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Uvod

S Programom dela in finančnim načrtom Zavoda za ribištvo Slovenije za leto 2016 (v
nadaljevanju: program), opredeljujemo naloge, ki jih Zavod za ribištvo Slovenije (v
nadaljevanju: zavod) opravlja skladno s Sklepom o preoblikovanju Zavoda za ribištvo
Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Ur.l. RS, št. 31/2001, 60/2001, 4/2005,
23/2006, 61/2006-ZSRib, 116/2007, 4/2009, 96/2009, 16/2011, 58/2013) , Zakonom o
sladkovodnem ribištvu (Ur.l. RS, št. 61/2006), Zakonom o morskem ribištvu (Ur.l. RS, št.
115/2006) ter predpisi s področja ohranjanja narave, varstva okolja in voda.

2

Predstavitev Zavoda za ribištvo Slovenije

2.1

Osnovni podatki

Ime:

Zavod za ribištvo Slovenije

Skrajšano ime:

ZZRS

Angleško ime:

Fisheries Research Institute of Slovenia

Sedež:

Sp. Gameljne 61a, Spodnje Gameljne, 1211 Ljubljana-Šmartno

Matična številka:

5164117

Davčna št.:

83921419

ID za DDV:

SI 83921419

EZR pri Banki Slovenije:

SI 5601100-6030345309

SWIFT koda:

BSLJ SI 2x

Ustanovitelj:

Vlada Republike Slovenije

Ustanovitveni akt:

Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni
zavod za ribištvo Slovenije ( Ur.List RS, št. 31/01, 60/01, 4/04,
23/06,116/07, 4/09, 96/09, 16/11)
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
- 03.110 Morsko ribištvo

Dejavnost:

- 03.120 Sladkovodno ribištvo
- druge dejavnosti skladno z ustanovitvenim aktom

Registracija:

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

Odgovorna oseba:

Direktor, Dejan Pehar, spec.

Zavod za ribištvo Slovenije je bil kot Zavod za ribištvo Ljubljana ustanovljen z odločbo
Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, št. 01-1021/8-60 z dne 30.12.1960 in je po sprejetju
Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US, 8/1996, 18/1998 Odl.US,
36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) nadaljeval z delom kot javni zavod. S Sklepom o
preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije ( Ur.l. RS, št.
31/2001, 60/2001, 4/2005, 23/2006, 61/2006-ZSRib, 116/2007, 4/2009, 96/2009, 16/2011) se
je preoblikoval v javni zavod Zavod za ribištvo Slovenije.
V okviru registriranih dejavnosti izvaja zavod:
-

naloge javne službe na področju sladkovodnega ribištva v skladu z zakonom, ki ureja
sladkovodno ribištvo,
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-

naloge javne službe na področju morskega ribištva v skladu z zakonom, ki ureja
morsko ribištvo,

-

strokovne naloge na podlagi predpisov o ohranjanju narave, varstva okolja in vodah,

-

tržno dejavnost, ki obsega predvsem raziskovalne in strokovne naloge, ki niso del
javne službe, vzrejo in prodajo rib ter ribiških potrebščin, izdajanje strokovnih revij in
druge periodike, izvajanje izobraževanj in usposabljanj ter druge naloge, določene z
vsakoletnim programom.

2.2

Notranja organizacija zavoda

Dejavnosti zavoda se izvajajo na podlagi delitve dela na ravni organizacijskih enot in
oddelkov, v okviru katerih se oblikujejo posamezna delovna mesta.
Delo zavoda je organizirano v organizacijskih enotah:
1. UPRAVNA SLUŽBA in
2. STROKOVNO RAZISKOVALNA SLUŽBA, ki se nadalje deli na:
A. Oddelek za sladkovodno ribištvo
B. Oddelek za morsko ribištvo
C. Oddelek za ribogojstvo

2.2.1

Upravna služba

Za izvajanje upravne dejavnosti zavoda je organizirana organizacijska enota Upravna
služba. Dejavnost Upravne službe zajema predvsem administrativne, pravne, kadrovske,
računovodske in druge splošne zadeve.

2.2.2

Strokovno raziskovalna služba

Strokovno raziskovalna služba opravlja nosilno dejavnostjo zavoda in skrbi za njegov
strokovni razvoj. Njen vodja pripravlja ustrezno dokumentacijo, navodila in priporočila za
usklajeno delovanje oddelkov znotraj navedene enote in skrbi za njihovo izvajanje.

2.2.2.1

Oddelek za sladkovodno ribištvo

Glavne naloge, ki jih Oddelek za sladkovodno ribištvo opravlja v okviru svoje dejavnosti, so:
-

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

-

izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena, določenih z Uredbo o
določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih, in v
ribiških okoliših, za katere ni sklenjena ali je bila odvzeta koncesija za ribiško
upravljanje,

-

raziskovalno in strokovno delo ter priprava strokovnih podlag in mnenj na področju
ribogojstva,

-

proučevanje sodobnih izsledkov ribištva in prilagajanje le-teh potrebam Republike
Slovenije,

-

proučevanje dinamike bioloških in ihtioloških sprememb v vodah ter vzdrževanje
optimalne populacije ribjega življa, na podlagi znanstvenih izsledkov,

-

spremljanje biološke produktivnosti voda z rednimi biološkimi analizami,

-

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

-

izdajanje strokovne revije Ichthyos,

-

urejanje podatkov za vodenje strokovne knjižnice,
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druge strokovne in raziskovalne naloge v obsegu in na način določenim z letnim
programom dela.

2.2.2.2

Oddelek za morsko ribištvo

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

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

-

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

-

izvajanje drugih strokovnih in raziskovalnih nalog s področja morskega ribištva,
ekonomije sektorja ribištva, ekologije in biologije morskih rib v obsegu in na način
določenim z letnim programom dela.

2.2.2.3

Oddelek za ribogojstvo

Oddelek za ribogojstvo opravlja dejavnost gojitve rib v ribogojnih obratih s pripadajočimi
vališči oz. pomožnimi obrati, in sicer za poribljavanje voda posebnega pomena in prodajo.
Delavci oddelka sodelujejo tudi pri raziskovalnih in strokovnih nalogah zavoda.
Oddelek ribogojstvo sestavljata dva ribogojna obrata:
•

Ribogojstvo »Soča«, s sedežem na Markovi 5, Kobarid,

•

Ribogojstvo »Obrh«, s sedežem na Vrhniki 6, Stari trg pri Ložu.

2.3

Organi zavoda

Zavod ima tri organe, določene s Sklepom o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v
Javni zavod za ribištvo Slovenije (Ur.l. RS, št. 31/2001, 60/2001, 4/2005, 23/2006, 61/2006ZSRib, 116/2007, 4/2009, 96/2009, 16/2011), in sicer svet, strokovni svet in direktorja
zavoda.

2.3.1

Svet zavoda

Svet javnega zavoda šteje pet članov, od katerih:
-

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

-

enega člana imenuje Ribiška zveza Slovenije;

-

enega člana volijo zaposleni javni uslužbenci v zavodu.

Predsednik Sveta zavoda je g. Matej Zagorc, z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, njegov namestnik pa dr. Miroslav
Žaberl, predsednik Ribiške zveze Slovenije.

2.3.2

Direktor zavoda

Direktor vodi in organizira delo zavoda, ga zastopa in predstavlja ter je odgovoren za
zakonitost in strokovnost dela v zavodu. Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko po
preteku mandatne dobe ponovno imenovan.
Direktor zavoda je od 1. 5. 2015 g. Dejan Pehar, spec..
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Strokovni svet

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

2.4

Pravne podlage

2.4.1

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

SLADKOVODNO RIBIŠTVO:
- Zakon o sladkovodnem ribištvu,
- Zakon o vodah,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja
v njih,
- Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji,
- Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah,
- Uredba o koncesijah za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v Republiki
Sloveniji,
- Uredba o pravilih ravnanja v zvezi z ukrepanjem ob poginih rib,
- Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah,
- Pravilnik o načrtovanju in poročanju v ribištvu,
- Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu,
- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribogojca,
- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja,
- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za ribiškega gospodarja,
- Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za izvajalca elektroribolova,
- Pravilnik o komercialnih ribnikih,
- Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah,
- Pravilnik o pogojih in načinu smukanja prostoživečih domorodnih ribjih vrst,
- Pravilnik o obliki in vsebini značke in službene izkaznice ribiškega čuvaja ter
poročanju in vodenju evidenc o opravljanju ribiškočuvajske službe,
- Pravilnik o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljenja za gojitev rib za
poribljavanje,
- Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo
Slovenije.
MORSKO RIBIŠTVO:
- Zakon o morskem ribištvu,
- Pravilnik o evidenci ribolovnih zmogljivosti, ribolovnem naporu, ulovu, vzreji rib,
iztovarjanju in ekonomskem položaju ribištva,
- Pravilnik o vsebini, obliki in evidenci dovoljenj za gospodarski ribolov,
- Pravilnik o programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilu o
opravljenem izpitu in o vodenju evidenc o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih,
- Pravilnik o trgovskih imenih rib,
- Uredba o določitvi območja ribolovnega morja Republike Slovenije,
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Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast
morskih školjk in morskih polžev,
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence ribičev - fizičnih oseb,
Uredba o spremljanju ulova in prodaji ribiških proizvodov,
Pravilnik o prostočasnem ribolovu na morj,
Pravilnik o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe
rib.

OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO OKOLJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE,
UREJANJE PROSTORA, GRADITEV OBJEKTOV, AKVAKULTURA
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o veterinarstvu,
- Zakon o živinoreji,
- Zakon o vodah,
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (sprejeta na 55. seji Vlade, dne
20.12.2001),
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije,
- Operativni program-program upravljanja območij Natura 2000,
- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot,
- Uredba o ekološko pomembnih območjih,
- Uredba o habitatnih tipih,
- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000),
- Uredba o zavarovanju prosto živečih živalskih vrstah,
- Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib,
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v Rdeči seznam,
- Pravilnik o prostoživečih živalskih vrstah za katere ni potrebno pridobiti dovoljenja za
gojitev,
- Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o
preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živali,
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot,
- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana območja,
- Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih
vrst rib,
- Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda.
MEDNARODNE KONVENCIJE IN PREDPISI ES
- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Konvencija o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča
močvirskih ptic Ramsarska konvencija,
- Zakon o ratifikaciji Pariškega protokola in Sprememb Konvencije o močvirjih, ki so
mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic,
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prosto živečih živali,
- Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih
naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija,
- Konvencija o varstvu Alp – Alpska konvencija,
- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine,
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst - Direktiva o habitatih,

ZZRS

-

2.4.2
-

Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije
za leto 2016

6

Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih vrst ptic
– Direktiva o pticah,
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike.

Delovno pravna in druga zakonodaja
Zakon o zavodih,
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1),
Zakon o javnih uslužbencih,
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov,
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju,
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne
uslužbence,
Uredba o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence,
Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu,
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini,
Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
Kolektivna pogodba za javni sektor,
Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in
nazivov v plačne razrede,
Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost,
Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
Zakon o javnih financah,
Zakon o računovodstvu v povezavi s Slovenskimi računovodskimi standardi,
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017,
Zakon o javnem naročanju ZJN-2,
Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo
Slovenije,
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava,
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter
metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
posrednih uporabnikov proračuna,
Zakon za uravnoteženje javnih financ.
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Javna služba

Zavod opravlja naloge javne službe v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu, Zakonom
o morskem ribištvu in drugo področno zakonodajo. Za pomoč pri izvedbi določenih nalog
javne službe, ki jih zavod ne bo mogel izvesti v okviru svojih kadrovskih kapacitet, bo
potrebno najemati tudi zunanje sodelavce oz. izvajalce kot je navedeno v nadaljevanju
programa.

3.1

Javna služba na področju sladkovodnega ribištva

3.1.1

Vodenje celovitega informacijskega sistema ribištva

3.1.1.1

Vzpostavitev celovitega informacijskega sistema ribištva

Pravne ali druge podlage
Pravna podlaga: 1. točka 1. odst. 45. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (v nadaljnjem
besedilu: ZSRib).
Opis naloge
Vodenje celovitega informacijskega sistema ribištva omogoča načrtovanje in izvajanje
ribiškega upravljanja, pripravo strokovnih podlag, ukrepov ter predpisov na področju
sladkovodnega ribištva ter izdelavo različnih strokovnih mnenj v okviru javne službe. S tem
se zagotavlja ohranjanje in trajnostna raba ribolovnih virov, določanje dejavnikov ekološkega
stanja voda in določanje ukrepov za njihovo izboljšanje. V letu 2015 je bila predvidena
nadaljnja nadgradnja sistema na področju grafične obdelave in prikazovanja podatkov (GIS)
ter dopolnitev poizvedb v analitičnem modulu spletne aplikacije Ribkat kar bo omogočalo
večjo učinkovitost pri izvajanju javne službe. Nadgradnja sistema z grafično obdelavo in
prikazovanjem georeferenciranih podatkov (GIS) ni bila realizirana zato se izvedba v celoti
prenese v leto 2016. V analitičnem modulu spletne aplikacije Ribkat načrtujemo nadaljnje
dopolnjevanje s prednastavljenimi poizvedbami.
Metodologija
Predpisane evidence v ribištvu vodi zavod v sodelovanju z zunanjimi izvajalci z uporabo
programskih orodij (Ribkat, i-Doc, ArcGis), ki omogočajo obdelavo in arhiviranje podatkov.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: vzpostavitev in vodenje kakovostnega celovitega informacijskega sistema
ribištva.
Letni cilji: združljivost programskih orodij za vodenje predpisanih evidenc. Nadgradnja
obstoječega sistema z aplikacijo, ki omogoča prikazovanje in obdelavo grafičnih slojev
sladkovodnega ribištva v okviru obstoječih grafičnih (GIS) aplikacij na Ministrstvu za
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) oziroma na Agenciji RS za
okolje (v nadaljevanju: ARSO). Nadaljevanje nadgradnje analitičnega modula spletne
aplikacije Ribkat s potrebnimi poizvedbami. Iskanje rešitev za pohitritev sistema za
uporabnike.
Indikatorji: uporabnost informacijskega sistema v praksi (število in vrste poizvedb) ter
zadovoljstvo končnih uporabnikov informacijskega sistema (neposredno preverjanje pri
njegovih uporabnikih).
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Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 460 ur.

3.1.1.2

Vodenje ribiškega katastra in izvajanje z njim povezanih nalog

Pravne ali druge podlage
51. člen ZSRib, Pravilnik o ribiškem katastru in evidencah v ribištvu.
Opis naloge
Spletna aplikacija Ribkat omogoča pripravo, obdelavo in arhiviranje podatkov o izvajanju
ribiškega upravljanja, pripravo različnih analiz ter poročil, izdelavo in arhiviranje letnih
programov (LPR), letnih poročil (LPO) in nekaterih vsebin ribiškogojitvenih načrtov (RGN)
izvajalcev ribiškega upravljanja, neposredno preko svetovnega spleta.
Dostop do spletne aplikacije je uporabnikom omogočen na podlagi podeljenega
uporabniškega imena in osebnega gesla. Uporabniki so izvajalci ribiškega upravljanja, ribiški
inšpektorji, zaposleni na Veterinarski upravi RS, zaposleni na MKGP in MOP, nekateri
strokovni delavci Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljnjem besedilu:
ZRSVN) in zaposleni na Zavodu za ribištvo Slovenije. Dostop do spletne aplikacije je
omogočen tudi vsem bralcem preko javnega dostopa.
V pričakovanju sprejetja Programa upravljanja rib v celinskih vodah je bil postopek izdelave
osnutkov načrtov ribiških območjih (v nadaljnjem besedilu: RO) in osnutkov ribiškogojitvenih
načrtov (v nadaljnjem besedilu: RGN) ribiških okolišev (v nadaljnjem besedilu: ROK) v letu
2015 ustavljen. Zato se naloge v zvezi s pripravo omenjenih osnutkov prenašajo v leto 2016.
Redno delo v sklopu vodenja in izvajanja nalog ribiškega katastra bo obsegalo:
•

priprava posodobljenih podatkov ribiškega katastra z novimi RGN 2017-2022 in
sicer: površine revirjev, spremembe namembnosti posameznih ribiških revirjev,
evidentiranje tekmovalnih tras in tras za nočni ribolov, posodabljanje vrstnega
sestava rib v posameznih revirjih;

•

priprava in posredovanje podatkov ribiškega katastra različnim uporabnikom;

•

priprava in objava letnega poročila o izvajanju ribiškega upravljanja v Sloveniji;

•

sodelovanje z MKGP, MOP in ZRSVN;

•

sodelovanje z izvajalci ribiškega upravljanja;

•

sodelovanje z ribiško in drugimi inšpekcijskimi službami;

•

svetovanje po telefonu, na terenu ali na sedežu zavoda;

•

ostale naloge v dogovoru z MKGP.

