejše.  

3.3.3 Strokovno izobraževanje delavcev 
Zaposleni se bodo udeleževali seminarjev ter tečajev, ki so  nujni za učinkovitejše strokovno 
in upravno delo (predvidoma 3 tečajev). Načrtujemo tudi nadaljevanje izobraževanja na 
področju dveh tujih jezikov (5 zaposlenih bo obiskovalo tečaj angleščine; tečaj se ocenjuje na 
800€), 5 zaposlenih pa tečaj italijanščine; tečaj se ocenjuje na 800€)), Zaposleni se bodo 
udeležili tudi nekaterih drugih strokovnih seminarjev s področja biološke stroke, računalništva 
in računovodstva. 

3.3.4 Knjižnica 
Knjižnica ZZRS ima status specialne knjižnice. V tekočem letu načrtujemo sprotno vnašanje 
novega knjižnega gradiva v knjižnično podatkovno zbirko COBISS - COBIB.SI, nabavo 
tekoče strokovne literature (periodika, knjige) ter nakup pravic dostopa do nekaterih za naše 
delo pomembnih ON-LINE virov strokovne literature. 
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Tabela 51 Pregled predvidene porabe ur po posameznih dejavnostih javne službe. 
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4 Tržna dejavnost 
Zavod za ribištvo Slovenije bo izvajal tudi raziskovalne in strokovne naloge, ki niso dejavnost 
javne službe. Sem sodijo tudi vzreja in prodaja rib ter ribiških potrebščin, izdajanje strokovnih 
revij in druge periodike, izvajanje izobraževanja ter druge naloge, določene s tem 
programom. 

4.1 Strokovne naloge 

4.1.1 Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Krškega do meje (HE 
Brežice Izgradnje na Spodnji Savi) 

Delo na omenjenem projektu se je pričelo s podpisom pogodbe v letu 2007 z naročnikom 
HSE d.o.o. (»za projekt Skupni podvig«). Delo na projektu je potekalo nemoteno, po 
programu. V tekočem letu nas čaka izdelava analiz, strokovnih ocen in izdelava zaključnega 
poročila. Projekt se zaključi v mesecu juniju 2009. 

4.1.2 Ihtiološke raziskave Save in pritokov od Krškega do meje (HE 
Mokrice Izgradnje na Spodnji Savi) 

Delo na omenjenem projektu se je pričelo s podpisom pogodbe v letu 2007 z naročnikom 
HSE d.o.o. (»za projekt Skupni podvig«). Delo na projektu je potekalo nemoteno, po 
programu. V tekočem letu nas čaka izdelava analiz, strokovnih ocen in izdelava zaključnega 
poročila. Projekt se zaključi v mesecu juniju 2009. 

4.1.3 Šmartinsko jezero – ekološka sanacija 
Delo na omenjenem projektu se je pričelo v lanskem letu s podpisom pogodbe  (19.10.2007) 
z naročnikom MOP ter se z aneksom k pogodbi razširilo tudi v letošnje leto. V tekočem letu 
bomo nadaljeval z delom na projektu. Načrtovan je izlov rib na več lokacijah, v jezeru, 
izdelava ustreznih analiz in priprava delnega poročila. 

4.1.4 Razvoj metodologije za vrednotenje ekološkega stanja rib po 
Vodni direktivi 

V sklopu te problematike se bo smiselno nadaljevalo delo na projektih, ki smo jih z Inštitutom 
za vode Republike Slovenije zastavili v preteklih letih (3 v letu 2006 in 3 v letu 2007). Do 
sedaj smo že povzorčili večje število vodotokov v alpskem, predalpskem in panonskem delu 
Slovenije. Predvidevamo, da bo delo na projektih tudi letos potekalo na podoben način in v 
podobnem obsegu, kot v preteklih letih. Načrtovan je razvoj metodologije za vrednotenje 
ekološkega stanja v alpskem in panonskem delu ter vzorčenje izbranih vodotokov v 
donavskem delu hidroekoregije dinaridi. Sredstva za izvedbo nalog bo zagotovil IzVRS 
oziroma MOP. 

4.1.5 Vodenje evidence o ublovu rib iz prostočasnega ribolova 
Ocena uplena pri rekreacijskem ribolovu je biološko vzorčenje, ki bo potekalo na območju 
ribolovnega morja Republike Slovenije in je predvideno z Nacionalnim programom zbiranja in 
obdelave podatkov. Podatke o ulovu bomo zbirali pri ribičih, ki se ukvarjajo z rekreacijskim 
ribolovom na morju. 

Podatke bomo zbirali na dva načina: (1) z vprašalniki, ki jih bodo ribiči prejeli ob nakupu 
dnevne oziroma tedenske karte za rekreacijski ribolov in (2) z vprašalniki, ki jih bodo 
strokovni sodelavci Zavoda izpolnili ob inšpekcijskih pregledih športnih in rekreacijskih 
ribičev. Podatke z vprašalnikov bomo prenesli v podatkovno zbirko. 

Cilj vzorčenja je kvalitativna in kvantitativna ocena uplena pri rekreacijskem ribolovu, pri 
čemer bomo zbirali podatke o količinah in vrstah uplenjenih rib. Podatki bodo uporabni tako 
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za Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki z ribištvom upravlja, kakor tudi za 
pripravo poročil za Evropsko komisijo. 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 456 ur in vključuje delo treh delavcev. 

4.1.6 Zbiranje podatkov o zavržkih 
Ocena prilova in zavržka je biološko vzorčenje, predvideno z Nacionalnim programom 
zbiranja in obdelave podatkov. Potekalo bo na območju ribolovnega morja Republike 
Slovenije oz. na območju, kjer delujejo slovsnska ribiška plovila. Segmentacija vzorčenja je 
predvidena z Nacionalnim programom zbiranja in obdelave podatkov in obsega pet 
metierjev. Vsak metier bomo vzorčili osemkrat letno. 

Podatke bodo zbirali strokovni sodelavci Zavoda, ki bodo delovali kot opazovalci na krovu 
ribiških plovil. Biološki material, ki ga namerava ribič obdržati, bomo obdelali na krovu 
ribiškega plovila, zavržek pa bomo obdelali v laboratoriju. Podatke bomo vpisali v standardne 
obrazce, nato pa jih bomo prenesli v podatkovno zbirko. 

Cilj ocenjevanja prilova in zavržka je zbiranje kvalitativnih in kvantitativnih podatkov o ulovu, 
kar bo omogočalo oceno dejanskega ulova za posamezni tip ribolovnega orodja. Poleg tega 
bomo ugotavljali razmerja med ciljnimi in naključnimi vrstami ujetimi s posameznimi tipi 
ribolovnih orodij. 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 3872 ur in vključuje delo treh delavcev. 

4.1.7 Model vrednotenja sektorja ribištva 

Zbiranje ekonomskih spremenljivk 

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

Populacija za zbiranje ekonomske spremenljivk bodo vsa plovila, navedena 1. januarja v 
registru ribolovne flote Skupnosti. 

Ekonomske spremenljivke se poročajo za vsak segment flote kot je določeno v Dodatku III 
Večletnega programa skupnosti. Plovilo bomo razvrstili v posamezen segment tako, da 
bomo upoštevali katero ribolovno orodje prevladuje glede na število ribolovnih dni (tj. plovilo 
več kot 50 % ribolovnega časa uporablja to orodje). Pri razvrstitvi plovil v posamezne 
segmente bomo upoštevali podatke iz ladijskih dnevnikov v času od septembra 2007 do 
septembra 2008. 

Potek pridobivanja podatkov 

Sestavi se register ekonomskih subjektov, ki se v RS ukvarjajo s gospodarskim ribolovom. 
Vsem se najprej pošlje obvestilo, da se bo na podlagi uredbe EU pričelo z zbiranjem 
ekonomskih podatkov, hkrati se jih obvesti, da bodo v prihodnjih dneh na dom dobili anketni 
vprašalnik, ki naj ga pregledajo in SKUPAJ s svojimi računovodji zberejo potrebne podatke. 
Sodelujoče se prosi za termin kdaj se jih lahko obišče, da skupaj pregledamo anketni 
vprašalnik in razrešimo morebitne probleme in nejasnosti. Na sestanek z ribičem prinesemo 
vse podatke obdelane po plovilu (ulov, ribiško orodje, dolžina plovila ipd.) , ki smo jih prej 
pridobili iz drugih virov – ladijski dnevniki, register plovil ipd. 

Ekonomski podatki, temelječi na računovodskih kategorijah, se bodo nanašali na koledarsko 
leto, t.j. od 1. januarja do 31. decembra spremljanega leta. Ti podatki so za preteklo 
koledarsko leto dosegljivi običajno pol leta po preteku koledarskega leta. 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 780 ur in vključuje delo enega delavca. 
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4.1.8 Model vrednotenja gospodarskega položaja sektorjev 
ribogojstva in predelovalne industrije 

Zbiranje ekonomskih podatkov o predelovalni industriji 

Ekonomske spremenljivke se bodo zbirale na podlagi Uredbe sveta ES št. 199/2008 in na 
podlagi Dodatka XII Večletnega programa skupnosti. 

Podatke se zbira letno. Populacija se nanaša na podjetja, katerih glavna dejavnost je 
predelovanje in konzerviranje rib ter proizvodnja ribjih izdelkov.  

Podjetij, ki so se v letu 2008 ukvarjala s tovrstno dejavnostjo je v Sloveniji 14. Gre v večini za 
manjša podjetja. Štiri podjetja imajo manj kot 10 zaposlenih, sedem podjetij ima zaposlenih 
med 10 in 49 delavcev, le tri pa imajo več kot 50 zaposlenih. 

Podatki za te subjekte se bodo zbirali iz več različnih virov, kar bo omogočilo navzkrižno 
preverjanje. Računovodski podatki pridobljeni s pomočjo javne agencije AJPES pa so že 
preverjeni in revidirani. Podatki se bodo zbirali za vseh 14 subjektov tako, da bo kvaliteta 
podatkov visoka. 

Potek pridobivanja podatkov 

Sestavi se register ekonomskih subjektov, ki se v RS ukvarjajo s predelavo rib. Vsem se 
najprej pošlje obvestilo, da se bo na podlagi uredbe EU pričelo z zbiranjem ekonomskih 
podatkov, hkrati se jih obvesti, da bodo v prihodnjih dneh na dom dobili anketni vprašalnik, ki 
naj ga pregledajo in SKUPAJ s svojimi računovodji zberejo potrebne podatke. Sodelujoče se 
prosi za termin kdaj se jih lahko obišče, da skupaj pregledamo anketni vprašalnik in 
razrešimo morebitne probleme in nejasnosti.  

Ekonomski podatki, temelječi na računovodskih kategorijah, se bodo nanašali na koledarsko 
leto, t.j. od 1. januarja do 31. decembra spremljanega leta. Ti podatki so za preteklo 
koledarsko leto dosegljivi običajno pol leta po preteku koledarskega leta. 

Zbiranje ekonomskih podatkov za sektor ribogojstva 

Ekonomske spremenljivke se bodo zbirale na podlagi Uredbe sveta ES št. 199/2008 in na 
podlagi Dodatka X Večletnega programa skupnosti. 

Podatke se zbira letno. Populacija se nanaša na podjetja, katerih glavna dejavnost je 
ribogojstvo. 

Podatki se razvrstijo po vrstah in tehniki ribogojstva, kot je omenjeno v Dodatku XI 
Večletnega programa skupnosti. 

Podatkov o sladkovodnih vrstah ni treba zbirati. 

V letu 2007 je bilo v Sloveniji 16 subjektov, ki so se ukvarjala z gojenjem školjk, predvsem z 
gojenjem dagenj (Mediterranean Mussel). Školjke se gojijo na visečih vrveh, ki so pritrjene 
na splave. 

Subjekta, ki sta se ukvarjala z gojenjem rib sta bila v letu 2007 dva. Glavni vrsti za gojenje 
sta orada (sea bream) in brancin (sea bass). Glavni način gojenja je gojenje v kletkah. 

Podatki za te subjekte se bodo zbirali iz več različnih virov, kar bo omogočilo navzkrižno 
preverjanje. Računovodski podatki pridobljeni s pomočjo javne agencije AJPES pa so že 
preverjeni in revidirani. Podatki se bodo zbirali za vseh 18 subjektov tako, da bo kvaliteta 
podatkov visoka. 

Potek pridobivanja podatkov 

Sestavi se register ekonomskih subjektov, ki se v RS ukvarjajo z ribogojstvom. Vsem se 
najprej pošlje obvestilo, da se bo na podlagi uredbe EU pričelo z zbiranjem ekonomskih 
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podatkov, hkrati se jih obvesti, da bodo v prihodnjih dneh na dom dobili anketni vprašalnik, ki 
naj ga pregledajo in SKUPAJ s svojimi računovodji zberejo potrebne podatke. Sodelujoče se 
prosi za termin kdaj se jih lahko obišče, da skupaj pregledamo anketni vprašalnik in 
razrešimo morebitne probleme in nejasnosti.  

Ekonomski podatki, temelječi na računovodskih kategorijah, se bodo nanašali na koledarsko 
leto, t.j. od 1. januarja do 31. decembra spremljanega leta. Ti podatki so za preteklo 
koledarsko leto dosegljivi običajno pol leta po preteku koledarskega leta. 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 600 ur in vključuje delo enega delavca. 

4.1.9 Poročanje predpisanih podatkov vzorčenju zavržka (občasna 
poročila za MKGP) 

Zavod bo pripravil občasna poročila za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o 
vzorčenju zavržka. 

Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 120 ur. 

4.2 Ribogojstvo 
Vzreja rib je kontinuiran proces, ki teče čez celo leto in je končan, ko gre riba iz ribogojnice. 
To pomeni v poribljavanje ali na trg ali pa v drug ribogojni objekt, kjer se vzreja nadaljuje. V 
ribogojnici je vedno določena količina rib v vzreji. Kolikšna je, je odvisno od faze vzreje. Le-ta 
ni zajeta v rubriki »končna vzreja«, ker predstavlja »nedokončano proizvodnjo«. Planirana 
vzreja v letu 2009 je prikazana v tabeli. 