Metodologija
Vnos in priprava podatkov povezanih z izvajanjem ribiškega upravlljanja v podatkovno bazo
Ribiški kataster. Le ta vsebuje evidence o:
•

ribiških območjih, ribiških okoliših ter ribiških revirjih;

•

vodah posebnega pomena;

•

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

•

drstiščih;

•

izvajalcih ribiškega upravljanja (oprema, članstvo, funkcionarji);

•

tekmovalnih trasah;
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trasah za nočni ribolov;

•

izvajanju LPR ribiškega upravljanja v ribiških okoliših;

•

izvajanju LPR ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena;

•

monitoringu rib kot elementu ekološkega stanja voda;

•

opravljenih odlovih rib na podlagi dovoljenja;

•

opravljenih izpitih za strokovne delavce v ribištvu;

•

izdanih izkaznicah in značkah za ribiške čuvaje;

•

poginih rib v celinskih vodah;

•

ter druge podatke pomembne za sladkovodno ribištvo.

9

Izvajalci ribiškega upravljanja morajo do 31.12. tekočega leta pripraviti LPR za prihodnje leto
in do 31.3. tekočega leta LPO o izvajanju ribiškega upravljanja v preteklem letu za vsak ROK
za katerega jim je bila podeljena koncesija. Izvajalci ribiškega upravljanja to opravijo s
pomočjo spletne aplikacije Ribkat. Podatkov LPR in LPO se v ribiški kataster ne pošilja več v
tiskani obliki.
Evidenca ribogojnic in komercialnih ribnikov se vodi na podlagi Centralnega registra objektov
akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA), ki ga vodi MKGP.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: dokončana spletna aplikacija Ribkat, ki bo omogočala potrebne
funkcionalnosti za vodenje vseh z zakonom predpisanih evidenc.
Letni cilji: zbiranje podatkov o načrtovanju in izvajanju ribiškega upravljanja, obdelava
podatkov in analize posameznih vsebin ribiškega upravljanja. Izdelava usklajenih osnutkov
načrtov upravljanja rib v ribiških območjih (v nadaljnjem besedilu RO) in RGN v ROK.
Posodabljanje podatkov ribiškega katastra v skladu s spremembami, ki bodo opredeljene v
RGN 2017-2022.
Indikatorji: uporabnost spletne aplikacije Ribkat v praksi (število in vrste poizvedb oziroma na
njihovi osnovi pripravljenih evidenc) ter zadovoljstvo končnih uporabnikov ribiškega katastra
(neposredno preverjanje pri njegovih uporabnikih).
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 1156 ur.

3.1.2

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

Pravne ali druge podlage
Pravna podlaga: 2. točka 1. odst. 45. člena ZSRib.
Opis naloge
Naloga zajema vzpostavitev metodologije monitoringa in ocene stanja ribjih populacij v
posameznih tipih vodotokov glede na hidroekoregije v Sloveniji in pomeni nadaljevanje dela
iz leta 2015. Metodologija bo, ko bo vzpostavljena, ena izmed osnov pri pripravi načrtov
ribiškega upravljanja v ribiških območjih in RGN v ROK ter monitoringa tistih vrst rib, za
katere se to posebej zahteva (sulec, soška postrv).
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Metodologija
Metodologijo in oceno stanja ribjih populacij v posameznih tipih vodotokov (različne
hidroekoregije) s staliišča ribiškega upravljanja in glede na prisotnost za ribolov pomembnih
ribjih vrst zavod izdeluje na osnovi podatkov javnega značaja. V tem letu se bomo posvetili
dinarski hidroekoregiji in vodnim zadrževalnikom. Na odsekih, kjer javnih podatkov o ribjih
združbah ni, bomo izvedli dodatna vzorčenja. Njihove natančne lokacije bomo izbrali
naknadno, med letom, odvisno od količine dostopnih podatkov javnega značaja in pokritosti
omenjenih območij z že obstoječimi vzorčenji.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: priprava načrtov ribiškega upravljanja v ribiških območjih in RGN v ROK ter
monitoring nekaterih vrst rib (sulec, soška postrv) na podlagi vzpostavljene metodologije in
ocene stanja ribjih populacij v posameznih tipih vodotokov glede na hidroekoregije v
Sloveniji.
Letni cilji: vzpostavitev metodologije monitoringa in ocene stanja ribjih populacij v velikih
rekah.
Indikatorji: kvalitetnejša, natančnejša ter navsezadnje hitrejša priprava načrtov ribiškega
upravljanja v ribiških območjih in RGN v ROK na podlagi pripravljene metodologije ter iz
monitoringa izvirajočih podatkov in zadovoljstvo njihovih uporabnikov oz. izvajalcev
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 226 ur.

3.1.3

Izdelava osnutkov načrtov ribiškega upravljanja v RO in osnutkov RGN
v ROK

Pravne ali druge podlage
Pravna podlaga: 8. točka 1. odstavek 45. člena ZSRib.
Opis naloge
Zakon o sladkovodnem ribištvu kot eno od javnih nalog zavoda določa pripravo osnutkov
načrtov ribiškega upravljanja v RO in RGN v ROK. V sklopu javne naloge izdelave osnutkov
načrtov ribiškega upravljanja v RO in RGN za izvajanje ribiškega upravljanja v ROK je bilo že
izdelanih vseh 12 osnutkov načrtov ribiškega upravljanja v RO in večina osnutkov RGN za
upravljanje rib v ROK za obdobje 2011-2016. ZRSVN je za večino osnutkov pripravil
naravovarstvene smernice. Pri tem so bila upoštevana izhodišča in smernice za izvajanje
ribiškega upravljanja, predstavljene v osnutku programa upravljanja rib in osnutkih načrtov za
izvajanje ribiškega upravljanja v 12 ribiških območjih.
Program upravljanja rib je bil sprejet 3. 12. 2015. V letu 2016 bomo izdelali s programom
usklajene načrte ribiškega upravljanja v RO za obdobje 2017-2022. Po sprejetju načrtov
ribiškega upravljanja v RO bomo z njimi uskladili končne osnutke RGN za obdobje 20172022.
Metodologija
Osnutek načrta ribiškega upravljanja v RO pripravi zavod na podlagi mnenja izvajalca
ribiškega upravljanja in lokalne skupnosti. Končne oblike osnutkov načrtov ribiškega
upravljanja v RO bomo pripravili na osnovi sprejetega programa upravljanja rib, končne
osnutke RGN na osnovi sprejetih načrtov ribiškega upravljanja v RO in pridobljenih
naravovarstvenih smernicah. V skladu s Pravilnikom o načrtovanju in poročanju v ribištvu se
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končni osnutki načrtov upravljanja rib v RO in osnutki RGN pošljejo MKGP, ki jih nato
posreduje v medresorsko obravnavo in izda sklep o objavi v javnem glasilu in javni razgrnitvi.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: izdelava kakovostnih načrtov upravljanja rib v RO in RGN za obdobje 20172022.
Letni cilji: uskladitev osnutkov upravljanja rib v 12 RO in osnutkov RGN za izvajanje ribiškega
upravljanja v 67 ROK s programom upravljanja rib za obdobje 2017-2022.
Indikatorji: število sprejetih načrtov upravljanja rib v RO in RGN za izvajanje ribiškega
upravljanja.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 3618 ur.

3.1.4

Potrjevanje letnih programov izvajalcev ribiškega upravljanja

Pravne ali druge podlage
Pravna podlaga: 3. točka 13. člena ZSRib.
Opis naloge
ZSRib kot eno od javnih nalog zavoda določa potrjevanje LPR za izvajanje ribiškega
upravljanja v ROK. LPR za izvajanje ribiškega upravljanja na podlagi veljavnega RGN
izdelajo posamezni koncesionarji, izvajalci ribiškega upravljanja, potrdi jih zavod.
Metodologija
Najkasneje do 31.12. preteklega leta morajo izvajalci ribiškega upravljanja pripraviti LPR za
izvajanje ribiškega upravljanja v prihajajočem letu za ROK v katerem imajo podpisano
koncesijsko pogodbo. Zavod preveri ali so posamezni LPR izdelani v skladu z RGN in v roku
30 dni od njihovega prejema izdelovalcu, v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti, pošlje
pripombe ter ga pozove za dopolnitev. V kolikor zavod pripomb v navedenem roku ne izda,
se smatra, da je program potrjen. ZSRib v 74. členu določa, da obstoječi, potrjeni RGN
ostanejo v veljavi do sprejetja novih. RGN 2011-2016 še ni sprejet oz. potrjen, zato se LPR
za leto 2016 izdelajo na podlagi RGN 2006-2010.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: nadgradnja spletne aplikacije Ribkat, da bo omogočala potrebne
funkcionalnosti za poenostavitev izpolnjevanja in potrjevanja LPR.
Letni cilji: potrditev LPR za izvajanje ribiškega upravljanja v 67 ROK.
Indikatorji: število potrjenih LPR za izvajanje ribiškega upravljanja.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 360 ur.
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Pregledovanje in potrjevanje letnih poročil izvajalcev ribiškega
upravljanja

Pravne ali druge podlage
Pravna podlaga: 4. točka 13. člena ZSRib.
Opis naloge
ZSRib kot eno od javnih nalog zavoda določa pregledovanje in potrjevanje LPO o izvajanju
ribiškega upravljanja v ROK. LPO o izvajanju ribiškega upravljanja na podlagi veljavnega
RGN in sprejetih in potrjenih LPR izdelajo posamezni koncesionarji, izvajalci ribiškega
upravljanja, pregleda in potrdi jih zavod.
Metodologija
Najkasneje do 31.03. tekočega leta morajo izvajalci ribiškega upravljanja pripraviti LPO o
izvajanju ribiškega upravljanja v preteklem letu za ROK v katerem imajo podpisano
koncesijsko pogodbo. Zavod preveri ali so bili posamezni LPO izdelani v skladu z RGN in
LPR. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti, pošlje pripombe ter ga pozove za dopolnitev in
popravek.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: nadgradnja spletne aplikacije Ribkat, da bo omogočala potrebne
funkcionalnosti za poenostavitev izpolnjevanja in potrjevanja LPO.
Letni cilji: potrditev LPO o izvajanju ribiškega upravljanja v 67 ROK.
Indikatorji: število potrjenih LPO o izvajanju ribiškega upravljanja.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 446 ur.

3.1.6

Izdajanje soglasij in strokovnih mnenj v skladu s predpisi

Pravne ali druge podlage
Pravna podlaga: 19. člen in 12. točka 1. odst. 45. člena ZSRib.
Opis naloge
Zavod je pristojen za izdelavo strokovnih mnenj in izdajo soglasij v 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.

3.1.6.1

Izdelava strokovnih mnenj in soglasij za različne posege v ROK

Sem sodijo mnenja o posegih v vodno okolje po 19. in 45. členu ZSRib, kot so mnenja in
smernice za pripravo državnih prostorskih načrtov (DPN), projektni pogoji v skladu z
Zakonom o urejanju prostora in z Zakonom o graditvi objektov ter mnenja in smernice za
druge posege v vodna in obvodna zemljišča. Predvidevamo, da bomo prejeli okoli 300 vlog
in izdelali 300 strokovnih mnenj oziroma soglasij.

3.1.6.2

Izdelava strokovnih mnenj in presoj za potrebe MKGP v zvezi z
ribogojstvom in izvajanjem ribiškega upravljanja

Sem sodijo strokovna mnenja in presoje v povezavi z ribogojstvom, kot na primer strokovno
mnenje o ustreznosti gojitve posameznih vrst rib, gradenj ribogojnih objektov, gojitvi rib za
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poribljavanje v ROK ter presoje o ustreznosti izvajanja ribiškega upravljanja. Izdelali bomo
predvidoma 20 strokovnih mnenj.

3.1.6.3

Izdelava strokovnih mnenj v postopkih pridobivanja vodnih dovoljenj
in koncesij za rabo vode ter drugih vplivov na ribje populacije – izdaja
strokovnih mnenj v postopkih določanja ekološko sprejemljivega
pretoka (Qes) za nove in obstoječe vodne pravice

Sem sodijo predvsem strokovna mnenja za izdajo vodnih dovoljenj po predpisih o vodah.
Pričakovan je podoben obseg dela kot v letu 2015. V letu 2016 bomo s strani ARSO
predvidoma prejeli okoli 150 novih vlog, zahtev po izdaji strokovnega mnenja.

3.1.6.4

Izdelava strokovnih mnenj v postopkih podelitve vodnih dovoljenj za
rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah z
instalirano močjo, manjšo od 10 MW

Sem sodijo predvsem mnenja v postopkih podelitve vodnih dovoljenj za rabo vode za
proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah z instalirano močjo manjšo od 10 MW, po
predpisih o vodah ter v skladu z zakonodajo, ki ureja sladkovodno ribištvo. Pričakujemo okoli
40 vlog za katera bomo izdelali mnenja.

3.1.6.5

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

Zavod kot nosilec javnega pooblastila v zadevah urejanja prostora na podlagi vlog
posameznih občin pripravlja strokovne podlage za Občinske prostorske načrte (OPN) ter
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenih planov za občine. Pričakujemo
podoben obseg vlog kot v preteklem letu, izdelali bomo predvidoma 20 strokovnih mnenj.
Metodologija
Strokovne podlage, mnenja in presoje se oblikujejo in izdajo na osnovi podatkov iz Ribkat-a,
biološke zbirke podatkov BIOS, na osnovi prejetih posredovanih podatkov ali poizvedb, v
sodelovanju z izvajalci ribiškega upravljanja, na podlagi terenskih ogledov in potrebnih
usklajevanj (sestanki).
Cilji/indikatorji
Dolgoročni in letni cilji: usklajevanje s pristojnimi inštitucijami za posamezno področje dela
oz. s področno zakonodajo in izdelava zahtevanih strokovnih mnenj in soglasij.
Indikator: število izdanih oz. izdelanih dopisov, strokovnih mnenj in soglasij.
Obseg dela
Predvidoma bomo v letu 2016 prejeli 600 vlog. Ocena porabe časa za izvedbo naloge je
8321 ur.

3.1.7
3.1.7.1

Izvajanje drugih strokovnih nalog po predpisih o ohranjaju narave in
določbah ZSRib
Skupina za pripravo strokovnih podlag za dolgoročno reševanje
problematike rib in kormoranov

Pravne ali druge podlage
Pravna podlaga: 3. točka 1. odst. 45. člena ZSRib.
Zavod v okviru te naloge sodeluje pri pripravi strokovnih podlag za dolgoročno reševanje
problematike rib in kormoranov. Naloga pomeni logično nadaljevanje dejavnosti, ki so
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potekale v letih 2011-2015. V preteklem letu smo v sodelovanju z Zavodom za varstvo
narave pripravili »Predlog odsekov vodotokov v posameznem ribiškem območju, ki bi jih bilo
potrebno aktivno varovati ob vsakoletnem prihodu kormoranov«. V tekočem letu je na
pobudo Ministrstva za okolje in prostor predvideno usklajevanje tega dokumenta z Ribiško
zvezo Slovenije in Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Usklajen
dokument naj bi omogočil dolgoročnejšo rešitev te problematike.
Opis naloge
Naloga obsega uskladitev osnutka predloga za dolgoročno strategijo reševanja problema rib
in kormoranov, ki jo je pripravil Zavod.
Metodologija
Komunikacija znotraj skupine med predstavniki MOP, ZRSVN, ZZRS, RZS in DOPPS ter
širšo strokovno javnostjo.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: Strategija uravnavanja sobivanja kormoranov in sladkovodnih rib.
Letni cilji: Konsenz vpletenih strokovnih institucij in organizacij.
Indikatorji: Uspešno končana naloga.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 310 ur.