Tabela 52 Osnutek plana proizvodnje ribogojstva Obrh za leto 2009. 

LIPAN število rib teža cena prodano ext. interno-ŠV zaloga
lipan 09 30.000,00 100,00 0,20 6.000,00
lipan 08
        7- 9 cm
       9- 12 cm 1,00

12- 15 cm 15.300,00 1,50 22.950,00
12- 15 cm 7.500,00 1,50 11.250,00
15- 18 cm 2,00

     15- 18 cm 7.000,00 2,00 14.000,00
      18-21 cm 0,00 2,17
lipan 07

18- 21 3.000,00 2,17 6.510,00
PZL
pzl ikra 50.000,00 0,02 750,00
pzl 08/09 30.000,00 2.200,00 4,00 8.800,00
pzl 08/09 10.000,00 400,00 8,00 3.200,00
pzl 07/08 k 12.000,00 3.000,00 3,80 11.400,00
pzl 07/08 k 12.000,00 2.900,00 5,00 14.000,00
POTOČNA POSTRV

mladica 100,00 10,00 1.000,00
Mahnetščica

SULEC
08 15- 18 cm 5.000,00 2,00 10.000,00
06 30- 35 cm 2.600,00 5,00 13.000,00
06 35-45 cm 7.000,00 6,00 42.000,00
06 30-35 cm 350,00 5,00 1.750,00
SKUPAJ

73.360,00 24.700,00 68.550,00  
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4.2.1 Ribogojstvo Obrh 
Objekt je namenjen vzreji avtohtonih vrst rib za repopulacijo voda. Glavne vzrejne vrste rib 
so lipan, sulec ter potočna postrv. Dodatno pa ribogojne kapacitete koristimo še za vzrejo 
potočne zlatovčice za potrebe trga in dopolnilna vlaganja v času ribolovne sezone.  

4.2.1.1 Sulec 
V letu 2009 ne planiramo zadržati večji del sulca letnika 2006 v ribogojnici, in ga prodati šele 
v letu 2010, ker bo takrat izpolnjeval pogoje povpraševanja. Prav tako bomo naprej redili 
sulca letnika 2008. Na Kolpi imamo namen nasmukati od 10.000 do 20.000 novih iker . 

4.2.1.2 Lipan 
V letu 2009 bomo vložili približno polovico lipana letnika 2008, ostalo bomo ponudili ribiškim 
družinam. Obdržali bomo le manjši del. Plemensko ribo bomo smukali v Obrhu, Unici, Savi 
Bohinjki in po potrebi tudi v jezeru Černjava pri Preddvoru. 

4.2.1.3 Potočna postrv 
V letu 2009 je zelo pomembno vzrediti mladice za plemensko jato genetsko čiste potočne 
postrvi notranjskega tipa, za katero že obnavljamo in prilagajamo bazen, ki bo zagotavljal 
pogoje podobne naravnim. Prav tako bomo obnovili in modernizirali tudi vališče, ki je nujno 
potrebno za valjenje iker in vzrejo zaroda različnih vrst rib. 

Plemenski material -ikre bomo pridobili s smukanjem v Potoku Mahnetščica, v katerem so 
bile ribe pregledane z genetskimi testi in potrjene kot čiste potočne postrvi notranjskega 
(donavskega tipa). 

4.2.2 Ribogojstvo Soča 
V Ribogojstvu Soča v tekočem letu načrtujemo največ pozornosti vzreji soške postrvi in 
sterilne šarenke, potekala pa bo tudi vzreja šarenke in potočne zlatovčice. Plemensko jato 
genetsko čiste soške postrvi , ki jo imamo v ribogojnici, bomo smukali v jeseni. Nasmukane 
ikre bomo valili v vališču, ki je sestavni del ribogojnice. Nadaljnja vzreja zaroda bo potekala v 
vališču, vzreja mladic pa deloma v vzrejnih potokih zgornjega Posočja, ki so v sklopu voda 
posebnega pomena v našem upravljanju, deloma v zunanjih vzrejnih bazenih ribogojnice. V 
ribogojnici vzrejamo tudi večje kategorije soških postrvi, ki jih vlagamo v Sočo in ribolovne 
pritoke v sklopu repopulacijskega programa soške postrvi, ki poteka že vrsto let. 

Soška postrv 

Letnik 09. V sezoni smukanja 08 / 09 nameravamo nasmukati cca. 100.000 iker.Od tega jih 
bomo prodali 40.000 RD Soča, ostale bomo valili v Kobaridu do mladice 0+. Del jih bomo 
vložili – 20.000 , del pa vzrejali naprej – 10.000.  

Letnik 08 bomo prav tako del vložili (4.000 rib) , del pa vzrejali naprej (5.000 rib). 
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Tabela 53 Plan vzreje in prodaje soške postrvi v letu 2009. 

soška postrv število rib teža 
cena 
(EUR) 

prodano 
ext. (EUR) 

interno – 
ŠV (EUR) 

oddano 
(EUR) 

zaloga 
(EUR) 

ikre 60 000   0.02         

EXT 40.000   0.02 800       

letnik 09 – NV 10.000   0.25       2.500 

         09 – ŠV 20.000   0.25   5.000     

letnik 08 – NV 5.000   1.00       5.000 

         08 – ŠV 4.000   1.00   4.000     

letnik 07 – NV 1.500   2.60       4.050 

         07 – EXT 1.500   3.00 4.500       

         07 – ŠV 1.000   2.70   2.700     

letnik 06 – NV 400   6.25       2.500 

         06 – ext 500    6.25 3.125       

letnik 04 / 05 – ŠV 100   12.00   1.200     

Letnik 07. 1.500 rib bomo vzrejali naprej, 1.500 jih bomo prodali RD, 1.000 pa vložili v vode 
posebnega pomena. 

Letnik 06. 400 rib bomo vzrejali naprej za plemensko jato, 500 jih pa prodamo RD. 

Letnik 05 /04 – plemenke – bomo vložili v vode posebnega pomena. 

Šarenka 

Letnik 09. Odločili smo se, da bomo vzrejali izključno sterilno šarenko.Zaradi tega  letos 
nismo smukali svoje plemenske jate, ampak smo ikre uvozili iz ZDA. 

Letnik 08. Lastne mladice imamo cca. 10.000 kosov, iz teh rib pa bomo vzredili 3.000 kg 
konzumne ribe. Za prodajo pa potrebujemo cca. 10.000 kg konzuma letno, zato bomo 
nabavili še 25.000 mladic. 

Tabela 54 Plan vzreje in prodaje šarenke v letu 2009. 

šarenka število rib teža 
cena 
(EUR) 

prodano 
ext. (EUR) 

interno – 
ŠV (EUR) 

oddano 
(EUR) 

zaloga 
(EUR) 

         08 – malop. 9.000 3.000 5.00  15.000      

         08 – dob. Ext. 6.000 2.000 4.00 8.000      

         08 - RD 15.000 5.000 4.00 20.000      

         08 – INT(Obrh) 3.000 1.000 3.50 3.500      

Sterilna šarenka 

Letos v jeseni smo iz ZDA uvozili ikre sterilne šarenke, konec pomladi 2009 pa bomo to 
storili ponovno.Tako bomo imeli skozi vse leto na voljo potrebne količine sterilne šarenke 
konzumne velikosti, tako za potrebe vlaganja, kot za prodajo. 
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Tabela 55 Plan vzreje in prodaje sterilne šarenke v letu 2009. 

sterilna šarenka  število rib teža 
cena 
(EUR) 

prodano 
ext. (EUR) 

interno – 
ŠV (EUR) 

oddano 
(EUR) 

zaloga 
(EUR) 

ikre 150.000          

    08      50.000 100 20       2.000 

     07     20.000 7.000 5.00   35.000     

     07 4.000 1.300 5.00       6.500 

     05 - 03          280    980 7.00   6.860     

Letnik 08 bomo vzrejali naprej. 

Letnik 07 – 4.000 rib bomo obdržali in vzredili trofejne ribe za vlaganje. 20.000 rib pa bomo 
vložili  v Športno ribolovne vode. Sterilne šarenke letnika 07 imamo na zalogi 9.000 kosov, 
zato bomo nabavili še 15.000 rib. 

Letnik 05 – 03 – 280 rib teh letnikov bomo vložili v športno ribolovne vode. 

Potočna zlatovčica 

Tabela 56 Plan vzreje in prodaje potočne zlatovčice v letu 2008. 

potočna zlatovčica število rib teža 
cena 
(EUR) 

prodano 
ext. (EUR) 

interno – 
ŠV (EUR) 

oddano 
(EUR) 

zaloga 
(EUR) 

ikre 43.000  0.02         860 

      08 - maloprodaja    6.000 2.000     6.00 12.000       

           
          08 - DOB - ext    3.000 1.000     5.00    5.000       

 
Letnik 09 – Na  Ribogojstvu Obrh smo nabavili 43.000 iker 

Letnik 08 – Na lokalnem tržišču bomo prodali okoli 3.000 kg konzumne zlatovčice. 

                   Imamo cca 3.000 mladic l. 08, zato bomo iz Obrha nabavili še cca 6.000 

                    Rib letnika 08. 

4.3 Strokovna revija Ichthyos 
 

Ichthyos je strokovna revija, ki jo ZZRS izdaja od leta 1984. V povprečju letno izide ena 
številka. V reviji  objavljamo strokovne članke in znanstvene razprave, recenzije ter 
predstavljamo znanstvene in strokovne dosežke iz vseh področij sladkovodnega in morskega 
ribištva, ihtiologije, hidrobiologije in sorodnih vej znanosti. Prispevki so pisani v slovenskem 
jeziku, s povzetkom vsebine v angleškem jeziku. V letu 2009 bomo  imenovali nove člane 
uredniškega odbora in člane izdajateljskega sveta ter glavnega in odgovornega urednika 
revije. Predvidevamo izdajo ene številke revije. 
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KADROVSKE ZADEVE 

5 Kadri 
 
KADROVSKI NAČRT ZAVODA ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE za leto 2009 
 
Tabela 57 Kadrovski načrt Zavoda za ribištvo Slovenije za leto 2009 

 
2009 (z uveljavitvijo 

novega Pravilnika o notr. 
organ. in sistemizaciji) 

2009 (konec leta) 

 
Št. zaposlenih 
za nedoločen 

čas 

Št. zaposlenih 
za določen 

čas 

Št. zaposlenih 
za nedoločen 

čas 

Št. zaposlenih 
za določen 

čas 
STROKOVNO 
RAZISKOVALNA 
SLUŽBA 

    

Oddelek za strokovno 
raziskovalne naloge 

10 2 12 2 

Vodilni strokovni 
sodelavec z doktoratom 

1 0 1 0 

Strokovni sodelavec I 3 0 3 0 
Strokovni sodelavec II 1 0 1 0 
Strokovni sodelavec III 3 1 4 1 
Strokovni sodelavec IV 2 1 3 0 
Strokovni sodelavec V 0 0 0 0 
Delavec v kmetijstvu in 
ribištvu V 

0 0 0 1 

Oddelek za vode 
posebnega pomena 

4 0 4 0 

Strokovni sodelavec II 1 0 1 0 
Revirni ribiški čuvaj 3 0 3 0 
Oddelek za 
ribogojstvo 

6 0 2 0 

Strokovni sodelavec III 1 0 0 0 
Skupinovodja 1 0 1 0 
Ribogojec 2 0 0 0 
Delavec v kmetijstvu in 
ribištvu II 

2 0 1 0 

     
UPRAVNA SLUŽBA 6 1 7 0 
Direktor 1 0 1 0 
Tajnica direktorja V (I) 1 0 1 0 
Svetovalec VII/2 (I) 1 0 1 0 
Pravnik VII/2 0 1 1 0 
Strokovni sodelavec VII/2 
(II) 

1 0 1 0 

Računovodja VII/2 (III) 0 0 0 0 
Finančnik VI 1 0 1 0 
Čistilka II 0,5 0 0,5 0 
Kurir II 0,5 0 0,5 0 
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SKUPAJ 26 3 25 2 
 

Obrazložitev: 
 
Svet zavoda je na svoji 23. seji z dne 10. 12. 2008 sprejel Pravilnik o notranji organizaciji in 
sistemizaciji delovnih mest v Zavodu za ribištvo Slovenije. Skladno s pravilnikom bodo v letu 
2009 z zaposlenimi sklenjene tudi nove pogodbe o zaposlitvi.  

S tremi delavci, ki so bili v letu 2008 zaposleni za določen čas, se bo v letu 2009 zaradi 
pričakovanega trajno povečanega obsega dela na njihovih področjih in njihove uspešnosti pri 
opravljanju le tega, sklenilo pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. En delavec bo v celoti 
financiran iz tržnega dela dejavnosti zavoda, druga dva pa deljeno iz tržnega dela in javnih 
sredstev, in sicer eden v razmerju 65% javna služba - 35% tržna dejavnost, drugi pa v 
razmerju 59% javna služba - 41% tržna dejavnost.  

Zavod planira v letu 2009 v skladu z veljavno zakonodajo izvesti tudi postopek oddaje v 
najem ribogojnega obrata »Soča«, Kobarid, na podlagi katerega, bo moral najemnik skladno 
z najemno pogodbo prevzeti tudi tri zaposlene v ribogojnem obratu »Soča« in sicer 
Strokovnega sodelavca III in dva Ribogojca. 

V letu 2009 bo odšel en delavec in sicer Delavec v kmeijstvu in ribištvu II v pokoj. 

V letu 2009 se pričakuje, da bo Zavod  zaradi  povečanja obsega dela v okviru javne službe  
ter s tem zmanjšanja delovne zmogljivosti na tržnem delu dejavnosti skladno s Pravilnikom o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Kadrovskim načrtom za leto 2009 
zaposlil še dve osebi na delovnih mestih Strokovni sodelavec III in Delavec v kmetijstvu in 
ribištvu V, ki bosta v celoti financirani iz tržnega dela dejavnosti. Zaposlena bosta v 
delovnem razmerju za določen čas za obdobje potrebe po povečani delovni zmogljivosti na 
tržnem delu dejavnosti zavoda. Glede na obseg nalog, ki jih zavod trenutno opravlja na 
tržnem delu, in za katere se pričakuje, da se bodo izvajale tudi v letu 2009, sta ti zaposlitvi 
nujno potrebni. Postopki za zaposlitev se bodo začeli izvajati v prvi polovici leta 2009. 