3.1.7.2

Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib

Pravne ali druge podlage
Pravna podlaga: 3. točka 1. odst. 45. člena ZSRib.
Opis naloge
Zavod na podlagi terenskih raziskav oblikuje monitoring izbranih vrst rib, za katere so
določena Natura območja. Monitoring je zastavljen na način, ki omogoča oceno stanja
ohranjenosti populacij teh vrst v Natura območjih in v Sloveniji.
Metodologija
Na zavodu smo na podlagi ihtioloških raziskav in biologije posameznih vrst rib za izbrane
vrste rib razvili najprimernejšo metodo vzorčenja in najprimernejši časovni obseg
monitoringa. V posameznem letu nato v sodelovanju s predstavnikom ZRSVN izberemo
vrste in uskladimo obseg nalog, ki jih nato opravimo v okviru naloge v tekočem letu.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilj: Dobro poznavanje trendov in stanja ohranjenosti vseh za Slovenijo določenih
Natura 2000 vrst.
Letni cilj: Izvedba monitoringa za tekoče leto izbranih Natura 2000 vrst rib.
Indikator: Uspešna izvedba zastavljene naloge.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 3124 ur.
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Izvajanje monitoringa ekološkega stanja rek v letu 2016 – ribe

Pravne ali druge podlage
Pravna podlaga: 2. točka 1. odst. 45. člena ZSRib.
Opis naloge
Cilj vodne direktive (Direktiva 2000/60/ES) je doseganje dobrega ekološkega stanja za vsa
površinska vodna telesa. Ekološko stanje vodnega telesa se določa na osnovi ocene stanja
za vodno telo značilnih bioloških elementov kakovosti ter podpornih kemijskih, fizikalnokemijskih ter hidromorfoloških elementov kakovosti. Za njegovo spremljanje je bila
vzpostavljena mreža vzorčnih mest, ki zagotavlja skladen in podroben pregled ekološkega in
kemijskega stanja v posameznem povodju.
V letu 2016 bo zavod izvedel vzorčenje rib za spremljanje ekološkega stanja vodotokov po
zahtevah podanih v projektni nalogi, ki jo za tekoče leto pripravijo na Agenciji Republike
Slovenije za okolje
Metodologija
Opis metodologije vzorčenja rib v plitvih in globokih rekah, metodologije za laboratorijsko
obdelavo rib ter preliminarni šifrant sladkovodnih vrst rib v Sloveniji so podani v metodologiji
vzorčenja in laboratorijske obdelave vzorcev za vrednotenj ekološkega stanja rek z ribami:
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/ekolosko_
stanje/metod_vzorc_lab_obd_vzorcev_vredn_ekoloskega_st_rek_ribami.pdf
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: zagotoviti skladen in podroben pregled ekološkega stanja za biološki element
ribe v posameznem povodju.
Letni cilj: izvesti vzorčenje in oceniti ekološko stanje za biološki element ribe za v projektni
nalogi navedena vodna telesa.
Indikator: uspešna izvedba vzorčenja in ocenjevanja.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 4448 ur.
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Izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena

Pravne ali druge podlage
Pravna podlaga: 13. točka 1. odst. 45. člena ZSRib, Uredba o določitvi voda posebnega
pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih.
Opis naloge
Vode posebnega pomena so določene z Uredbo o določitvi voda posebnega pomena ter
načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih. Zavod v njih izvaja upravljanje na podlagi
potrjenega Ribiško gojitvenega načrta za obdobje 2006-2010 in 4. člena zgoraj navedene
uredbe. Enako kot ribiške družine Zavod pripravi Letni program upravljanja, ki ga vnese v
spletno aplikacijo Ribiški Kataster in je dostopen tudi na spletni strani Zavoda.
Glavna skrb Zavoda je vzdrževanje optimalnih populacij avtohtonih vrst rib v dodeljenih
vodah posebnega pomena.
Metodologija
V sodelovanju z zunanjimi sodelavci Zavod vzreja in ščiti ogrožene ribolovne vrste rib
(potočna postrv, soška postrv lipan, sulec), kar po eni strani dolgoročno zagotavlja vir
genetsko čistega materiala za vzrejo, po drugi strani ohranja ribovite vode ter tako omogoča
prisotnost in razvoj ribolovnega turizma. Skladno s tem je tudi naše prizadevanje pri uvajanju
novih pristopov k športnem ribolovu na način, da ustrezno varujemo naravne populacije rib
ob njihovem optimalnem izkoriščanju. Zaradi vedno večjega deleža ribolova po sistemu
»ujemi in spusti« v posameznih ribolovnih revirjih, zmanjšujemo količino dopolnilno vloženih
sterilnih šarenk.
V skladu s cilji Nature 2000 vedno večji poudarek namenjamo tudi varovanju evropsko
pomembnih ribjih vrst (velika večina le teh niso ribolovne vrste) ter njihovemu življenjskem
prostoru.
Varovanje voda posebnega pomena izvajamo s pomočjo organizirane ribiškočuvajske
službe.

3.1.8.1

Poreklo rib za vlaganja v vode posebnega pomena

Večino rib s katerimi izvajamo vzdrževalna in dopolnilna vlaganja v vode posebnega pomena
vzredimo v Ribogojstvu Soča v Kobaridu, Ribogojstvu Obrh v Starem trgu pri Ložu in v
gojitvenih potokih, kjer poteka sonaravna vzreja. Vzrejene ribe domorodnih vrst rib izvirajo iz
plemenskih jat, ki jih imamo v naših ribogojnicah in plemenskih jat iz voda posebnega
pomena. Del vzrejenih tujerodnih vrst izvira iz naših plemenskih jat, del pa iz iker, ki jih
kupimo na trgu. V letu 2016 načrtujemo nakup:
•

1.000 (1.000 kg) krapov – predvideni strošek 2.500,00€

•

17.000 zaroda oziroma mladic potočne postrvi – predvideni strošek 1.800,00€

•

1.500 odraslih potočnih postrvi (500 velikostnega razreda 15-20 cm, 1.000
velikostnega razreda 30-35 cm) - predvideni strošek 5.000,00€

3.1.8.2

Ribolovne dovolilnice

Za ribolov v športno ribolovnih revirjih voda posebnega pomena Zavod prodaja ribolovne
dovolilnice. V letu 2016 je poleg klasične prodaje na voljo tudi prodaja nekaterih ribolovnih
dovolilnic preko spleta.
Za načina ribolova »ujemi in vzemi« ter »ujemi in spusti« prodajamo dnevne in tri-dnevne
ribolovne dovolilnice z zaporedno veljavnimi ribolovnimi dnevi. Ribolovne dovolilnice so
vezane na posamezen revir.
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Sedem-dnevne ribolovne dovolilnice z zaporedno veljavnimi ribolovnimi dnevi so v prodaji le
za »ujemi in spusti« način ribolova in sicer za ribolovne revirje: Unica, Sava Bohinjka,
Radovna, Krka, Soča, Lepena, Koritnica.
Enako kot v prejšnjih ribolovnih sezonah bo mogoče kupiti generalno letno dovolilnico za vse
revirje (Unica, Sava Bohinjka, Radovna, Krka, Soča, Lepena, Koritnica, Kolpa, Iščica, Sava,
Cerkniško jezero) z neomejenim številom ali omejenim številom 20 ribolovnih dni, generalno
letno ribolovno dovolilnico za vse revirje, razen revirja Unica z neomejenim številom ali
omejenim številom 20 ribolovnih dni ter različne letne ribolovne dovolilnice, kot je prikazano v
tabeli (Tabela 1). V zadnjih dveh stolpcih te tabele je prikazano tudi načrtovano število
prodanih (posameznih tipov) ribolovnih dovolilnic v letu 2016.
Za lov sulca ali ščuke na reki Kolpi, Savi Bohinjki in Savi ter za ribolov na Obrhu imamo
posebne dnevne ribolovne dovolilnice.
Tabela 1: Načrtovana prodaja letnih ribolovnih dovolilnic
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Tabela 2: Načrtovana prodaja dnevnih in tridnevnih ribolovnih dovolilnic

Opomba: Dnevne ribolovne dovolilnice se prodajajo na pogodbenih prodajnih mestih in
spletu po uradnem ceniku, objavljenem na spletnih straneh Zavoda.

3.1.8.3

Promocija športnega ribolova

Glavni promotor dejavnosti športnega ribolova je spletna stran Zavoda, kjer promoviramo
športni ribolov in nudimo ribičem vse potrebne informacije ter spletno prodajo ribolovnih
dovolilnic. Skupaj s Slovensko turistično organizacijo in RZS se bomo v letu 2016 udeležili
dveh ali treh večjih evropskih ribiških sejmov in katerega izmed naših, na temo ribolovnega
turizma ter izdali novo promocijsko gradivo o ribolovu na slovenskih vodah.

3.1.8.4

Sodelovanja

Nadaljevali bomo zgledno sodelovanje z RZS, tako pri promociji športnega ribolova doma in
v tujini, kot tudi pri ostalih aktivnostih, povezanih z ribolovom in sladkovodnim ribištvom.
Zgledno sodelujemo tudi z ribiškimi družinami, na katere mejijo vode v našem upravljanju.
Sodelovanje bomo skušali nadgraditi tudi s skupnim reševanjem problemov kot so krivolov,
prisotnost kormoranov ter neurejeno čolnarjenje in vožnje po vodah. V načrtu je nadaljevanje
projekta markiranja sulca v slovenskih vodah in sodelovanje pri projektu ohranitve genetsko
čiste potočne postrvi.

3.1.8.5

Izvajanje ribiškega upravljanja v posameznih vodah posebnega
pomena

Vode posebnega pomena so določene z Uredbo o določitvi voda posebnega pomena ter
načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih. Zavod v teh vodah izvaja ribiško upravljanje na
podlagi potrjenega ribiškogojitvenega načrta.
Glavna skrb Zavoda je vzdrževanje in varovanje optimalnih populacij avtohtonih vrst rib in
njihovega življenjskega prostora v vodah posebnega pomena, izvajanje športnega ribolova v
omejenem in nadzorovanem obsegu ter vzreja nekaterih za ribolov pomembnih in/ali
ogroženih vrst rib. Za zagotavljanje nadzora nad vodami posebnega pomena ima Zavod
organizirano ribiškočuvajsko službo. Izvaja se na podlagi javnih pooblastil, ki jih podeli
minister, pristojen za ribištvo.
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Naloge ribiških čuvajev so: izvajanje nadzora nad revirji voda posebnega pomena, poročanje
o stanju in onesnaženosti voda, nadzor nad izvajanjem ribolova, plašenje ribojedih ptic,
izvajanje intervencijskih izlovov, izvajanje vlaganj rib v vode posebnega pomena ter
sodelovanje pri terenskem delu v okviru različnih strokovnih nalog, ki jih izvaja Zavod.
Vode posebnega pomena so:
•

Radovna od izvira do spodnjega jezu HE Vintgar;

•

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

•

Triglavska jezera;

•

Unica od izvira do poniknjenja s pritoki;

•

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

•

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

•

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

•

Obrh v Loški dolini s pritoki;

•

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

•

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

•

Soča od izvira do mostu v vasi Čezsoča s pritoki ter

•

Krnsko jezero.

3.1.8.5.1 Radovna
V celotnem ribolovnem delu Radovne je možen ribolov po sistemu ujemi in izpusti ter ujemi
in upleni.
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib v tekočem letu ne načrtujemo
vlaganj (Tabela 4). Dopolnilno vlaganje šarenk za potrebe športnega ribolova ostaja enako
kot v letu 2015. Vložili bomo predvidoma okoli 1.250 (približno 1.000 kg) sterilnih šarenk
velikostne kategorije 35-40 cm in okoli 125 sterilnih šarenk (približno 200 kg) velikostne
kategorije 45-50 cm (Tabela 5). Vložene šarenke bodo ribiči predvidoma v tekoči ribolovni
sezoni odlovili.
Na gojitvenem potoku Rečica, kjer poteka sonaravna vzreja potočne postrvi brez vlaganja
mladic, bomo izvedli izlov odraslih potočnih postrvi in izlovljene ribe vložili v ribolovni del
Radovne.
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Slika 1: Zemljevid športno ribolovnega revirja Radovna.
Tabela 3: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne vrste rib
(Radovna).
vrsta
potočna postrv
šarenka

lovna mera (cm)
30
nima

varstvena doba
1.10.- 28.2.
1.11.- 28.2.

Tabela 4: Predvidena vzdrževalna vlaganja (Radovna).
vrsta
potočna postrv

velikost (cm)
20-25

količina
50

Tabela 5: Predvidena dopolnilna vlaganja (Radovna).
vrsta
šarenka sterili
šarenka sterili

velikost (cm)
35-40
45-50

količina rib (kg)
1250 (1000)
125 (200)

Dovoljen način ribolova je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez zalusti.
Dnevno ribič lahko upleni 3 salmonide, od katerih je lahko le ena potočna postrv in le en
salmonid večji od 50 cm.
V letu 2016 za ta revir pričakujemo prodajo 900 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov
salmonidov (Tabela 6).
Tabela 6: Dovoljeno in pričakovano število ribolovnih dni (Radovna).
dovoljeno št. rib. dni
Salmonidi

2600

pričakovano št. rib.
dni
900
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3.1.8.5.2 Sava Bohinjka
V ribolovnem delu revirja Sava Bohinjka je dovoljen ribolov samo po sistemu ujemi in izpusti
ter ujemi in upleni. Za leto 2016 velja prepoved uplena potočne postrvi.
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib v tekočem letu načrtujemo
vložek 5.000 lipanov velikostne kategorije 12-15 cm, 500 potočnih postrvi velikostne
kategorije 15-20 cm in 1.000 velikostne kategorije 30-35 cm (Tabela 8). Vložili bomo okoli
500 (približno 500 kg) sterilnih šarenk, velikostne kategorije 35-40 cm in okoli 500 šarenk
(približno 1.500 kg), velikostne kategorije 45-50 cm (Tabela 9).
Na gojitvenih potokih Belca 2, Bezdena in Jereka 2, kjer poteka sonaravna vzreja potočne
postrvi brez vlaganja mladic, bomo izvedli izlov odraslih potočnih postrvi in ribe vložili v
ribolovni del Save Bohinjke.

Slika 2: Zemljevid športno ribolovnega revirja Sava Bohinjka.
Tabela 7: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne vrste rib (Sava
Bohinjka).
vrsta
potočna postrv
lipan
sulec
šarenka

lovna mera (cm)
uplen ni dovoljen!
40
90
nima

varstvena doba
1.10.- 31.3.
1.12.- 31.5.
15.02. - 30.11.
1.12.- 31.3.
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Tabela 8: Predvidena vzdrževalna vlaganja (Sava Bohinjka).
vrsta
potočna postrv
potočna postrv
lipan

velikost (cm)
15-20
30-35
12-15

količina rib
500
1000
5000

Tabela 9: Predvidena dopolnilna vlaganja (Sava Bohinjka).
vrsta
šarenka sterili
šarenka sterili

velikost (cm)
35-40
45-50

količina rib (kg)
500 (500)
500 (1500)

Dovoljen način ribolova salmonidov je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez
zalusti. Dnevno ribič lahko upleni 3 salmonide, od katerih je lahko le en lipan in le en
salmonid večji od 50 cm. Uplen potočne postrvi ni dovoljen! Lov sulca je dovoljen s posebno
ribolovno dovolilnico, z muharjenjem in vijačenjem umetnih vab. Najmanjša dolžina vabe je
10 cm, obvezna je uporaba trnka enojčka brez zalusti. Vsak uplen sulca je treba prijaviti
ribiškemu čuvaju, ki ga izmeri, stehta ter fotografira. Dnevno ribič lahko upleni enega sulca.
Letna kvota je 5 uplenjenih sulcev.
V spomladanskem obdobju na ustreznih drstiščih načrtujemo smukanje lipana in sulca za
valitev iker in nadaljnjo vzrejo v Ribogojstvu Obrh. V času drsti bomo glavna drstišča označili
z opozorilnimi tablami. Del v ribogojnici vzrejenih rib bomo nato v naslednjih letih v sklopu
vzdrževalnega vlaganja vložili nazaj v Savo Bohinjko.
Pričakujemo prodajo 2.500 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov salmonidov in 60 dnevnih
ribolovnih dovolilnic za lov sulca (Tabela 10).
Tabela 10: Dovoljeno in pričakovano število ribolovnih dni (Sava Bohinjka).
salmonidi
sulec

dovoljeno št. rib. dni
3700
150

pričakovano št. rib. dni
3550
60

3.1.8.5.3 Unica s pritoki
Na Unici podaljšujemo del salmonidnega revirja kjer je dovoljeno loviti z muharico in eno
umetno muho, trnkom enojčkom brez zalusti in sicer od izvira do parkirišča pod cesto
Planina – Rakek in Malenščica od mostu v Malnih do sotočja z Unico. Na ostalem delu je
dovoljeno muharjenje – lov z muharico in eno suho umetno muho, trnkom enojčkom brez
zalusti.
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib v tekočem letu načrtujemo
vložek 2.000 lipanov velikostne kategorije 12-15 cm (Tabela 12), 500 potočnih postrvi
velikostne kategorije 15-20 cm in 500 potočnih postrvi velikostne kategorije 20-25 cm iz
potoka Lipsenjščica, kjer se konča sonaravni cikel njihove vzreje.
V spomladanskem obdobju na ustreznih drstiščih načrtujemo smukanje lipana za valitev iker
in nadaljnjo vzrejo v Ribogojstvu Obrh. Del v ribogojnici vzrejenih rib bomo nato v naslednjih
letih v sklopu vzdrževalnega vlaganja vložili nazaj v Unico.
Za leto 2016 v Unici načrtujemo tudi inventarizacijo ribjih populacij.
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Slika 3: Zemljevid športno ribolovnega revirja Unica s pritoki.
Tabela 11: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne vrste rib
(Unica s pritoki).
vrsta
potočna postrv
lipan
klen
krap
ščuka

lovna mera (cm)
50
40
30
20
50

varstvena doba
1.10.- 30.4.
1.12.- 15.5.
1.12. – 30.6
1.12. – 30.4.
1.12. – 30.4.