V začetku leta 2009 bo zastavljeno delo  opravljalo 29 delavcev, vključno z direktorjem 
zavoda, do konca leta 2009 pa naj bi se to število skladno z novo zaposlitvijo Strokovnega 
sodelavca III in Delavca v kmetijstvu in ribištvu, izvedenim postopkom oddaje ribogojnega 
obrata »Soča« v najem ter upokojitvijo enega delavca zmanjšalo na 27. 

 

Tabela 58 Povprečno število zaposlenih 2003-2008. 

leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Št. zaposlenih 33 29 29 28 28 29 
 

Tabela 59 Seznam zasedenih delovnih mest s pripadajočimi tarifnimi in plačnimi razredi, 
stopnjami izobrazbe ter deleži udejstvovanja javnih uslužbencev na javni službi oz. tržnem 
delu dejavnosti 

Šifra 
delovnega 

mesta 
Naziv delovnega mesta 

Stopnja 
izobrazbe 

Tarifni 
razred 

Plačni 
razred 

JU* 

Delež na 
javni službi 

(v %) 

Delež na 
tržnem 

delu 
(v %) 

B017390 Direktor javnega zavoda 7 VII/2 50 65 35 

I017094 Strokovni sodelavec IV 6/2 VII/1 27 46 54 

I017091 Strokovni sodelavec I 7 VII/2 39 100 0 
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I015036 Revirni ribiški čuvaj 5 V 24 100 0 
I015901 Skupinovodja 5 V 25 57 43 
I017092 Strokovni sodelavec II 7 VII/2 36 100 0 
I017093 Strokovni sodelavec III 7 VII/2 30 94 6 
I015037 Ribogojec 5 V 24 57 43 

J025016 Tajnica direktorja V (I) 5 V 20 65 35 
J032004 Delavec v kmetijstvu in ribištvu II 4 II 12 57 43 
I017091 Strokovni sodelavec I 7 VII/2 35 100 0 
I017093 Strokovni sodelavec III 7 VII/2 30 63 37 
I015036 Revirni ribiški čuvaj 5 V 24 0 100 
I017094 Strokovni sodelavec IV 6/2 VII/1 28 100 0 

I017093 Strokovni sodelavec III 8/2 VII/2 30 59 41 

H029002 
Vodilni strokovni delavec z 
doktoratom 

8/2 IX 40 83 17 

I017092 Strokovni sodelavec II 7 VII/2 34 100 0 
I017093 Strokovni sodelavec III 7 VII/2 30 100 0 
J017137 Strokovni sodelavec VII/2 (II)** 7 VII/2 34 87 13 
J017147 Svetovalec VII/2 (I) 6/2 VII/2 36 65 35 
J016005 Finančnik VI** 7 V 22 90 10 
I017094 Strokovni sodelavec IV 5 VII/1 25 0 100 

I015036 Revirni ribiški čuvaj 4 V 21 100 0 
I015037 Ribogojec 4 V 22 57 43 
I017091 Strokovni sodelavec I 8/2 VII/2 35 84 16 

J032004 Delavec v kmetijstvu in ribištvu II 2 II 12 57 43 
I017093 Strokovni sodelavec III 7 VII/2 35 57 43 
J017074 Pravnik VII/2 7 VII/2 32 65 35 

J032001 Čistilka II (polovični delovni čas) 2 II 11 65 35 
J032009 Kurir II (polovični delovni čas) 2 II 12 65 35 

 
*Op.: V plačnih razredih javnih uslužbencev so upoštevana pretekla napredovanja 
**Op.: Delavca bosta opravljala naloge javne službe in upravne naloge. Temu primerno sta 
določena tudi deleža financiranja iz javnih sredstev oz.tržnega dela dejavnosti 

6 Delovni koledar 
Delavci bomo prilagodili svoje delo delovnim nalogam v okviru 40-urnega delovnega tedna. 
Delovna obveznost v letu 2009 znaša 2.032 ur. 

Delavci delamo 5 delovnih dni po 8 ur. 

Za obračun se šteje 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 tudi ob sobotah, nedeljah in 
praznikih. Svojo delovno obveznost prilagodijo 40-urnemu tedenskemu delavniku oz. letni 
delovni obveznosti ur, v skladu z zakonskimi določili. Za delo v soboto, nedeljo in praznike 
koristijo proste ure izven sezone. 
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Tabela 60 Razdelitev delovne obveznosti po mesecih. 

mesec del.dnevi 
mesečne 

ure 
prazniki 

skupaj 
dnevi 

delovna 
obveznost  

januar 20 176 2 22 160 
februar 20 160 0 20 160 
marec 22 176 0 22 176 
april 20 176 2 22 160 
maj 20 168 1 21 160 
junij 21 176 1 22 168 
julij 23 184 0 23 184 
avgust 21 168 0 21 168 
september 22 176 0 22 176 
oktober 22 176 0 22 176 
november 21 168 0 21 168 
december 22 184 1 23 176 
skupaj 254 2.088 7 261 2032 

legenda 
del.dnevi dejanski delavni dnevi v mesecu (brez vikendov in praznikov) 
prazniki število praznikov, ki padejo na delovni dan (ne vikend) 
skupaj 
dnevi skupno število delovnih dni za obračun (skupaj s prazniki) 
mesečne 
ure skupno mesečno število ur za obračun (delovni dnevi in prazniki) 

7 Povračila stroškov delavcem v zvezi z delom 

7.1 Jubilejne nagrade 
Delavcem bodo izplačane dve jubilejni nagradi: ena za 10 let in ena za 30 let delovne dobe. 

7.2 Regres za letni dopust  
Regres za letni dopust v letu 2009 znaša skladno z Aneksom št. 1 h Kolektivni pogodbi za 
javni sektor (Ur.l. RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009) 672,00 €. Izplača se pri plači za mesec 
april 2009. 

7.3 Plače  
Plače zaposlenim se bodo usklajevale z: 

• Dogovorom o višini in načinu splošne uskladitve osnovnih plač in višini 
sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij za obdobje 2007-2009; 

• Kolektivno pogodbo za javni sektor (Ur.l. RS, št. 57/2008, 86/2008) 

• Podpisanim sporazumom v zvezi s stavkovnimi zahtevami stavkovnega 
odbora reprezentativnih sindikatov javnega sektorja (Ur. l. RS 10/08) 

7.4 Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje 
Skladno s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence (Ur.l. RS, št. 71/2006) se zneski dodatnih premij 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz priloge k Aneksu 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
73/03), usklajeni s Sklepom o uskladitvi dodatnih premij kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 67/07), uskladijo s 1. 
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julijem 2008 za celotno osnovo za uskladitev osnovnih plač v javnem sektorju tako, da se 
povečajo za 4,00%. 