Tabela 12: Predvidena vzdrževalna vlaganja (Unica s pritoki).
vrsta
lipan
potočna postrv
potočna postrv

velikost (cm)
12-15
15-20
20-25

količina rib
2000
500
500

Dovoljen način ribolova v salmonidnem delu je muharjenje z eno umetno muho na trnku
enojčku brez zalusti. V ciprinidnem delu je dovoljeno vijačenje z eno umetno vabo,
beličarjenje pa z vabami, ki so v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu. Ribolov ščuke je
dovoljen z vijačenjem ali z muharjenjem. Dnevno ribič lahko upleni v muharskem delu enega
lipana ali eno potočno postrv; v ciprinidnem delu eno ščuko ali dva linja ali dva krapa
(gojeni) ali 5 klenov ali rdečeperk ali rdečeok.
Pričakujemo prodajo 1.300 dnevnih ribolovnih dovolilinic za lov salmonidov in 450 dnevnih
ribolovnih dovolilnic za lov ciprinidov (Tabela 13).
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Tabela 13: Dovoljeno in pričakovano število ribolovnih dni (Unica s pritoki).
Salmonidni del
Ciprinidni del

dovoljeno št. rib. dni
2200
1200

pričakovano št. rib. dni
1300
450

3.1.8.5.4 Sava
Na reki Savi ohranjamo ribolovni režim iz leta 2015.
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib v tekočem letu načrtujemo
vložek 150 sulcev velikostne kategorije 30-35 cm (Tabela 15). Ribe bomo pred vlaganjem
markirali, kot to izvajamo že od leta 2008, kar nam pomaga pri dolgoročnem spremljanju
stanja populacije ter njene migracije v reki. Dopolnilnih vlaganj postrvi ali lipanov v reko Savo
ne načrtujemo.

Slika 4: Zemljevid športno ribolovnega revirja Sava.
Tabela 14: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne vrste rib
(Sava).
vrsta
potočna postrv
lipan
sulec
klen
podust/platnica
mrena

lovna mera (cm)
30
35
90
30
35
30

varstvena doba
1.10.- 28.2.
1.10.- 15.5.
15.2. – 30.9.
1.5. – 30.6.
1.3. – 31.5.
1.5. – 30.6.

Tabela 15: Predvidena vzdrževalna vlaganja (Sava).
vrsta
sulec

velikost (cm)
30-35

količina rib
150

Dovoljen način ribolova na salmonide je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku
brez zalusti. Ciprinide je dovoljeno loviti z beličarjenjem in sicer z vabami, ki so v skladu s
Pravilnikom o ribolovnem režimu. Vijačenje je dovoljeno le v mrtvicah v Pogoniku, ne pa tudi
v glavni strugi reke Save. Dnevno ribič lahko upleni 3 salmonide; pri lovu ciprinidov eno
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ščuko ali dva krapa (gojeni) ali 3 druge krapovske vrste, od katerih je lahko le ena podust ali
platnica.
V revirju je pričakovano 50 ribolovnih dni za salmonide, 500 za ciprinide ter 100 za lov sulca
(Tabela 16).
Lov sulca je dovoljen s posebno ribolovno dovolilnico, z muharjenjem in vijačenjem umetnih
vab. Najmanjša dolžina vabe je 5 cm, obvezna je uporaba trnka enojčka. Vsak uplen sulca
ali ščuke je treba prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice. Vsak uplen sulca je treba prijaviti
ribiškemu čuvaju, ki ga izmeri, stehta ter fotografira. Dnevno ribič lahko upleni enega sulca.
Letna kvota je 10 uplenjenih sulcev.
Tabela 16: Dovoljeno in pričakovano število ribolovnih dni (Sava).

salmonidi
ciprinidi
sulec

dovoljeno št. rib. dni
110
2100
100

pričakovano št. rib. dni
50
1000
100

3.1.8.5.5 Mrtvica Ribče
Mrtvica Ribče je namenjena komercialnem ribolovu, ohranjamo režim iz leta 2015, lovi se
lahko vse leto.
Načrtovano je dopolnilno vlaganje 1.000 (približno 1.000 kg) krapov velikostne kategorije 3040 cm in 500 šarenk velikostne kategorije 30-40 cm (Tabela 18).

Slika 5: Zemljevid športno ribolovnega revirja Mrtvica Ribče.
Tabela 17: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne vrste rib
(Mrtvica Ribče).
vrsta
šarenka
krap

lovna mera (cm)
nima
20

varstvena doba
1.12. – 28.2.
1.12. – 28.2.
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Tabela 18: Predvidena dopolnilna vlaganja (Mrtvica Ribče).
vrsta
krap (gojeni)
šarenka

velikost (cm)
30-40
30-40

količina rib (kg)
1.000 (1.000)
500 (250)

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

ciprinidi in salmonidi

dovoljeno št. rib. dni
2000

pričakovano št. rib. dni
800

3.1.8.5.6 Kolpa
Ribiško upravljanje Zavoda z delom mejne reke Kolpe med jezom v Slavskem Lazu in jezom
v Dolu poteka v sodelovanju s sosednjima upravljavcema, Ribiško družino Kočevje ter ŠRU
Goran s Hrvaške. Ohranjamo ribolovni režim iz leta 2015.
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib v tekočem letu načrtujemo
vložek 500 potočnih postrvi velikostne kategorije 12-15 cm in 100 sulcev velikostne
kategorije 30-35 cm (Tabela 21). Del vloženih sulcev bomo predhodno markirali. Dopolnilnih
vlaganj ne načrtujemo.
V spomladanskem obdobju na ustreznih drstiščih načrtujemo smukanje sulca za valitev iker
in nadaljnjo vzrejo v Ribogojstvu Obrh. Del v ribogojnici vzrejenih rib bomo nato v naslednjih
letih v sklopu vzdrževalnega vlaganja vložili nazaj v Kolpo.
V Žagarskem potoku 1, pritoku Kolpe, gojitvenem potoku s katerim upravljamo, načrtujemo
redni izlov potočnih postrvi in vlaganje novih mladic. Izlovljene potočne postrvi bomo vložili v
reko Kolpo.

Slika 6: Zemljevid športno ribolovnega revirja Kolpa.
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Tabela 20: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne vrste rib
(Kolpa).
vrsta
potočna postrv
lipan
sulec

lovna mera (cm)
30
35
90

varstvena doba
1.10.- 31.3.
16.11.- 15.5.
15.2 – 30.9.

Tabela 21: Predvidena vzdrževalna vlaganja (Kolpa).
vrsta
sulec
potočna postrv

velikost (cm)
30-35
12-15

količina rib
100
500

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

salmonidi
ciprinidi
sulec

dovoljeno št. rib. dni
1000
1000
100

pričakovano št. rib. dni
50
50
25

3.1.8.5.7 Cerkniško jezero
V Cerkniškem jezeru ohranjamo ribolovni režim iz leta 2015, vzdrževalnih in dopolnilnih
vlaganj rib ne načrtujemo. Načrtovane aktivnosti so večinoma povezane z dinamiko
presihanja jezera. V obdobju, ko se pričakuje presihanje jezera, bo vseskozi v pripravljenosti
ekipa, ki bo v primeru izsušitve jezera reševala ribe in jih prestavljala v del, kjer voda
običajno ne presahne.
Dovoljen način ribolova je vijačenje z eno umetno vabo, beličarjenje z vabami, ki so v skladu
s Pravilnikom o ribolovnem režimu ter muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku. Lov
ščuke je dovoljen z vijačenjem ali z muharjenjem s trnkom enojčkom. Dnevno ribič lahko
upleni eno ščuko ali dva linja ali dva krapa (gojeni) ali 5 klenov ali rdečeperk.
Pričakujemo prodajo 400 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov ciprinidov (Tabela 24).
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Slika 7: Zemljevid športno ribolovnega revirja Cerkniško jezero.
Tabela 23: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne vrste rib
(Cerkniško jezero).
vrsta
ščuka
linj
klen

lovna mera (cm)
50
30
30

varstvena doba
1.2.- 30.4.
1.2.- 30.6.
1.2. – 30.6.

Tabela 24: Dovoljeno in pričakovano število ribolovnih dni (Cerkniško jezero).

ciprinidi

dovoljeno št. rib. dni
1000

pričakovano št. rib. dni
400
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3.1.8.5.8 Obrh
Ohranjamo ribolovni režim iz leta 2015. Za vzdrževanje stanja naravnih populacij
domorodnih vrst rib v tekočem letu načrtujemo vložek mladic genetsko čiste potočne postrvi
(poreklo Mahneščica) iz ribogojnice Obrh. Poleg tega načrtujemo vložek 1.000 lipanov
velikostne kategorije 12-15 cm, Drugih vlaganj ne načrtujemo.
Za leto 2016 v Obrhu načrtujemo tudi inventarizacijo ribjih populacij.

Slika 8: Zemljevid športno ribolovnega revirja Obrh.
Tabela 25: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne vrste rib
(Obrh).
vrsta
potočna postrv
lipan

lovna mera (cm)
40
40

varstvena doba
1.10.- 31.3.
1.12.- 15.5.

Tabela 26: Predvidena vlaganja (Obrh).
vrsta
lipan

velikost (cm)
12-15

količina rib
1000

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

salmonidi

dovoljeno št. rib. dni
100

pričakovano št. rib. dni
70
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3.1.8.5.9 Krka
Na celotnem delu ribolovnega revirja je možen ribolov po sistemu ujemi in izpusti ter ujemi in
upleni.
Zaradi zagotavljanja stabilne naravne populacije potočne postrvi brez vzdrževalnih vlaganj v
preteklih letih, smo v letu 2015 zvišali mero za uplen potočne postrvi s 40 na 50 cm. Višek
genetsko čiste potočne postrvi vzrejene v ribogojstvu Obrh bomo vložili v Krko.
Dopolnilno vlaganje postrvi pod trnek zaradi športnega ribolova ostaja enako kot v letu 2015
(Tabela 29), izvajali jih bomo v delu revirja, kjer je največji ribolovni pritisk. Načrtujemo vložek
okoli 1.250 (približno 1.000 kg) sterilnih šarenk velikostne kategorije 35-40 cm in okoli 300
sterilnih šarenk (približno 1.000 kg) velikostne kategorije 45-50 cm.

Slika 9: Zemljevid športno ribolovnega revirja Krka.
Tabela 28: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne vrste rib
(Krka).
vrsta
potočna postrv
šarenka

lovna mera (cm)
50
nima

varstvena doba
1.10.- 28.2.
1.12.- 28.2.

Tabela 29: Predvidena dopolnilna vlaganja (Krka).
vrsta
šarenka sterili
šarenka sterili

velikost (cm)
35-40
45-50

količina rib (kg)
1250 (1000)
300 (1000)

Dovoljen način ribolova je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez zalusti.
Dnevno ribič lahko upleni 3 salmonide, od katerih je lahko le ena potočna postrv in le en
salmonid večji od 50 cm.
Pričakujemo prodajo 500 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov salmonidov (Tabela 30).
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Tabela 30: Dovoljeno in pričakovano število ribolovnih dni (Krka).

salmonidi

dovoljeno št. rib. dni
2100

pričakovano št. rib. dni
1200

3.1.8.5.10 Iščica
Ohranjamo ribolovni režim iz leta 2015. V revirju je dovoljeno loviti samo po sistemu ujemi in
izpusti. Vsako ujeto ribo je treba nepoškodovano vrniti nazaj v vodotok. Vzdrževalnih vlaganj
potočne postrvi in lipana ne bomo izvajali, dopolnilnih vlaganj ne načrtujemo.

Slika 10: Zemljevid športno ribolovnega revirja Iščica.
Dovoljen način ribolova je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez zalusti.
Pričakujemo prodajo 50 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov salmonidov (Tabela 31).
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Tabela 31: Dovoljeno in pričakovano število ribolovnih dni (Iščica).

salmonidi

dovoljeno št. rib. dni
300

pričakovano št. rib. dni
50

3.1.8.5.11 Soča s pritoki
V ribolovnih delih Soče, Lepene in Koritnice je možen ribolov po sistemu ujemi in izpusti ter
ujemi in upleni.
Za vzdrževanje stanja naravnih populacij domorodnih vrst rib Soče s pritoki v tekočem letu
načrtujemo vložek 1.000 soških postrvi velikostne kategorije 15-20 cm, 700 velikostne
kategorije 25-30 cm in 300 večjih od 35 cm (Tabela 33). Viške zaroda in mladic genetsko
čiste soške postrvi vzrejene v ribogojstvu Kobarid bomo vložili v Sočo s pritoki. Kot
dopolnilno vlaganje postrvi zaradi športnega ribolova načrtujemo vložek okoli 50 soških
postrvi večjih od 60 cm (odvisno od ponudbe v ribogojstvu Kobarid) ter okoli 350 (približno
1.000 kg) sterilnih šarenk velikostne kategorije 45-50 cm (Tabela 34). Soške postrvi za
vlaganja bodo iz Ribogojstva Soča. Dopolnilno vlaganje šarenk bomo izvajali le v delu revirja,
kjer je dovoljen uplen.
V tekočem letu načrtujemo tudi redni izlov soške postrvi iz potoka Krajcarica in Vrsnik pritoka
Soče. Izlovljene soške postrvi bomo vložili v ribolovni del reke Soče, Lepeno in Koritnico.

Slika 11: Zemljevid športno ribolovnega revirja Soča s pritoki.
Tabela 32: Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe
(Soča s pritoki).
vrsta
soška postrv
lipan
potočna postrv
križanci ppxsp
šarenka

lovna mera (cm)
60
45
nima
nima
nima

varstvena doba
1.10. - 31.3.
1.11.- 31.5.
1.11. – 31.3.
1.11. – 31.3.
1.11. – 31.3.
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Tabela 33: Predvidena vzdrževalna vlaganja (Soča s pritoki).
vrsta
soška postrv
soška postrv
soška postrv

velikost (cm)
15-20
25-30
nad 35

količina rib
1000
700
300

Tabela 34: Predvidena dopolnilna vlaganja (Soča s pritoki).
vrsta
soška postrv
šarenka sterili

velikost (cm)
nad 60
45-50

količina rib (kg)
50
350 (1000)

Dovoljen način ribolova je muharjenje z eno umetno muho na trnku enojčku brez zalusti.
Dnevno ribič lahko upleni 3 salmonide, od katerih je lahko le ena soška postrv ali en lipan in
le en salmonid večji od 50 cm.
Pričakujemo prodajo 1.500 dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov salmonidov (Tabela 35).

Tabela 35: Dovoljeno in pričakovano število ribolovnih dni (Soča s pritoki).
salmonidi

dovoljeno št. rib. dni
2300

pričakovano št. rib. dni
2200

3.1.8.5.12 Triglavska jezera
Vsa triglavska jezera se nahajajo v prvem varstvenem območju Triglavskega narodnega
parka. V nekaterih od teh jezer se nahajajo tudi ribe (jezero Planina pri jezeru, Črno jezero,
Dvojno jezero), vendar imajo vse status tujerodnih vrst. V letu 2014 smo pričeli z vzorčenjem
in uporabo različnih metod za odstranjevanje rib iz teh jezer. Status jezer je brez aktivnega
upravljanja.
V letu 2016 bomo izvedli inventarizacijo ribjih populacij in izlov rib iz Črnega jezera v kolikor
bo Triglavski narodni park, s katerim sodelujemo, poskrbel za transport izlovne opreme. Pri
inventarizaciji in izlovu bomo uporabili različne metode ribolova z namenom ugotoviti
najučinkovitejšo za to jezero. Ponovili bomo izlov rib iz jezera pri Planini pri jezeru. Na osnovi
ugotovitev izlova iz leta 2014 bomo za izlov uporabili zabodne mreže in vrše.
V sodelovanju z Zavodom Triglavski narodni park načrtujemo tudi postavitev skupnih
opozorilnih tabel ob triglavskih jezerih, ki bi obiskovalce obveščale o posledicah
nedovoljenega vnosa rib v ta visokogorska jezera.
3.1.8.5.13 Krnsko jezero
Na Krnskem jezeru je bil v preteklosti dovoljen ribolov, od leta 2008 pa zaradi spremembe
zakonodaje o Triglavskem narodnem parku ribolov ni več dovoljen. V letu 2016 ne
načrtujemo nobenih aktivnosti.

3.1.8.6

Sonaravna vzreja v vodah posebnega pomena s statusom
gojitvenega potoka

V gojitvenih potokih: Žagarski potok1 (pritok reke Kolpe), Belca 2, Bezdena in Jereka 2
(pritoki reke Save Bohinjke), Rečica (pritok Radovne), Lipsenjščica (pritok Cerkniškega
jezera), Slapnica, Gradolski-Koškov potok, Jevniški potok, Gostinški potok, Bedenov graben,
in Hotiški-Loki potok (pritoki Save) poteka sonaravna vzreja potočne postrvi, v potokih
Krajcarica in Vrsnik sonaravna vzreja soške postrvi. Sonaravno vzrejo izvajamo na dva
načina in sicer: z vlaganjem mladic v vodotok, pri čemer je vzrejni ciklus dvo ali trileten in z
odlovom odraslih rib brez vlaganja mladic. V letu 2016 je načrtovan izlov vseh omenjenih
potokov. V sonaravni vzreji vzgojene potočne postrvi iz Žagarskega potoka1 bomo vložili v
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ribolovne dele Kolpe, iz potoka Rečica v Radovno, iz potokov Belca 2, Bezdena in Jereka 2
v Savo Bohinjko, iz potoka Lipsenjščica v Unico, iz potokov Slapnica, Gradolski-Koškov
potok v Savo, iz potokov Jevniški potok, Gostinški potok, Bedenov graben, in Hotiški-Loki
potok pa v Savo Bohinjko. Soške postrvi izlovljene iz potokov Krajcarica in Vrsnik bom vložili
v Lepeno in Sočo. Po izlovih rib bomo v te potoke vložili mladice potočne postrvi oziroma
soške postrvi, odvisno od povodja in načina vzreje. Načrtovane količine vloženega zaroda in
mladic v posamezni gojitveni potok so predstavljene v spodnji tabeli (Tabela 36).

Tabela 36: Predvideni Izlovi in vlaganja v gojitvenih potokih in delih revirjev s
posebnim upravljanjem.
ime potoka/ribnika
Žagarski potok 1
Lipsenjščica
Belca 2
Bezdena
Jereka 2
Rečica
Slapnica
Gradolski potok
Jevniški potok
Gostinški potok
Bedenov graben
Hotiški-Loki potok
Krajcarica
Vrsnik

3.1.8.7

vrsta ribe
potočna postrv (do 5cm)
potočna postrv
potočna postrv
potočna postrv
potočna postrv
potočna postrv
potočna postrv
potočna postrv
potočna postrv (do 5cm)
potočna postrv (do 5cm)
potočna postrv
potočna postrv
soška postrv (do 5do 9cm)
soška postrv (do 5do 9cm)

vlaganje
2.000

10.000
5.000

3.000
3.000

izlov
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Izvajanje ribiškočuvajske službe v vodah posebnega pomena

Varovanje voda posebnega pomena izvajamo z organizirano ribiškočuvajsko službo.
Opravljajo jo trije ribiški čuvaji zaposleni na Zavodu, od katerih dva izven ribiške sezone
opravljata tudi naloge v drugih enotah Zavoda, in 12 pogodbenih ribiških čuvajev.
V letu 2016 načrtujemo, da bo ribiškočuvajska služba opravila 10.747 ur nadzora in pri tem
opravila 131.880 kilometrov.

Tabela 37: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe.
Zaposleni ribiški čuvaji
2.134
28.700

Ure
Km

Pogodbeni ribiški čuvaji
8.613
103.180

Radovna
Ribiškočuvajsko službo v revirju bo izvajal pogodbeni ribiški čuvaj, pri tem opravil 840 ur
nadzora ter predvidoma prevozil 10.500 kilometrov (Tabela 38).

Tabela 38: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe
(Radovna).
Mesec

jan.

feb.

mar.

april

maj

junij

julij

avg.

sept.

okt.

nov.

dec.

Ure

60

60

60

60

80

80

80

80

80

80

60

60

skupaj
840

km

750

750

750

750

1000

1000

1000

1000

1000

1000

750

750

10.500
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Sava Bohinjka
Ribiškočuvajsko službo v revirju bo izvajal pogodbeni ribiški čuvaj, pri tem opravil 2.324 ur
nadzora ter predvidoma prevozil 24.000 kilometrov. Poleg nadzora revirja je pomembna
naloga ribiškega čuvaja tega revirja tudi plašenje kormoranov, ki je v času zimske sezone
organizirano skupaj s sosednjima ribiškima družinama (RD Bohinj in RD Bled). Načrtovano
razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji tabeli
(Tabela 39).

Tabela 39: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe
(Sava Bohinjka).
Mesec

jan.
191

feb.
191

mar.
195

april
195

maj
195

junij
195

julij
195

avg.
195

sept.
195

okt.
195

nov.
191

dec.
191

skupaj

Ure
km

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

24.000

2.324

Unica s pritoki
Ribiškočuvajsko službo v revirju bosta izvajala redno zaposleni ribiški čuvaj, ki opravlja tudi
druge naloge v okviru Oddelka za sladkovodno ribištvo in pogodbeni ribiški čuvaj. Opravila
bosta 1.914 ur nadzora ter predvidoma prevozila 12.000 kilometrov. Poleg nadzora revirja je
pomembna naloga ribiških čuvajev tega revirja tudi plašenje kormoranov v času zimske
sezone. Načrtovano razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo
v spodnji tabeli (Tabela 40).

Tabela 40: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe
(Unica s pritoki).
jan.

feb.

mar.

april

maj

junij

julij

avg.

sept.

okt.

nov.

dec.

skupaj

Zap. čuvaj
[ure]

Mesec

67

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

67

834

Zap. čuvaj
[km]

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

600

7200

Pog. čuvaj
[ure]

80

80

80

80

100

100

100

100

100

100

80

80

1080

Pog. čuvaj
[km]

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

300

300

4800

Sava
Ribiškočuvajsko službo v revirju bosta, zaradi velikosti revirja, izvajala dva pogodbena ribiška
čuvaja, pri tem opravila 864 ur nadzora ter predvidoma prevozila 15.120 kilometrov.
Načrtovano razdelitev opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v
spodnji tabeli (Tabela 41).

Tabela 41: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiško čuvajske službe
(Sava).
Mesec

jan.

feb.

mar.

april

maj

junij

julij

avg.

sept.

okt.

nov.

dec.

Ure

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

skupaj
864

km

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

1260

15.120

Mrtvica Ribče
Ribiškočuvajsko službo v revirju bo izvajal pogodbeni ribiški čuvaj, pri tem opravil 480 ur
nadzora ter predvidoma prevozil 4.800 kilometrov. Načrtovano razdelitev opravljenih ur
nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji tabeli (Tabela 42).
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Tabela 42: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe
(Mrtvica Ribče).
Mesec

jan.

feb.

mar.

april

maj

junij

julij

avg.

sept.

okt.

nov.

dec.

Ure

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

skupaj
480

km

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4.800

Kolpa
Ribiškočuvajsko službo v revirju bo izvajal pogodbeni ribiški čuvaj, pri tem opravil 360 ur
nadzora ter predvidoma prevozil 6.360 kilometrov. Načrtovano razdelitev opravljenih ur
nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji tabeli (Tabela 43).

Tabela 43: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe
(Kolpa).
Mesec

jan.
30

feb.
30

mar.
30

april
30

maj
30

junij
30

julij
30

avg.
30

sept.
30

okt.
30

nov.
30

dec.
30

skupaj

Ure
km

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

530

6.360

360

Cerkniško jezero
Ribiškočuvajsko službo bo v revirju izvajal pogodbeni ribiški čuvaj, pri tem opravil 525 ur
nadzora ter predvidoma prevozil 8.400 kilometrov. Zaradi presihanja jezera in reševanj rib
opravljene ure in prevoženi kilometri lahko variirajo za cca. 15 %. Načrtovano razdelitev
opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji tabeli (Tabela 44).

Tabela 44: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe
(Cerkniško Jezero).
Mesec

jan.
50

feb.
25

mar.
25

april
25

maj
50

junij
50

julij
50

avg.
50

sept.
50

okt.
50

nov.
50

dec.
50

skupaj

Ure
km

800

400

400

400

800

800

800

800

800

800

800

800

8.400

525

Obrh
Ribiškočuvajsko službo v revirju bo izvajal pogodbeni ribiški čuvaj, pri tem opravil 300 ur
nadzora ter predvidoma prevozil 4.800 kilometrov. Načrtovano razdelitev opravljenih ur
nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji tabeli (Tabela 45).

Tabela 45: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe
(Obrh).
Mesec

jan.
25

feb.
25

mar.
25

april
25

maj
25

junij
25

julij
25

avg.
25

sept.
25

okt.
25

nov.
25

dec.
25

skupaj

Ure
km

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4.800

300

Krka
Ribiškočuvajsko službo v revirju bosta izvajala pogodbena ribiška čuvaja, pri tem opravila
1.240 ur nadzora ter predvidoma prevozila 18.400 kilometrov..Načrtovano razdelitev
opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji tabeli (Tabela 46).
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Tabela 46: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe
(Krka).
Mesec

jan.

feb.

mar.

april

maj

junij

julij

avg.

sept.

okt.

nov.

dec.

Ure

70

70

120

120

120

120

120

120

120

120

70

70

skupaj
1.240

km

1000

1000

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1000

1000

18.400

Iščica
Ribiškočuvajsko službo v revirju bo izvajal pogodbeni ribiški čuvaj, pri tem opravil 600 ur
nadzora ter predvidoma prevozil 6.000 kilometrov. Načrtovano razdelitev opravljenih ur
nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji tabeli (Tabela 47).

Tabela 47: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe
(Iščica).
Mesec

jan.
30

feb.
30

mar.
60

april
60

maj
60

junij
60

julij
60

avg.
60

sept.
60

okt.
60

nov.
30

dec.
30

skupaj

Ure
km

300

300

600

600

600

600

600

600

600

600

300

300

6.000

600

Soča s pritoki
Ribiškočuvajsko službo v revirju bosta izvajala redno zaposlena ribiška čuvaja, pri tem
opravila 1.300 ur nadzora ter predvidoma prevozila 21.500 kilometrov. Načrtovano razdelitev
opravljenih ur nadzora in prevoženih kilometrov predstavljamo v spodnji tabeli (Tabela 48).

Tabela 48: Načrtovane ure nadzora in prevoženih kilometrov ribiškočuvajske službe
(Soča s pritoki).
Mesec

jan.
50

feb.
50

mar.
50

april
100

maj
170

junij
170

julij
170

avg.
170

sept.
170

okt.
100

nov.
50

dec.
50

skupaj

Ure
km

1000

1000

1000

2000

2500

2500

2500

2500

2500

2000

1000

1000

21.500

1.300

Cilji/indikatorji (za vse vode posebnega pomena)
Dolgoročni cilj: vzdrževanje optimalnega stanja populacij domorodnih vrst rib v vodah
posebnega pomena.
Letni cilj: opravljene s programom dela zastavljene naloge.
Indikator: opravljene s programom dela zastavljene naloge.
Obseg dela
Za izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena v letu 2016 načrtujemo 6.031
ur, od tega 2.134 ur za izvajanje ribiškočuvajske službe, 2.000 ur za izvajanje strokovnih
nalog na sedežu zavoda (vodenje in organizacija ribiškočuvajske službe, pripravo strokovnih
podlag za izvedbo vlaganj, izlovov, pripravo analiz stanja ribjih populacij v vodah posebnega
pomena,...), 600 ur za izvajanje intervencijskih izlovov, 500 ur za izvajanje vlaganj rib v vode
posebnega pomena, 500 ur za sodelovanje pri strokovnih nalogah v okviru monitoringa
ekološkega stanja voda in drugo (297 ur). Navedeni obseg dela ne zajema števila ur, ki jih
bodo za zavod opravili pogodbeni ribiški čuvaji v okviru ribiškočuvajske službe.
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Javna služba na področju morskega ribištva

Dejavnosti javne službe na področju morskega ribištva bomo izvajali na podlagi 34. člena
Zakona o morskem ribištvu (Ur.l. RS, št. 115/2006; v nadaljnjem besedilu: ZMR-2) in Sklepa
o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije (Ur.l. RS, št.
31/2001).

3.2.1

Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo

Pravne ali druge podlage
Četrta alineja 1. odstavka 34. člena ZMR-2.
Opis naloge
Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo je ribiško biološko raziskovanje, ki v
slovenskem morju poteka od leta 1995. Glavni namen raziskave je zbiranje podatkov o
življenju in izkoriščanosti pridnenih ribolovnih organizmov v slovenskem morju, neodvisno od
podatkov gospodarskega ribolova. Podatki, pridobljeni z monitoringom bodo med drugim
osnova za spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti.
Metodologija
Vzorčenje bo potekalo z najetim ribiškim plovilom Deklica (Slika 13), ki bo štirikrat letno
opravilo ribolove s pridneno vlečno mrežo na treh sistematično določenih mestih v
slovenskem morju (Slika 12).

Slika 12 Vzorčna mesta v okviru naloge Monitoring ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo
v teritorialnem morju Republike Slovenije.
Pri vzorčenju bo sodelovala posadka ribiškega plovila in strokovni sodelavci zavoda. Vzorčili
bomo z ribiško pridneno vlečno mrežo. Ves ulov bomo sortirali na krovu plovila, pri čemer
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bomo ribe v širšem pomenu, glavonožce in komercialne rake določili do vrste, ostale
organizme pa do najnižje možne taksonomske kategorije. Organizme vsake kategorije bomo
prešteli in stehtali. Ribe v širšem pomenu, glavonožce in komercialne rake bomo prenesli v
laboratorij, kjer bomo pri posameznem osebku zajeli naslednje parametre: dolžina telesa,
masa telesa, spol in spolna zrelost. Podatke bomo vpisovali v standardne obrazce, nato jih
bomo prenesli v podatkovno zbirko BIOS.
Podatki bodo omogočali ugotavljanje vrstnega sestava ter indeksov abundance (ulov na
enoto ribolovnega napora - CPUE, biomase in gostote) v času, ocenjevanje vpliva ribolova
na biodiverziteto, demografsko strukturo populacij ter drugih bioloških parametrov. Indekse
abundance bomo ocenjevali po metodi površine potega z vlečno mrežo (swept area
method).

Slika 13 Ribiško plovilo Deklica s katerim bomo izvedli vzorčenje v okviru monitoringa
ribolovnih virov s pridneno vlečno mrežo.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti.
Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog.
Indikatorji: število in kvaliteta podatkov o življenju in izkoriščanosti pridnenih ribolovnih
organizmov v slovenskem morju na podlagi katerih bo mogoče spremljanje stanja za
zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 409 ur.

3.2.2

Spremljanje stanja za zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih
možnosti

Pravne ali druge podlage
Peta alineja 1. odst. 34. člena ter 9. člen ZMR-2, 19. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 z
dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v
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Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št.
1626/94 (UL L 409, 30.12.2006).
Opis naloge
Strokovne osnove za izdelavo načrtov upravljanja ribištva pripravljamo od leta 2007, ko je bil
na tej podlagi pripravljen prvi načrt upravljanja morskega ribištva v vodah, ki so v pristojnosti
Slovenije (NUR). Strokovne osnove so skladne z Uredbo Sveta (ES) št. 1967/2006, ki govori
o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju,
ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike in v
skladu z zahtevo po izdelavi načrtov upravljanja za nekatere ribolovne dejavnosti v
teritorialnih vodah.
V letu 2016 bomo nalogo izvajali v dveh sklopih, ki sta opisana v nadaljevnju.

Revizija načrta upravljanja ribištva
Zaradi spremenjenih razmer v slovenskem morskem ribištvu bomo opravili revizijo NUR.
Revizija bo upoštevala spremenjeno stanje v ribištvu, ki je nastalo predvsem zaradi
prenehanja delovanja pelagičnih vlečnih mrež upravljanih z dveh plovil.
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je xxxx ur.

Študija za podporo derogaciji o uporabi pridnenih vlečnih mrež v pasu od 1,53,0 navtičnih milj
Študijo moramo opraviti skladno z določili IZVEDBENE UREDBA KOMISIJE (EU) št.
277/2014 z dne 19. marca 2014 o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 glede
najmanjše oddaljenosti od obale in najmanjše morske globine za ribolov z vlečnimi mrežami
tipa „volantina“ v teritorialnih vodah Slovenije.
Za 14 ribiških plovil, ki lovijo s pridneno vlečno mrežo s širilkami (OTB) se je skladno z
IZVEDBENO UREDBO KOMISIJE (EU) št. 277/2014 režim ribolova spremenil. Tako lahko
plovila, ki uporabljajo pridneno vlečno mrežo tipa “volantina” (OTBVOL), lovijo v pasu 1,5-3,0
navtičnih milj. Ker mora država zagotoviti spremljanje ulova teh plovil, bomo izvedli vzorčenje
z opazovalci na krovu plovil. Pri tem bomo analizirali njihov ulov in ugotovili delež
glavonožcev v njem. S tem bomo zagotovili nadzor nad ulovom z OTBVOL v pasu 1,5-3,0
navtičnih milj.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilj: uskladitev ribolovnih zmogljivosti in ribolovnih možnosti ter izboljšanje
nadzora nad ribištvom in kakovosti podatkov.
Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog.
Indikatorji: Revidiran načrt upravljanja ribištva ter študija za podporo derogaciji o uporabi
pridnenih vlečnih mrež.
Obseg dela
Ocena skupne porabe časa za izvedbo obeh sklopov naloge je 439 ur.
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Ocena staleža morskega lista (Solea solea) v severnem in srednjem
Jadranu in vrednotenje vpliva različnih ribolovnih aktivnosti

Pravne ali druge podlage
Četrta in šesta alineja 1. odst. 34. člena ZMR-2. Članstvo Republike Slovenije v regionalnem
projektu AdriaMed (od leta 1999), ki deluje v okviru FAO (Organizacija Združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo).
Opis naloge
Ocena staleža morskega lista (Solea solea) v severnem in srednjem Jadranu in vrednotenje
vpliva različnih ribolovnih aktivnosti je raziskovalni projekt, ki poteka v okviru regionalnega
projekta AdriaMed. Vzorčenje v okviru projekta poteka v slovenskem morju od leta 2009.
Partnerji v projektu so ISMAR-CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze
Marine), Univerza za kmetijstvo iz Tirane, Zavod za ribištvo Slovenije, Inštitut za
oceanografijo in ribištvo Split, Inštitut za morsko biologijo Kotor, ICRAM (Istituto Centrale per
la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al Mare (Chioggia)).
Metodologija
Vzorčenje bomo izvedli z raziskovalnim plovilom G. Dallaporta, ki bo opravilo dva
standardizirana ribolova z dvema strgačama na enem sistematično določenem mestu v
slovenskem morju.