7.5 Preventivni pregledi delavcev 
Na temelju Izjave o varnosti z oceno tveganja, ki jo bo v začetku leta 2009 izdelalo podjetje 
Lentus d.o.o., ter v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev ( Uradni list RS, št. 124/06) bodo v letu 2009 
delavci zavoda opravili obdobni preventivni zdravstveni pregled 

7.6 Sejnine članom v Svetu zavoda 
Skladno z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih 
zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 19/2007, 16/2009) bodo članom v 
Svetu zavoda izplačane sejnine. V tekočem letu so predvidene 4 redne seje. 
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FINANČNI NAČRT 
Sredstva potrebna za izvajanje javne službe bo zavod pridobival iz proračuna Republike 
Slovenije na podlagi  sklenjene pogodbe z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano ter Ministrstvom za okolje in prostor. Ostala sredstva v skladu s tem načrtom bo 
zavod pridobil z dejavnostmi, ki jih izvaja na trgu (prodajo blaga in storitev), donacijami, 
dotacijami, darili in iz drugih virov.  
Iz proračuna Republike Slovenije se bo v celoti (100%) iz javnih sredstev financiralo  8 
zaposlenih, ostali zaposleni pa v deležih, ki so navedeni v Tabeli 59. Dva zaposlena, ki sta 
sistemizirana v upravni službi, bosta 100% financirana iz javnih sredstev v deležu, ki ga 
bosta opravljala kot javno službo (tabela 51), ostali del (upravna dejavnost) pa po sistemu 
65% javna sredstva-35% tržni del.  
Pet zaposlenih  v upravni službi vključno z direktorjem se bo finaciralo po sistemu  65% iz 
javnega dela sredstev ter 35% iz tržnega dela dejavnosti zavoda, dva zaposlena v upravni 
službi pa kot je bilo navedeno v prejšnjem odstavku (podatki so v skladu s tabelo 59). 
Po enakem ključu (65%-35%) se bodo plačevali stroški upravne in strokovno raziskovalne 
službe (materialni stroški,...). Stroški za ostale zaposlene (ribogojnice) se bodo financirali 
100% iz tržnega dela dejavnosti (materialni stroški,...).  
Sredstva pridobljena iz naslova špornega ribolova se bodo namenila za stroške, ki nastajajo 
v zvezi z upravljanjem voda posebnega pomena (plačilo honorarnih ribiških čuvajev, nakup 
rib, opreme, materialni stroški, ribiške dovolilnice,...), preostala sredstva iz tega naslova pa 
bodo skupaj s sredstvi iz tržnega dela dejavnosti namenjena za investicijske potrebe zavoda. 
 
Ključ razdelitve stroškov (65%-proračun RS in 35%-ostalo) je izračunan na podlagi ocene 
porabe delovnega časa (faktor 0,7) in ocene prihodkov (faktor 0,3). 

8 Načrt investicij 
V letu 2009 bo izvedeno plačilo nakupa pohištva  ter laboratorijske opreme za nove prostore 
v Sp. Gameljnah 61a. Oprema je bila naročena na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen 
na portalu javnih naročil JN 6929/2008. Na podlagi javnega naročila je bila podpisana 
pogodba z izvajalcem v vrednosti 142.578,24 eura. Oprema bo v celoti izdobavljena 
najkasneje do 05.01. 2009 ter v skladu s pogodbo v januarju oz. februarja plačana. 
 
V letu 2009 se predvideva dodatna ureditev parkirnih prostorov ter izdelava garaž, ki bodo 
namenjeni službenim vozilom ter službenemu čolnu, ki ga ima za opravljanje svoje 
dejavnosti v uporabi strokovna služba zavoda. Predvidena  vrednost celotnih del je cca. 
70.000 eurov. Sredstva se bodo namenila iz tržnega dela zavodove dejavnosti. 
 
Prav tako pa nameravamo v letu 2009 pripraviti dokumetacijo ter ureditev vališča na 
ribogojnici Obrh. Trenutno je vališče v zelo slabem stanju in proces valjenja iker zelo otežen 
in neprimeren. V tem vališču se valijo ikre potočne postrvi, sulca, lipana in zlatovščice. 
Potrebno je urediti idejno zasnovo ter projekt za novo zgradbo. V letu 2009 naj bi se 
pripravila dokumentacija, v letu 2010 pa izgradnja novega objekta. Ocenjuje se, da bo v letu 
2009 za cca. 20.000 eurov stroškov, ki jih bo zavod pokrival iz tržnega dela dejavnosti. 
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8.1 Plan nabave osnovnih sredstev in opreme 
Tabela 61 Plan nabave osnovnih sredstev in opreme. 

  org.enota cena v € 
Nabava in vzdrževanje osnovnih sredstev ter njihove 
opreme     
vlečni vitel za terensko vozilo Toyota Hilux OSRN 4.000 
2 x servis Toyota Hilux, 4 gume M+S OSRN 2.000 
2 x servis Mazda BT 2500 + 4 zimske gume 
Mazda – strešni nosilci in nosilni lok nad kasonom 
držalo loparjev na strešnih nosilcih 

OVPP 
OVPP 
OSRN 

1500 
1200 
150 

2 x servis avta Kangoo + 4 letne gume OVPP 1.200 
zaščitna ponjava za čoln 
servis izvenkrmnih motorjev za čoln 
popravilo čolna 
popravilo dvoosne prikolice in registracija 

OSRN 
OSRN 
OSRN 
OVPP 

500 
400 
400 
500 

skupaj   11.850,00 
elektroizlovna oprema      
elektroagregat ELT60IIHI OSRN 3.290 
Anoda set EL20015 OSRN 819 
obroč anode PU11371, premer 60 cm, mreža 20 mm. OSRN 76 
Kabli za anodo (3x) OSRN 577 
katoda EL00065, cathode 3b OSRN 130 
varnostno stikalo, EL20051, deadman 1,5m. OSRN 144 
Palice za lopar z vgrajenim varnostnim stikalom (2x) OSRN 508 
Palice za sak (2x) OSRN 74 
Sak (2x) OSRN 120 
servis agregatov OSRN 1.500 

skupaj   7.238,00 
laboratorijska oprema   
žaga za seciranje otolitov OSRN 6000 
droben laboratorijski material OSRN 500 
alkohol 96% 
prva pomoč + konzola za izpiranje oči 
 

skupaj 

OSRN 
OSRN 
 
 

400 
200 

 
7.100,00 

druga terenska oprema 
svetilke – naglavne 6x in svetilke -  vodoodporne 2x  OSRN 200 
kovček z orodjem 2x OSRN 150 
sonar OSRN 1500 

mobitel 4x (3x čuvajska služba) 
OSRN, 
OVPP 800 

potrošnji terenski material OSRN 2.500 

Zaščitna oprema (škornji, jopiči, rokavice, očala ipd.) 
OSRN, 
OVPP 4.000 

oprema za reševanje – Cerkniško jezero (prikolica, mreže, 
sak…) 

skupaj 
OVPP 
 

1000 
10.150,00 

   
fotografska, opazovalna in GIS oprema     

fotoaparat (3x) 
OSRN, 
OVPP 1.500 

oprema za reprofotografijo OSRN 2.200 
Laserski daljinomer OSRN 1.000 
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  org.enota cena v € 
Daljnogled (2x) OSRN 3.000 
   

skupaj   7.700,00 
 
 
 
drugo 
izdelava in postavitev tabel za vode posebnega pomena 

 
 