Slika 14 Vzorčno mesto v okviru projekta SOLEMON v teritorialnem morju Republike
Slovenije.
Pri vzorčenju bo sodelovala posadka raziskovalnega plovila, strokovni sodelavci CNR
ISMAR iz Ancone ter strokovni sodelavci zavoda. Vzorčili bomo z dvema strgačama. Ves
ulov bomo sortirali na krovu plovila, pri čemer bomo ribe v širšem pomenu, glavonožce,
komercialne rake in komercialne školjke določili do vrste. Organizme vsake kategorije bomo
prešteli in stehtali ter prenesli v laboratorij na raziskovalnem plovilu. Podrobne biološke
parametre bomo zajeli pri osebkih morskega lista (dolžina telesa, masa telesa, spol, spolna
zrelost in starost), osnovne parametre pa tudi pri osebkih drugih vrst (dolžina telesa, masa
telesa). Podatke bomo vpisovali v standardne obrazce izvajalca raziskave.
Zaradi izpopolnjevanja znanj, se bosta znanstvene ekspedicije v letu 2016 udeležila dva
strokovna sodelavca zavoda. Njuna udeležba bo predvidoma trajala sedem dni.
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Podatki bodo na regionalni ravni osnova za ocenjevanje populacije morskega lista (Solea
solea) ter vplivov različnih ribolovnih aktivnosti na to populacijo.

Slika 15 Raziskovalna ladja G. Dallaporta s katero bomo izvedli vzorčenje v okviru projekta
SOLEMON.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: zagotavljanje trajnostne rabe rib in ribolovnih možnosti.
Letni cilji: ocena populacije morskega lista ter vpliv ribolovnih aktivnosti na njegovo
populacijo.
Indikatorji: izvedba dveh standardiziranih ribolovov z raziskovalnim plovilom G. Dallaporta in
na podlagi njih pridobljeni biološki parametri osebkov morskega lista in osebkov drugih vrst.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 51 ur.

3.2.4

Poročanje državnim organom

Pravne ali druge podlage
Sedma alineja, prvega odstavka 34. člena ZMR-2.
Opis naloge
Zavod bo pripravil različna poročila na zahtevo državnih organov, organov Skupnosti in
organov mednarodnih organizacij s področja ribištva, katerih članica je Republika Slovenija.
V ta namen bomo uporabili podatke iz informacijskega sistema ribištva (InfoRib) ter biološke
zbirke podatkov (BIOS).
Predvidena dela obsegajo pripravo nacionalnega programa zbiranja podatkov ter tehničnega
poročila, pripravo poročil na osnovi poziva Evropske komisije, priprava podatkov za
regionalne ocene staležev.
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Cilji/indikatorji
Letni cilji: izdelava zahtevanih poročil.
Indikatorji: število in kakovost izdelanih poročil.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 387 ur.

3.2.5

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

Pravne ali druge podlage
Prva alineja, prvega odstavka 34. člena ter drugi in šesti odstavek 25. člena ZMR-2.
Opis naloge
Zavod bo na zahtevo strank pripravljal strokovna mnenja, ki bodo podlaga za izdajo dovoljenj
za ribolov za znanstvene, raziskovalne in izobraževalne namene. V ta namen bomo uporabili
podatke iz informacijskega sistema ribištva (InfoRib) ter biološke zbirke podatkov (BIOS).
Cilji/indikatorji
Letni cilji: izdelava zahtevanih strokovnih mnenj.
Indikatorji: število in kakovost izdelanih strokovnih mnenj.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 21 ur.

3.2.6

Priprava strokovnih mnenj v zvezi z izdajo posebnih dovoljenj za
gospodarski ribolov

Pravne ali druge podlage
Prva alineja, prvega odstavka 34. člena ter tretji odstavek 17. člena ZMR-2.
Opis naloge
Zavod bo na zahtevo strank pripravljal strokovna mnenja, ki bodo podlaga za izdajo
posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov. V ta namen bomo uporabili podatke iz
informacijskega sistema ribištva (InfoRib) ter biološke zbirke podatkov (BIOS).
Cilji/indikatorji
Letni cilji: izdelava zahtevanih strokovnih mnenj.
Indikatorji: število in kakovost izdelanih strokovnih mnenj.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 22 ur.
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Zbiranje in vnos podatkov o iztovoru v InfoRib (ladijski dnevniki)

Pravne ali druge podlage
Tretja alineja prvega odstavka 34. člena ZMR-2.
Opis naloge
Predpisi skupne ribiške politike zahtevajo od držav članic EU zbiranje podatkov o ribolovu in
iztovoru ribiških proizvodov. Pri nas so kapitani vseh ribiških plovil dolžni izpolnjevati ladijske
dnevnike, določene z Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009. Zaradi poznejših obdelav podatkov
je podatke potrebno vnesti v informacijski sistem ribištva (InfoRib).
Metodologija
Zavod bo prejete ladijske dnevnike obdelal v naslednjih korakih: (1) razvrščanje dnevnikov;
(2) žigosanje dnevnikov; (3) skeniranje ladijskih dnevnikov; (4) prenos skenogramov na
strežnik MKGP; (5) vnos podatkov; (6) povezovanje skenogramov z zapisi v podatkovni
zbirki; (7) pregled vnosa podatkov; (8) knjiženje podatkov in (9) arhiviranje dnevnikov.
Predvidoma bomo obdelali 5.000 ladijskih dnevnikov.
Vneseni podatki bodo vključeni v InfoRib, katerega skrbnik je MKGP ter bodo osnova za
različna poročila o ulovu, iztovoru in ribolovnem naporu.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov.
Letni cilji: vnos vseh podatkov v InfoRib.
Indikatorji: število vnesenih dnevnikov.
Obseg dela
Ocena porabe časa zaposlenih za izvedbo naloge je 285 ur. Pri izvajanju navedene naloge
sodeluje tudi zunanji izvajalec.

3.2.8

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

Pravne ali druge podlage
Tretja alineja prvega odstavka 34. člena ZMR-2.
Opis naloge
Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 zahteva od držav članic EU zbiranje podatkov o prvi
prodaji ribiških proizvodov. Podatke so dolžni sporočati vsi kupci ribiških proizvodov, ki te
proizvode prodajo naprej. Zaradi poznejših obdelav podatkov je podatke potrebno vnesti v
informacijski sistem ribištva (InfoRib).
Metodologija
Zavod bo prejeta obvestila o prvi prodaji obdelal v naslednjih korakih: (1) razvrščanje
dokumentov; (2) žigosanje dokumentov; (3) vnos podatkov; (4) knjiženje podatkov in (5)
arhiviranje dokumentov. Predvidoma bomo obdelali 6.000 dokumentov.
Vneseni podatki bodo vključeni v InfoRib, katerega skrbnik je MKGP, ter bodo osnova za
različna poročila o cenah ribiških proizvodov.
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Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov.
Letni cilji: vnos vseh podatkov v InfoRib.
Indikatorji: število vnesenih dokumentov.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 890 ur.

3.2.9

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

Program Republike Slovenije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem
sektorju za obdobje 2014–2016 (v nadaljevanju Nacionalni program) temelji na Uredbi Sveta
(ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje,
upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v
zvezi s skupno ribiško politiko, na Uredbi Komisije (ES) št. 665/2008 z dne 14. julija 2008 o
določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 o vzpostavitvi okvira
Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo
znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko in na Sklepu Komisije
(2008/949/ES) z dne 6. novembra 2008 o sprejetju večletnega programa Skupnosti na
podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 199/2008 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje,
upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v
zvezi s skupno ribiško politiko ter v skladu s Sklepom Komisije 2010/93/EU z dne 16.
februarja 2010 o sprejetju večletnega programa Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo
podatkov v sektorju ribištva za obdobje 2011–2013.
Nacionalni program je bil z izvedbenim sklepom Komisije z dne 13.8.2013 podaljšan iz
obdobja 2011–2013 na obdobje 2014–2016.
Komisija je nato 30.8.2013 prav tako z izvedbenim sklepom podaljšala nacionalne programe
za zbiranje podatkov o primarnih bioloških, tehničnih, okoljskih in socialno-ekonomskih
podatkih v ribiškem sektorju iz obdobja 2011–2013 na obdobje 2014–2016.
Nacionalni program za obdobje 2014–2016 določa, da je Zavod za ribištvo Slovenije partner
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot partner zavod neposredno sodeluje pri
tehničnem izvajanju ene ali več nalog Nacionalnega programa ter ima enake obveznosti v
zvezi z izvajanjem Nacionalnega programa kot države članice. Naloge, predstavljene v
nadaljevanju, so prikazane skladno z Nacionalnim programom in njegovo finančno prilogo.

A – vrednotenje ribiškega sektorja
Modul A1 – socio-ekonomske in prečne spremenljivke
Pravne ali druge podlage
Tretja in sedma alineja prvega odstavka 34. člena ZMR-2. Program Republike Slovenije za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju za obdobje 2014–2016.
Opis naloge
Zbiranje socio-ekonomskih in prečnih spremenljivk o slovenskem morskem ribištvu poteka
od leta 2008. Podatki, ki so vezani na posamezno ribiško plovilo, omogočajo oceno stanja v
morskem ribištvu. Na tej osnovi bo možno sprejemati ukrepe, ki bodo v prid trajnostnemu
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razvoju ribolovnih območij in bodo koristili slovenskemu sektorju ribištva in slovenskim
ribičem.
Metodologija
Socio-ekonomske in prečne spremenljivke bomo pripravili in poročali za vsak segment flote
kot je določeno v Dodatku III odločbe komisije (EC) 949/2008. Plovila bomo razvrstili v
segmente tako, da bomo upoštevali prevladujoče ribolovno orodje glede na število ribolovnih
dni. Pri razvrstitvi plovil v posamezne segmente bomo upoštevali podatke iz ladijskih
dnevnikov.
Za aktivna plovila bomo zbirali celotni nabor podatkov. Za neaktivna plovila, to so plovila, ki
med letom niso opravila niti enega ribolovnega potovanja, bomo zbirali samo podatke o
kapitalski vrednosti in podatke o floti. Podatke bomo pridobivali iz več virov tako, da bo
možno navzkrižno preverjanje. Glavni viri podatkov so: informacijski sistem ribištva (InfoRib),
anketni vprašalniki in zbirka finančnih podatkov (FI-PO AJPES).
Podatke bomo zbirali tako, da bomo najprej sestavili register ekonomskih subjektov, ki se v
RS ukvarjajo z gospodarskim ribolovom. Poslali jim bomo obvestila o zbiranju podatkov ter
anketne vprašalnike, ki jih pregledajo in skupaj s svojimi računovodji zberejo potrebne
podatke. Sledil bo obisk sodelujočih in skupni pregled anketnih vprašalnikov ter morebitno
reševanje nejasnosti. Na sestanek z ribičem bomo prinesli vse podatke obdelane po plovilu
(ulov, ribolovno orodje, tehnični podatki o plovilu ipd.), ki smo jih prej pridobili iz drugih virov.
Ekonomski podatki temelječi na računovodskih kategorijah, ki jih bomo pridobili s pomočjo
podatkovne zbirke FI-PO AJPES, se bodo nanašali na spremljano koledarsko leto. Ti podatki
so za preteklo koledarsko leto dosegljivi običajno pol leta po preteku koledarskega leta.
Zbiranje socio-ekonomskih in prečnih spremenljivk za ribiški sektor bomo izvajali po
protokolu vzorčenja, ki bo skladen z metodologijo iz Nacionalnega programa. Protokol
vzorčenja bomo posodabljali v skladu s priporočili Evropske komisije in drugih znanstvenih
teles ali organizacij. Protokol, ki bo vseboval stratifikacijo vzorčenja ter metodologijo za
zajem socio-ekonomskih in prečnih spremenljivk, bo na razpolago MKGP, Evropski komisiji
ali drugim institucijam, ki bodo izkazale interes zanjo.
Ekonomske in prečne spremenljivke, ki jih bomo zbirali:
Prihodki (income)
•

Bruto vrednost iztovarjanj (gross value of landings),

•

Prihodek od dajanja kvote ali drugih ribolovnih pravic v najem (income from
leasing out quota or other fishing rights);

•

Neposredne subvencije (direct subsidies);

•

Drugi prihodki (other income).

Stroški osebja (personnel costs):
•

Plače posadke (wages and salaries of crew);

•

Pripisana vrednost neplačanega dela (imputed value of unpaid labour).

Stroški energije (energy costs):
•

Stroški energije (energy costs).

Stroški popravil in vzdrževanja (repair and maintenance costs):
•

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

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

•

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

•

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

Stroški investicijskega vzdrževanja (capital (fixed) costs):
•

Letna amortizacija (annual depreciation).

Kapitalska vrednost (kapital value):
•

Vrednost osnovnih sredstev: neodpisana nadomestitvena vrednost (Value of
physical capital: depreciated replacement value) – vrednost plovila , to je trupa,
motorja, vse opreme na krovu in orodja;

•

Vrednost osnovnih sredstev: neodpisana zgodovinska vrednost (Value of physical
capital: depreciated historical value) – vrednost plovila, to je trupa, motorja, vse
opreme na krovu in orodja;

•

Vrednost kvote in drugih ribolovnih pravic (Value of quota and other fishing rights).

Naložbe (investment):
•

Naložbe v osnovna sredstva (Investments in physical capital) – izboljšave
obstoječega plovila, opreme med danim letom.

Finančni položaj (financial position):
•

Razmerje dolg/sredstva (Debt/asset ratio) – odstotek dolga v povezavi s skupno
kapitalsko vrednostjo.

Zaposlovanje (employment):
•

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

•

Nacionalni FTE (FTE national) – zaposleni za polni delovni čas;

•

Usklajeni FTE (FTE harmonised) – ekvivalent polnega delovnega časa, ki temelji
na pragu 2000 ur na FTE.

Flota (fleet):
•

Številka (number);

•

Povprečna LOA (mean LOA) – maksimalna dolžina;

•

Povprečna tonaža plovila (Mean vessel's tonnage);

•

Povprečna moč plovila (Mean vessel's power);

•

Povprečna starost (Mean age).

Napor (efford):
•

Dnevi na morju (Days at sea);

•

Poraba energije (Energy consuption);

•

Ure ribarjenja (Hours fished);
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Ribolovni dnevi (Fishing days);

•

KW*ribolovni dnevi (KW*Fishing days);

•

GT*Ribolovni dnevi (GT*Fishing days);

•

Število potovanj (Number of trips);

•

Število opreme (Number of rigs);

•

Število ribolovnih operacij (Number of fishing operations);

•

Število mrež/dolžina (Number of Nets/Length);

•

Število trnkov, število vrvi (Number of hooks, Number of lines);

•

Število vrš, pasti (number of pots, traps);

•

Čas namakanja (Soaking time).
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Število ribiških podjetij/enot (Number of fishing enterprises/units) :
•

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

Proizvodna vrednost po vrsti (Production value per species):
•

Vrednost iztovarjanj skupaj in po vrsti (Value of landings total and per species);

•

Živa teža iztovora skupaj in po vrsti (Live weight of landings total and per species);

•

Povprečna cena na vrsto (Value of landings per species) – cena v EUR na
kilogram žive teže brez DDV;

•

Pretvorbeni količnik na vrsto (Conversion factor per species).

Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: glavni cilj je predstaviti socio-ekonomsko stanje slovenskega morskega
ribištva skozi določeno časovno obdobje.
Letni cilji: doseči čim večjo odzivnost pri anketnih vprašalnikih, kvalitetno zbiranje in obdelava
podatkov, udeleževanje dogodkov v organizaciji Evropske komisije in Združenih narodov –
FAO, uspešno komuniciranje z Evropsko komisijo in korektno izpolnjevanje njenih zahtev.
Indikatorji: izpolnjeni anketni vprašalniki, vnešeni podatki v podatkovno bazo InfoRib,
priprava strokovnih podlag za različna poročila in nacionalne programe, priprava podatkov za
vnos v podatkovno bazo TASK 1 pri FAO-GFCM, priprava podatkov za vnos na strežnik
Znanstvenega, tehničnega in ekonomskega komiteja za ribištvo pri Evropski komisiji
(STECF).
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 993 ur.