 
 
OVPP 

  
 
 
 

 3000  
postavitev Web kamer na vode posebnega pomena 

 
skupaj 

OVPP 
 
 

2000 
 

5000 
Osebni računalniki (PC) z monitorjem, Microsoft Windows 
operacijskim sistemom in Microsoft Office programsko opremo (7 
kosov) 
Prenosni računalnik (notesnik), z Microsoft Windows operacijskim 
sistemom in Microsoft Office programsko opremo (2 kosa) 
zmogljivejši Č/B laserski tiskalnik (1 kos) 
laserski tiskalnik (1 kos) 
 OSRN 12.500 

 
SKUPAJ  

 
 
 
 

61.538,00 
 

 

Oprema in osnovna sredstva, ki so navedena v zgornji tabeli se bodo kupila iz sredstev 
tržnega dela zavoda. Oprema bo v lasti Zavoda za ribištvo Slovenije in ni vključena v skupne 
nabave pri Ministrstvu za javno upravo. 

9 Načrt prihodkov in odhodkov 
Financiranje  javne službe temelji na  pogodbi med MKGP in ZZRS ter pogodbi med MOP in 
ZZRS, ki sta sklenjeni v skladu s sprejetim proračunom. 

 
Plačanih prihodkov v letu 2009 planiramo v višini 1.174.406 eurov. Plan je glede na 
realizacijo 2008 bolj konzervativno zastavljen. Prihodki iz proračuna bodo glede na leto 2008 
manjši zaradi končanja investicije, ki je bila sofinancirana s strani MKGP.  
Za področje javne službe bo MKGP predvidoma namenil 539.656 eurov, kot tekoči transfer. 
MOP bo za izvedbo javne naloge Natura namenil 30.000 eurov, kar je 20.000 eurov manj kot 
v letu 2008.  
 
Na tržnem delu dejavnosti zavoda so prihodki glede na realizacijo zmanjšani, kar je 
posledica povečanja nalog na javni službi (predvsem naloga MOP). Na področju športnega 
ribolova pa pričakujemo rezultate, skladne z napovedano recesijo in s tem zmanšanje 
športnega ribolova za cca 10%.  
 
Prav tako se pričakuje zmanšanje prodaje rib v ribogojnih obratih. V ribogojnem obratu Obrh 
se bo proizvodnja prilagodila potrebam zavoda. Za prodajo bo namenjena le manjša količina 
sulcev. Ribogojni obrat Kobarid pa bo v skladu z veljavno zakonodajo oddan v najem. Ne 
glede na to, je ribogojstvo »Soča«, Kobarid vključeno v program dela ter finančni načrt, saj 
se glede na dolgotrajnost postopkov predvideva, da bo najem realiziran v drugi polovici leta 
2009. 
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Finančni načrt in tabele so pripravljene skladno z Navodilom o pripravi finančnih načrtov 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in obsega naslednje tabele: 
 
 

9.1 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
načelu denarnega toka 

 
Prihodki za izvajanje javne službe so predvideni v višini 582.256 eurov, in sicer 569.656 
eurov  iz sredstev javnih financ (MKGP in MOP) ter 12.600 eurov  iz naslova donacij. 
 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so predvideni v višini 592.150 eurov in jih 
sestavljajo: 

• Prihodki od ribolovnih dovolilnic - 200.000 eurov, 
• Prihodki od storitev - 340.100 eurov 

• Prihodki od prodaje rib - 50.000 eurov 

• Prihodki od obresti, najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja - 2.050 
eurov. 

 
Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 893.404 eurov, vendar te odhodke sestavljajo tudi 
odhodki za investicije v višini 294.116 eurov, ki jih bo zavod financiral iz lastnih sredstev. 
 
Zaradi sprejetja in uveljavitve novega Pravilnilka o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest na ZZRS, se bodo povečali izdatki za plače, medtem ko predvidevamo 
znižanje izdatkov za material in storitve. 
 
Tabela 62. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

KONTO   
Oznaka 
za AOP 

Realizacija 
Ocena    

  NAZIV KONTA    realizacije Plan  

      2007 2008 2009 

1 2 3 4     

  
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(402+431) 401 

1.151.219 1.761.231 1.174.406 

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

402 
697.089 938.609 582.256 

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

403 
694.683 923.589 569.656 

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

694.069 923.589 569.656 
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo  405 494.045 581.580 569.656 
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije  406 200.024 342.009  

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

407 
0 0 0 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 0     
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0     

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

0 0 0 
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0     
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0     

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

413 
0 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0     
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0     
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0     
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del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0     
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije  419 
614 0 0 

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

420 
2.406 15.020 12.600 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 404     
del 7102 Prejete obresti 422 191 1.389   
del 7100  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0     
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0     

72 Kapitalski prihodki 425 0 150   
730  Prejete donacije iz domačih virov 426 1.811 6.099 6.000 
731 Prejete donacije iz tujine 427 0 6.620 6.600 
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0     
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 762   
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0     

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

431 
454.130 822.622 592.150 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 450.714 820.986 590.100 
del 7102 Prejete obresti 433 291   350 
del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 3.125   1.700 
del 7100  Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0     
del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe  436 0 1.636   

  
II. SKUPAJ ODHODKI  
(438+481) 

437 
1.192.060 1.741.114 1.302.080 

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

438 
853.583 1.193.889 893.404 

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

404.500 390.163 411.712 
del 4000 Plače in dodatki 440 390.450 345.243 365.926 
del 4001 Regres za letni dopust 441 13.728 15.477 15.609 
del 4002 Povračila in nadomestila 442 322 28.064 30.177 
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0     
del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0     
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0     
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 1.379 0 

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

74.268 62.265 83.676 
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 33.740 30.760 56.720 
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 27.030 24.639 25.940 
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 229 206 220 
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 381 347 366 
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 12.888 6.313 430 

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

453 
69.762 133.486 97.400 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  454 7.556 29.634 25.400 
del 4021 Posebni material in storitve 455 258 2.749 2.500 
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 16.099 15.996 16.500 
del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 15.528 15.077 15.000 
del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 475 13.820 14.500 
del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 4.338 9.074 11.000 
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine  460 22.602 28.295 0 
del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0   
del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 5.529 0 
del 4029 Drugi operativni odhodki 463 2.906 13.312 12.500 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 5.584 6.500 
404 E. Plačila tujih obresti 465 0     
410 F. Subvencije 466 0     
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0     
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412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0     
413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0     

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

470 
305.053 602.391 294.116 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 6.742     
4201 Nakup prevoznih sredstev 472 59.580 19.621   
4202 Nakup opreme 473 24.203 6.345 204.116 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 13.929   
4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 214.528 535.528 90.000 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0     
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0     
4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 26.968   
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0     
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0     

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

481 
338.477 547.225 408.676 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482 136.567 142.010 118.147 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483 
11.453 23.495 25.529 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 190.457 381.720 265.000 

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

485 
  20.117   

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

486 
40.841   127.674 

 

9.2 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih 
uporabnikov 

 
Zavod ne daje posojil, zato nima, niti ne namerava imeti terjatev iz naslova finančnih 
naložb in danih posojil. 

 

Tabela 63. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov. 

  Ocena   
NAZIV KONTA 

Realizacija 
realizacije Plan  

ČLENITEV 
KONTOV 

  

Oznaka 
za AOP 

2007 2008 2009 
1 2 3 4     

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

500 0 0 0 

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

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

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0 0 

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

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

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0 0 

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

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

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

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0 0 

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0 0 

440 
V. DANA POSOJILA 
(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523) 512 0 0 0 

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0 0 
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4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0 0 

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

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0 0 

4404 Dana posojila privatnim podjetjem  517 0 0 0 

4405 Dana posojila občinam 518 0 0 0 

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0 0 

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0 0 

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0 0 

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0 0 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0 0 

  

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
(500-512) 524 0 0 0 

  

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

525 0 0 0 

 

 

9.3 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 
 

Zavod se je v letu 2008 zadolžil za 180.000 euorv, katere pa je že  povrnil. Zaradi 
premostitve plačil investicij bo potrebno najetje posojila tudi v letu 2009, ki ga bo zavod vrnil 
do konca leta 2009. 

 
Tabela 64. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov. 

NAZIV KONTA Realizacija 
Ocena 
real. Plan   

  
  

2007 2008 2009 

50 
VII. ZADOLŽEVANJE 
(551+559) 550 

0 180.000 160.000 

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

551 
0 180.000 160.000 

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 180.000 160.000 
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0     

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0     
del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0     
del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0     
del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0     
del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0     

501 Zadolževanje v tujini 559 0     

55 
VIII. ODPLAČILA DOLGA 
(561+569) 560 

0 180.000 160.000 

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

0 180.000 160.000 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 180.000 160.000 
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0     

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0     
del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0     

del 5503 
Odplačila kreditov skladom socialnega 
zavarovanja 

566 0 
    

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0     

del 5503 
Odplačila kreditov drugim domačim 
kreditodajalcem 

568 0 
    

551 Odplačila dolga v tujino 569 0     



ZZRS Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije 
za leto 2009 

57 

 

  
IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 
(550-560) 570 

0 0 0 

  
IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 
(560-550) 571 

0 0 0 

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

22.536 0 

  
X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
(486+525+571)-(485+524+570) 573 40.841 

  57.674 

 
 

 

9.4 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti 

 
Na javnem delu planiramo 569.656 eurov prihodkov iz naslova financiranja s strani MKGP in 
MOP-a. Skupni odhodki za izvajanje javne službe bodo znašali 571.985 eurov. S tem bo 
nastal presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.079 eurov, ki bo pokrit iz prihodkov na 
tržnem delu dejavnosti zavoda. 
 
 
Na tržnem delu planiramo 510.100 eurov prihodkov iz naslova prodaje proizvodov in storitev 
in sicer: 

• prihodki od prodaje ribolovnih dovolilnic 200.000 eurov; 
• prihodki od prodaje storitev (strokovna mnenja) 260.100 eurov; 
• prihodki od prodaje rib 50.000 eurov. 

 
Skupni odhodki na tržnem delu znašajo 464.240 eurov in jih sestavljajo: 

• stroški blaga, materiala in storitev 246.350 eurov; 
• stroški dela  159.640 eurov: 
• amortizacija 30.000 eurov; 
• odhodki financiranja (kredita) 6.500 eurov 

• davek od dobička 15.750 

• drugi odhodki 6.000 
 
Tabela 65. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 

  
Prihodki in odhodki 

za izvajanje  
javne službe 

 

NAZIV PODSKUPINE KONTOV  

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 
  

ČLENITEV 
PODSK. 
KONTOV 

 

Oznaka 
za AOP 

Realizacija 
2008 

Plan 
2009 

Realizacija 
2008 

Plan 
2009 

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

660 
578.959 569.656 917.981 520.100 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 578.959 569.656 931.994 510.100 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

662 
0   0 10.000 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

663 
0   15.074   

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  664 0   1.061   

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 1.773 250 332   

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 22.851   1.905   

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(668+669) 

667 
0 0 1.134 0 
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del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0   0   

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0   1.134   

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

670 
603.583 569.906 921.352 520.100 

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

671 
185.547 78.660 377.818 246.350 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  672 0 0 36.602 49.500 

460 STROŠKI MATERIALA 673 81.168 35.960 122.046 127.100 

461 STROŠKI STORITEV 674 104.379 42.700 219.170 69.750 

  
F) STROŠKI DELA 
(676+677+678) 

675 
455.552 493.325 176.281 159.640 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 346.551 350.982 130.060 113.455 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 56.302 81.214 21.019 28.366 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 52.699 61.129 25.202 17.819 

462 G) AMORTIZACIJA 679 0   25.509 30.000 

463 H) REZERVACIJE 680 0      

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 681 0   60.052 15.750 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 682 453   3.932 6.000 

467 K) FINANČNI ODHODKI  683 409   8.078 6.500 

468 L) DRUGI ODHODKI 684 10   322   

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(686+687) 

685 
0 0  0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 686 0       

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 687 0       

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(671+675+679+680+681+682+683+684+685) 

688 
641.971 571.985 651.992 464.240 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(670-688) 689 

0 0 269.360 55.860 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(688-670) 

690 
38.388 2.079     

  
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

691 
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9.5 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  
 

Iz navedene tabele je razvidno, da znašajo planirani prihodki zavoda 1.090.006 eurov in 
odhodki 1.036.225, kar pomeni, da bo zavod izkazoval presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 53.781€. 

 
Tabela 66: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

ČLENITEV    

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV Realizacija Plan 

KONTOV   

Oznaka 
za AOP 

2008 2009 

1 2 3 4 5 

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

860 1.496.940 1.089.756 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.510.953 1.079.756 

  
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

862 0 10.000 

  
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 

863 15.074 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  864 1.061 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 2.105 250 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 24.756 0 

  
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 1.134 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 1.134 0 

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

870 1.524.935 1.090.006 

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

871 563.365 325.010 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 36.602 49.500 

460 STROŠKI MATERIALA 873 203.214 163.060 

461 STROŠKI STORITEV 874 323.549 112.450 

  
F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 631.833 652.965 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 476.611 464.437 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 77.321 109.580 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 77.901 78.948 

462 G) AMORTIZACIJA 879 25.509 30.000 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 881 60.052 15.750 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 882 4.385 6.000 

467 K) FINANČNI ODHODKI  883 8.487 6.500 

468 L) DRUGI ODHODKI 884 332 0 

  
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(886+887) 885 0 0 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 886 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 887 0 0 

  
N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884+885) 

888 1.293.963 1.036.225 

  
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-888) 

889 230.972 53.781 

  
P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(888-870) 890     
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Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 891 0 0 

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

892 29 29 

  Število mesecev poslovanja 893 12 12 

 

 
 