Modul A2 – biološke spremenljivke – biološko vzorčenje iztovora
Pravne ali druge podlage
Četrta in sedma alineja prvega odstavka 34. člena ZMR-2. Program Republike Slovenije za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju za obdobje 2014–2016.
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Opis naloge
Biološko vzorčenje iztovora poteka na mestih iztovora ribiških proizvodov od leta 2006.
Vzorčenje bo osnova za zbiranje bioloških parametrov sardel (Sardina pilchardus) in
sardonov (Engraulis encrasicolus), ujetih z zaporno plavarico.
Metodologija
Vsak mesec bomo vzorčili iztovorjene ribe ujete z zaporno plavarico. Vzorce bomo obdelali v
laboratoriju, pri čemer bomo zbrali naslednje parametre: dolžina osebka, masa osebka, spol
osebka, stopnja zrelosti spolnih organov in starost osebka. Podatke bomo zapisovali na
standardizirane obrazce ter jih prenesli v podatkovno zbirko BIOS.
Cilj biološkega vzorčenja iztovora je pridobivanje lokalnih podatkov o demografski strukturi
sardele in sardona. V okviru projekta FAO-AdriaMed bomo podatke obdelali na ravni
severnega Jadrana (GSA 17, Slika 16) in tako pridobili osnovo za ocenjevanje stanja
staležev omenjenih vrst. Ocena stanja staležev bo predstavljena SAC1 (Scientific Advisory
Committee), GFCM2 (General Fisheries Commission for the Mediterranean) pa bo na tej
osnovi izdelal upravljavske smernice.

Slika 16 Zemljevid geografskih podenot GFCM. Vir: http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16162.
Biološko vzorčenje iztovora bomo izvajali po protokolu vzorčenja, ki bo skladen z
metodologijo iz Nacionalnega programa. Protokol vzorčenja bomo posodabljali v skladu s
priporočili Evropske komisije in drugih znanstvenih teles ali organizacij. Protokol, ki bo
vseboval stratifikacijo vzorčenja ter metodologijo za zajem bioloških parametrov, bo na
razpolago MKGP, Evropski komisiji ali drugim institucijam, ki bodo izkazale interes zanjo.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov kot osnovo za ocenjevanje staležev.
Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog.

1
2

http://www.gfcm.org/gfcm/about/6,2/en
http://www.gfcm.org/gfcm
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Indikatorji: pridobljeni biološki parametri sardel (Sardina pilchardus) in sardonov (Engraulis
encrasicolus), število izpolnjenih standardiziranih obrazcev ter njihov vnos v podatkovno
zbirko BIOS.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 298 ur.

Modul A2 – biološke spremenljivke – prostočasni ribolov
Pravne ali druge podlage
Četrta in sedma alineja prvega odstavka 34. člena ZMR-2, Program Republike Slovenije za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju za obdobje 2014–2016.
Opis naloge
Ocena uplena pri prostočasnem ribolovu je zbiranje podatkov, ki poteka od leta 2007 na
območju ribolovnega morja Republike Slovenije.
Metodologija
Podatke bomo zbirali na sledeče načine: (1) z vrnjenimi obrazci, ki jih bodo ribiči prejeli ob
nakupu dnevne oziroma tedenske karte za rekreacijski ribolov, (2) z izpolnjevanjem uplena v
letnih dovolilnicah registriranih športnih ribičev (ribolov na trnek in podvodni ribolov). Podatke
bomo zavoljo večje natančnosti neposredno z dovolilnic prenesli v podatkovno zbirko BIOS.
Zbiranje podatkov o uplenu pri prostočasnem ribolovu bo omogočalo pridobivanje podatkov o
dejanskih ulovih ribičev, ki se ukvarjajo z rekreacijskim in športnim ribolovom na morju. Na
osnovi podatkov o količinah in vrstah uplenjenih rib bomo izdelali kvalitativno in kvantitativno
oceno uplena.
Oceno uplena bomo izvajali skladno z metodologijo iz Nacionalnega programa ter v skladu s
priporočili Evropske komisije in drugih znanstvenih teles ali organizacij. Rezultati bodo na
voljo MKGP in ostalim institucijam (npr. SURS), ki bodo za njih zaprosile.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov kot osnovo za ocenjevanje obsega
prostočasnega ribolova.
Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog.
Indikatorji: količina in kakovost pridobljenih podatkov o uplenu pri prostočasnem ribolovu.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 534 ur.

Modul A2 – biološke spremenljivke – zavržek
Pravne ali druge podlage
Četrta in sedma alineja prvega odstavka 34. člena ZMR-2, Program Republike Slovenije za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju za obdobje 2014–2016.
Opis naloge
Ocena zavržka je biološko vzorčenje, ki od leta 2006 poteka na območju ribolovnega morja
Republike Slovenije oz. na območju, kjer delujejo slovenska ribiška plovila. Vzorčenje
izvajajo opazovalci na krovu ribiških plovil. Glavni namen vzorčenja je zbiranje podatkov o
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zavrženem delu ribiškega ulova. Podatki, pridobljeni z vzorčenja bodo osnova za
ocenjevanje ribiškega ulova, ugotavljanje ciljnih in naključnih vrst v ulovu ter zavržkov.
Metodologija
Oceno zavržka bomo izvajali kot opazovalci na krovu ribiških plovil, po protokolu vzorčenja,
ki bo skladen z metodologijo iz Nacionalnega programa. Protokol vzorčenja bomo
posodabljali v skladu s priporočili Evropske komisije in drugih znanstvenih teles ali
organizacij. Protokol, ki bo vseboval stratifikacijo vzorčenja ter metodologijo za zajem
bioloških parametrov, bo na razpolago MKGP, Evropski komisiji ali drugim institucijam, ki
bodo izkazale interes zanjo.
Vzorčenje bo potekalo pri štirih metierjih. Vsak metier bomo vzorčili osemkrat letno. Vzorce
bomo deloma obdelali na krovu ribiških plovil, deloma pa v laboratoriju, pri čemer bomo
zbrali naslednje parametre: količine ulova po vrstah, ciljne oziroma naključne vrste, količine
zavržkov po vrstah, dolžine osebkov obdržanih in zavrženih organizmov. Podatke bomo
zapisovali na standardizirane obrazce ter jih prenesli v podatkovno zbirko BIOS.
Cilj ocenjevanja prilova in zavržka je pridobivanje podatkov o dejanskih ulovih ribičev glede
na metierje in ribolovne vrste. Ti podatki so ključnega pomena za oceno ulova iz podatkov o
iztovoru, ki jih v ladijske dnevnike vpisujejo kapitani ribiških plovil. Omenjeni podatki bodo
med drugim omogočali izračun CPUE (ulov na enoto ribolovnega napora).
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov kot osnovo za ocenjevanje količine
ulova iz podatkov o iztovoru.
Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog.
Indikatorji: količina in kakovost pridobljenih podatkov o zavrženem delu ribiškega ulova.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 2602 ur.

Modul A3 – raziskave na morju – MEDITS
Pravne ali druge podlage
Četrta in sedma alineja prvega odstavka 34. člena ZMR-2, Program Republike Slovenije za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju za obdobje 2014–2016.
Opis naloge
Program raziskovanja z vlečno mrežo v Sredozemlju (MEDITS) je evropski program, v
katerega je Slovenija aktivno vključena od leta 1995. Glavni namen raziskave je zbiranje
podatkov, ki bodo na regionalni ravni osnova za ocenjevanje populacij ciljnih vrst pridnenih
ribolovnih organizmov in za ocenjevanje geografske razširjenosti vrst.
Metodologija
Vzorčenje bomo izvedli z najetim raziskovalnim plovilom Andrea (Slika 18), ki bo v
spomladanskem obdobju opravilo standardizirane ribolove z raziskovalno pridneno vlečno
mrežo na dveh sistematično določenih mestih v slovenskem morju (Slika 17).
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Slika 17 Vzorčni mesti v okviru programa MEDITS v teritorialnem morju Republike Slovenije.
Pri vzorčenju bo sodelovala posadka raziskovalnega plovila, strokovni sodelavci Laboratorija
za morsko biologijo in ribištvo iz Fana ter strokovni sodelavci zavoda. Ves ulov bomo sortirali
na krovu plovila, pri čemer bomo ribe v širšem pomenu, glavonožce in komercialne rake
določili do vrste. Organizme vsake kategorije bomo prešteli in stehtali. Ribe v širšem
pomenu, glavonožce in komercialne rake, ki so na seznamu ciljnih vrst protokola MEDITS,
bomo prenesli v laboratorij, kjer bomo pri posameznem osebku zajeli naslednje parametre:
dolžina telesa, masa telesa, spol in spolna zrelost. Podatke bomo vpisovali v standardne
obrazce, nato jih bomo prenesli v podatkovno zbirko BIOS.
Podatki bodo na regionalni ravni omogočali ugotavljanje vrstnega sestava ter indeksov
abundance (ulov na enoto ribolovnega napora - CPUE, biomase in gostote) v času,
ocenjevanje vpliva ribolova na biodiverziteto, demografsko strukturo populacij ter drugih
bioloških parametrov. Indekse abundance bomo ocenjevali po metodi površine potega z
vlečno mrežo (swept area method).
Vzorčenje in obdelavo podatkov bomo izvajali po protokolu vzorčenja, ki bo skladen z
metodologijo iz Nacionalnega programa in z najnovejšim protokolom programa MEDITS.
Posodabljanje protokola MEDITS poteka v okviru upravnega odbora MEDITS.
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Slika 18 Raziskovalna ladja Andrea s katero bomo izvedli vzorčenje v okviru MEDITS.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov kot osnovo za ocenjevanje staležev.
Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog.
Indikatorji: količina in kakovost pridobljenih podatkov za ocenjevanje populacij ciljnih vrst
pridnenih ribolovnih organizmov in za ocenjevanje geografske razširjenosti vrst.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 501 ur.

Modul A3 – raziskave na morju – MEDIAS
Pravne ali druge podlage
Četrta in sedma alineja prvega odstavka 34. člena ZMR-2, Program Republike Slovenije za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju za obdobje 2014–2016.
Opis naloge
Akustična raziskava malih pelagičnih rib v Sredozemlju (MEDIAS) je evropski projekt, v
katerega je Slovenija vključena od leta 2007. Glavni namen raziskave je zbiranje podatkov, ki
bodo na regionalni ravni osnova za ocenjevanje populacij ciljnih vrst pelagičnih ribolovnih
organizmov in za ocenjevanje geografske razširjenosti vrst.
Metodologija
Vzorčenje bomo izvedli z raziskovalnim plovilom G. Dallaporta, ki bo opravilo standardizirane
ribolove s pelagično vlečno mrežo ter akustično vzorčenje na sistematično določenih
transektih v slovenskem morju.
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Slika 19 Vzorčna mesta v okviru programa MEDIAS v teritorialnem morju Republike
Slovenije.
V slovenskem morju bodo vzorčenje izvedli raziskovalci CNR ISMAR (Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine) iz Ancone. Zaradi specifičnosti metode (posebna
akustična oprema in obdelava sonogramov), ki zahteva posebna znanja in izkušnje, bodo
strokovni sodelavci zavoda v raziskavi sodelovali le kot opazovalci. Pri vzorčenju bo
sodelovala posadka raziskovalnega plovila, strokovni sodelavci CNR ISMAR iz Ancone ter
strokovni sodelavci zavoda.
Podatki bodo na regionalni ravni osnova za ocenjevanje populacij sardele (Sardina
pilchardus) in sardona (Engraulis encrasicolus) v severnem Jadranu (teritorialne vode Italije
in Slovenije ter mednarodne vode). Podatki bodo omogočali ugotavljanje indeksov
abundance v času in prostoru in bodo pomembni pri upravljanju skupnih ribolovnih virov.
Stratifikacija vzorčenja je predvidena z Nacionalnim programom. Vzorce bodo obdelali
raziskovalci CNR ISMAR.
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Slika 20 Raziskovalna ladja G. Dallaporta s katero bomo izvedli vzorčenje v okviru projekta
MEDIAS.
Cilji/indikatorji
Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog.
Indikatorji: količina in kakovost pridobljenih podatkov za ocenjevanje populacij ciljnih vrst
pelagičnih ribolovnih organizmov in za ocenjevanje geografske razširjenosti vrst.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 188 ur.

B – vrednotenje ekonomske situacije sektorjev akvakulture in
predelovalne industrije
3.2.9.1

Modul B1 – akvakultura

Pravne ali druge podlage
Tretja in sedma alineja prvega odstavka 34. člena ZMR-2, Program Republike Slovenije za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju za obdobje 2014–2016.
Opis naloge
Zbiranje socio-ekonomskih spremenljivk o akvakulturi poteka od leta 2009. Podatki, ki so
vezani na posamezne subjekte, ki se ukvarjajo z akvakulturo na morju (marikulturo),
omogočajo oceno stanja v tem sektorju. Na tej osnovi bo možno sprejemati ukrepe, ki bodo v
prid trajnostnemu razvoju ribolovnih območij in bodo koristili slovenski marikulturi.
Metodologija
Socio-ekonomske spremenljivke bomo zbirali na letni ravni. Obravnavana populacija bodo
vsi subjekti, katerih glavna dejavnost je morsko ribogojstvo. Podatke bomo razvrstili po
vrstah gojenih organizmov in tehnikah ribogojstva, kot je določeno v Dodatku XI odločbe
komisije (EC) 949/2008.
Podatke bomo pridobivali iz več virov tako, da bo možno navzkrižno preverjanje. Glavni viri
podatkov so: Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, ki ga vodi
MKGP, anketni vprašalniki in zbirka finančnih podatkov (FI-PO AJPES).
Podatke bomo zbirali tako, da bomo najprej sestavili register ekonomskih subjektov, ki se v
RS ukvarjajo z gojenjem rib in školjk. Poslali jim bomo obvestila o zbiranju podatkov ter
anketne vprašalnike, ki jih pregledajo in skupaj s svojimi računovodji zberejo potrebne
podatke. Sledil bo obisk pri sodelujočih subjektih in skupni pregled anketnih vprašalnikov ter
morebitno reševanje nejasnosti.
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Ekonomski podatki temelječi na računovodskih kategorijah, ki jih bomo pridobili s pomočjo
podatkovne zbirke FI-PO AJPES, se bodo nanašali na spremljano koledarsko leto. Ti podatki
so za preteklo koledarsko leto dosegljivi običajno pol leta po preteku koledarskega leta.
Zbiranje ekonomskih podatkov za sektor akvakulture bomo izvajali po protokolu vzorčenja, ki
bo skladen z metodologijo iz Nacionalnega programa. Protokol vzorčenja bomo posodabljali
v skladu s priporočili Evropske komisije in drugih znanstvenih teles ali organizacij. Protokol,
ki bo vseboval stratifikacijo vzorčenja ter metodologijo za zajem ekonomskih parametrov, bo
na razpolago MKGP, Evropski komisiji ali drugim institucijam, ki bodo izkazale interes zanjo.
Ekonomski podatki, ki jih bomo zbirali:
Prihodki:
•

Prihodek od prodaje;

•

Subvencije – vključena so neposredna plačila, izključena pa plačila socialnih
nadomestil in posredne subvencije;

•

Drugi prihodki; podatki se pridobijo iz računovodskih izkazov – AJPES.

Stroški osebja:
•

Plače ;

•

Pripisana vrednost neplačanega dela.

Stroški energije:
•

Stroški energije.

Stroški surovin:
•

Stroški gojenja;

•

Stroški hrane za ribe.

Stroški popravil in vzdrževanja:
•

Stroški popravil in vzdrževanja.

Drugi stroški poslovanja:
•

Drugi stroški poslovanja – vključno s stroški pakiranja.

Stroški investicijskega vzdrževanja:
•

Amortizacija kapitala;

•

Finančni stroški, neto – stroški obresti od kapitala.

Izredni stroški, neto:
•

Izredni stroški, neto.

Kapitalska vrednost:
•

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

Naložbe:
•

Neto naložbe – nakup in prodaja sredstev med letom.

•

Dolg – ob koncu leta.

Dolg:
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Količina surovin:
•

Gojenje;

•

Hrana za ribe.

Obseg prodaje:
•

Obseg prodaje na vrsto.

Zaposlovanje:
•

Število zaposlenih oseb;

•

Nacionalni FTE – zaposleni za polni delovni čas.

Število podjetij :
•

Število podjetij – podjetja se bodo razvrstila po velikosti, glede na število
zaposlenih (do 5, od 6 - 10 in nad 10 zaposlenih).

Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: glavni cilj je predstaviti socio-ekonomsko stanje slovenskega sektorja
akvakulture skozi določeno časovno obdobje.
Letni cilji: doseči čim večjo odzivnost pri anketnih vprašalnikih, kvalitetno zbiranje in obdelava
podatkov, udeleževanje dogodkov v organizaciji Evropske komisije, uspešno komuniciranje z
Evropsko komisijo in korektno izpolnjevanje njenih zahtev.
Indikatorji: izpolnjeni anketni vprašalniki, vnešeni podatki v podatkovno bazo InfoRib,
strokovne podlage za različna poročila in nacionalne programe, priprava podatkov za vnos
na strežnik Znanstvenega, tehničnega in ekonomskega komiteja za ribištvo pri Evropski
komisiji (STECF).
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 628 ur.

Modul B2 – predelovalna industrija
Pravne ali druge podlage
Tretja in sedma alineja prvega odstavka 34. člena ZMR-2, Program Republike Slovenije za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju za obdobje 2014–2016.
Opis naloge
Zbiranje socio-ekonomskih spremenljivk o slovenski ribiško predelovalni industriji poteka od
leta 2008. Podatki, ki so vezani na posamezne subjekte, ki se ukvarjajo s predelavo ribiških
proizvodov, omogočajo oceno stanja v tem sektorju. Na tej osnovi bo možno sprejemati
ukrepe, ki bodo v prid trajnostnemu razvoju ribolovnih območij in bodo koristili slovenskemu
sektorju ribištva in slovenski ribiški industriji.
Metodologija
Socio-ekonomske spremenljivke bomo zbirali na letni ravni. Obravnavana populacija bodo
vsi subjekti, katerih glavna dejavnost je predelovanje in konzerviranje morskih rib in drugih
morskih organizmov ter proizvodnja ribjih izdelkov. Socio-ekonomske spremenljivke bomo
zbirali na podlagi Uredbe sveta ES št. 199/2008 in na podlagi Dodatka XII Večletnega
programa skupnosti.
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Podatke bomo pridobivali iz več virov tako, da bo možno navzkrižno preverjanje. Glavni viri
podatkov so: Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), ki ga vodi MKGP, anketni
vprašalniki in zbirka finančnih podatkov (FI-PO AJPES).
Podatke bomo zbirali tako, da bomo najprej sestavili register ekonomskih subjektov, ki se v
RS ukvarjajo s predelavo rib in drugih morskih organizmov. Poslali jim bomo obvestila o
zbiranju podatkov ter anketne vprašalnike, ki jih pregledajo in skupaj s svojimi računovodji
zberejo potrebne podatke. Sledil bo obisk pri sodelujočih subjektih in skupni pregled anketnih
vprašalnikov ter morebitno reševanje nejasnosti.
Ekonomski podatki temelječi na računovodskih kategorijah, ki jih bomo pridobili s pomočjo
podatkovne zbirke FI-PO AJPES, se bodo nanašali na spremljano koledarsko leto. Ti podatki
so za preteklo koledarsko leto dosegljivi običajno pol leta po preteku koledarskega leta.
Zbiranje ekonomskih podatkov za sektor predelovalne industrije bomo izvajali po protokolu
vzorčenja, ki bo skladen z metodologijo iz Nacionalnega programa. Protokol vzorčenja bomo
posodabljali v skladu s priporočili Evropske komisije in drugih znanstvenih teles ali
organizacij. Protokol, ki bo vseboval stratifikacijo vzorčenja ter metodologijo za zajem
ekonomskih parametrov, bo na razpolago MKGP, Evropski komisiji ali drugim institucijam, ki
bodo izkazale interes zanjo.
Ekonomski podatki, ki jih bomo zbirali:
Prihodki (Income):
•

Prihodek od prodaje (turnover);

•

Subvencije (subsidies) – vključena so neposredna plačila, izključena pa plačila
socialnih nadomestil in posredne subvencije;

•

Drugi prihodki (other income).

Stroški osebja (labour costs):
•

Plače zaposlenih (wages and salaries of staff);

•

Pripisana vrednost neplačanega dela (imputed value of unpaid labour).

Stroški energije (energy cost):
•

Stroški energije (energy cost).

Stroški surovin (raw material):
•

Nabava rib in drugih surovin za proizvodnjo (purchase of fish and other raw
material for production).

Drugi stroški poslovanja (other running costs):
•

Drugi stroški poslovanja (other operational costs) – vključno s stroški pakiranja.

Stroški investicijskega vzdrževanja (fixed costs):
•

Amortizacija kapitala (depreciation of capital);

•

Finančni stroški, neto (financial costs, net) – stroški obresti od kapitala.

Izredni stroški, neto (extraordinary costs, net):
•

Izredni stroški, neto (extraordinary costs, net).

Kapitalska vrednost (kapital value):
•

Celotna vrednost sredstev (total value of assets) - akumulirana vrednost vseh neto
naložb v podjetje ob koncu leta.
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Neto naložbe (investment):
•

Neto naložbe (net investments) – nakup in prodaja sredstev med letom.

Dolg (debt):
•

Dolg (debt) – ob koncu leta.

Zaposlovanje (employment):
•

Število zaposlenih oseb (number of persons employed);

•

Nacionalni FTE (FTE national) – zaposleni za polni delovni čas.

Število podjetij (number of enterprises) :
•

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

Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: glavni cilj je predstaviti socio-ekonomsko stanje slovenske ribiško
predelovalne industrije skozi določeno časovno obdobje.
Letni cilji: doseči čim večjo odzivnost pri anketnih vprašalnikih, kvalitetno zbiranje in obdelava
podatkov, udeleževanje dogodkov v organizaciji Evropske komisije, uspešno komuniciranje z
Evropsko komisijo in korektno izpolnjevanje njenih zahtev.
Indikatorji: izpolnjeni anketni vprašalniki, vnešeni podatki v podatkovno bazo InfoRib,
strokovne podlage za različna poročila in nacionalne programe, priprava podatkov za vnos
na strežnik Znanstvenega, tehničnega in ekonomskega komiteja za ribištvo pri Evropski
komisiji (STECF).
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 628 ur.

C – vrednotenje vpliva ribiškega sektorja na morski ekosistem
Modul C – ocena vpliva ribiškega sektorja na morski ekosistem
Pravne ali druge podlage
Četrta in sedma alineja prvega odstavka 34. člena ZMR-2, Program Republike Slovenije za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju za obdobje 2014–2016.
Opis naloge
Zbiranje podatkov za oceno vpliva ribiškega sektorja na morski ekosistem poteka od leta
2008. Podatki bodo osnova za vrednotenje vpliva ribiškega sektorja na morski ekosistem na
območju ribolovnega morja Republike Slovenije. Zbiranje podatkov je predvideno z
Nacionalnim programom. Podatke bomo zbirali iz raziskav, ki so od ribištva neodvisne ter iz
sistema VMS kot to določa Dodatek XIII 2008/949/ES.
Metodologija
Podatke za oceno vpliva ribiškega sektorja na morski ekosistem bomo obdelali skladno s
pozivom in zahtevami Evropske komisije.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov.
Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog.
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Indikatorji: količina in kakovost pridobljenih podatkov za vrednotenje vpliva ribiškega sektorja
na morski ekosistem na območju ribolovnega morja Republike Slovenije.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 267 ur.

D – koordinacijski sestanki
Modul D – koordinacijski sestanki
Pravne ali druge podlage
Četrta in sedma alineja prvega odstavka 34. člena ZMR-2. Program Republike Slovenije za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju za obdobje 2014–2016.
Opis naloge
Evropska komisija za vsako leto posreduje seznam sestankov in delavnic, na katerih je
udeležba predstavnikov držav članic upravičena. Namen koordinacijskih sestankov je
usklajevanje dela na področju zbiranja podatkov v okviru skupne ribiške politike. Delavnice
so namenjene izobraževanju strokovnjakov, ki izvajajo zbiranje podatkov. Na ta način se na
območju EU zagotavlja usklajeno in metodološko enovito zbiranje podatkov.
Za leto 2016 koordinacijski sestanki in delavnice niso določeni, pač pa se bo MKGP v
sodelovanju z zavodom sproti odločalo o upravičenih sestankih. V nadaljevanju sta zato
navedena le dva glavna koordinacijska sestanka.
Koordinacijski sestanki
Nacionalni koordinacijski sestanek
National co-ordination
MKGP bo organiziralo letni koordinacijski sestanek, ki se ga bomo aktivno udeležili. Noisilci
modulov bodo pripravili predstavitve zbiranja in obdelave podatkov ter jih predstavili MKGP
in predstavnikom Evropske komisije.
Sestanek bo organiziran v Ljubljani, potekal bo dva dni (datum še ni določen), udeležili pa se
ga bodo štirje strokovni sodelavci zavoda.
Regionalni koordinacijski sestanek za Sredozemsko in Črno morje
RCM for the Mediterranean and Black Sea
Evropska komisija bo organizirala regionalni koordinacijski sestanek za Sredozemsko in
Črno morje. S sestanek bo potekal pet dni, udeležili pa se ga bodo trije strokovni sodelavci.
Delavnice
Načrtovanje in analiza vzorčenja ulova (Design and analysis of catch sampling
programmes). Delavnico bo v letu 2016 organiziral ICES. Delavnica bo potekala pet dni,
udeležili pa se je bodo trije strokovni sodelavci.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: zagotavljanje mednarodnega strokovnega sodelovanja.
Letni cilji: udeležba na vseh predvidenih sestankih in delavnicah.
Indikatorji: število udeležb na sestankih in delavnicah ter na podlagi njih pripravljenih poročil.
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Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 891 ur.

3.3

Druge naloge povezane z izvajanjem javne službe

3.3.1

Sodelovanja

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF)
Priprava letnega ekonomskega poročila o ribiški floti EU
STECF – EWG; Preparation of the Annual Economic Report on the EU fishing fleet.
STECF bo organiziral delavnico za pripravo letnega ekonomskega poročila o ribiški floti EU.
Delavnica bo organizirana v - še ni določeno, potekala bo pet dni (predvidoma marca),
udeležil pa se je bo en strokovni sodelavec.
Vrednotenje podatkov predelovalne industrije
STECF – EWG; Fish processing sector - Evaluation of data collected in relation to the DCF
on the processing sector.
STECF bo organiziral delavnico za vrednotenje podatkov predelovalne industrije. Delavnica
bo organizirana v - še ni določeno, potekala bo pet dni (predvidoma oktobra), udeležil pa se
je bo en strokovni sodelavec.
Vrednotenje podatkov akvakulture
STECF – EWG; Aquaculture sector - Evaluation of data collected in relation to the DCF on
the Aquaculture sector.
STECF bo organiziral delavnico za vrednotenje podatkov akvakulture. Delavnica bo
organizirana v - še ni določeno, potekala bo pet dni (datum še ni določen), udeležil pa se je
bo en strokovni sodelavec.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: pridobitev potrebnih dodatnih znanj za izvajanje nalog in izpolnjevanje
obveznosti do EU.
Letni cilji: aktivna udeležba na delavnicah in uspešna implemenatija pridobljenih znanj v
poslovanje oz. izvajanje nalog
Indikatorji: pravočasna in vsebinsko ustrezna priprava poročil o izvedenih nalogah.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 84 ur.

3.3.2

Biološka zbirka podatkov (BIOS)

Opis naloge
Biološka zbirka podatkov Zavoda za ribištvo Slovenije (BIOS) je v produkciji od leta 2009 in
predstavlja osnovno infrastrukturo za strokovno delo na zavodu. BIOS deluje izključno na
odprtokodni programski opremi ter je zasnovan na način, da omogoča shranjevanje vseh
bioloških in abiotskih parametrov, ki jih zbiramo na področju morskega in sladkovodnega
ribištva. Sistematično in varno shranjeni podatki ter hiter dostop do njih znatno olajšajo
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strokovno delo pri izvajanju javnih in drugih nalog na zavodu. V ta namen bomo BIOS še
naprej nadgrajevali s postopnim dodajanjem novih vsebin in funkcionalnosti.
Vzdrževanje in administracija
Za vzdrževanje strežnika, operacijskega sistema in programske opreme povezane z
BIOS-om bo skrbel zunanji izvajalec. Razvoj podatkovnega modela, administracijo šifrantov
in vnosne aplikacije bomo še naprej izvajali na zavodu.
Nadgradnja
Nadgradnja podatkovne zbirke bo potekala na različnih ravneh, ki so podrobneje opisane v
nadaljevanju.
Spletna aplikacija
Spletno aplikacijo bomo nadgrajevali tako, da bo sledila spremembam podatkovnega modela
ter omogočala nove funkcionalnosti. Spremembe spletne aplikacije bo izvedel zunanji
izvajalec.
Spletna stran BiosWeb
Spletno stran BiosWeb bomo nadgrajevali z novimi vsebinami in funkcionalnostmi.
Spremembe spletne aplikacije bo izvedel zunanji izvajalec.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: časovne serije urejenih, dostopnih in varno shranjenih podatkov.
Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog.
Indikatorji: uspešna izvedba vseh zastavljenih nalog.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 293 ur.

3.3.3

Strokovno izobraževanje delavcev

Pravne ali druge podlage
/
Opis naloge
Zaposleni se bodo udeleževali delavnic, seminarjev in drugih izobraževanj, ki so nujni za
učinkovitejše strokovno in upravno delo. Načrtujemo udeležbe na strokovnih seminarjih s
področja biološke stroke, ribištva in računalništva.
Metodologija
Zaposleni se udeležijo vodenih delavnic, seminarjev in drugih izobraževanj.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni in letni cilji: še učinkovitejše strokovno in upravno delo.
Indikatorji: višji nivo strokovnosti in učinkovitosti zaposlenih, zadovoljstvo uporabnikov
storitev zavoda (neposredno preverjanje pri uporabnikih).
Obseg dela
Udeležba bo odvisna od sprotnih potreb po izobraževanju, upoštevajoč vsebine, novosti na
področju udejstvovanja zavoda in zahteve trga.
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Knjižnica

Pravne ali druge podlage
/
Opis naloge
Knjižnica Zavoda za ribištvo Slovenije ima status specialne knjižnice. Zavod skrbi za njeno
vodenje in posodabljanje.
Metodologija
V tekočem letu načrtujemo sprotno vnašanje novega knjižnega gradiva v knjižnično
podatkovno zbirko COBISS - COBIB.SI, nabavo tekoče strokovne literature (periodika,
knjige) ter nakup pravic dostopa do nekaterih za naše delo pomembnih ON-LINE virov
strokovne literature.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: posodobljena in uporabna knjižnica.
Letni cilji: vpis gradiva v COBISS in bogatenje knjižnice s tekočo strokovno literaturo.
Indikatorji: izpopolnjen seznam gradiv v COBISS in povečano število gradiv v knjižnici.
Obseg dela
Delo je sprotno.
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Tabela 49 Načrtovano število porabljenih ur zaposlenih za izvajanje nalog javne službe
služb v letu 2016

Tabela 50 Načrtovano število porabljenih ur zaposlenih za izvajanje tržne dejavnosti
dejavnost v letu 2016
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Tabela 51 Načrtovano
ovano število porabljenih ur, stroškov dela ter stroškov blaga in storitev za
izvajanje nalog javne službe
e v letu 201
2016
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Tabela 52 Načrtovano
ovano število porabljenih ur in prihodkov za izvajanje tržne dejavnosti
v letu 2016

4

Tržna dejavnost

Zavod poleg nalog javne službe opravlja na svojem strokovnem področju tudi tržno
dejavnost, ki je izjemno pomembna za strokovni razvoj zavoda in tudi kot vir sredstev
financiranja dejavnosti zavoda. Pri pridobivanju projektov na trgu mora biti zavod odziven in
fleksibilen ter se sproti prilagajati povpraševanju na trgu. Glede na potrebe in obseg tržne
dejavnosti sklepa zavod za opravljanje nalog tržne dejavnosti tudi pogodbe o poslovnem
sodelovanju z zunanjimi izvajalci oz. sodelavci, za izvajanje tržnih nalog, ki trajajo dalj časa,
pa je zelo pomembna tudi flekisbilnost zaposlov
zaposlovanja
anja na tržnem delu dejavnosti. V
nadaljevanju so navedene naloge tržne dejavnosti zavoda, ki jih bo zavod v letu 2016
201 gotovo
opravljal oz. za katere so že sklenjene pogodbe.

4.1

Tržna dejavnost na področju sladkovodnega ribištva

4.1.1

Ihtiološki monitoring preho
prehoda
da za vodne organizme na HE Krško v letih
2015 in 2016 –Projektna
Projektna naloga št.2

Naročnik Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o.
Pogodba: Pogodba je bila podpisana v letu 09.06. 2015.
Opis naloge
Na vplivnem območju zgrajene hidroelektrarne (HE) Krško mora investitor
i
izvajati
monitoringe, ki so predpisani v presoji vplivov na okolje (PVO). Predpisani monitoringi
zajemajo monitoring populacij rib v akumulaciji in pritokih, monitoring drstišč na vplivnem
območju HE Krško in monitoring ribjih stez. Rezultati mon
monitoringa
itoringa so osnova za izdelavo
predlogov izboljšav ter omilitvenih ukrepov.
Predmet projektne naloge Ihtiološki monitoring prehoda za vodne organizme na HE Krško v
letih 2015 in 2016 je monitoring ribje steze HE Krško. Večino dela v okviru naloge smo
opravili
ili že v letu 2015. V letu 2016 je predviden zadnji monitoring ribje steze in izdelava
zaključnega poročila (do 31.05.2016).
Monitoring ribje steze HE Krško se izvaja v dveh sklopih, in sicer:
1. Sklop: Prehajanje rib reko ribje steze spremljamo z nastavljanj
nastavljanjem
em vrše. Vzorčenje
poteka mesečno, pogosteje v času drstnih migracij nekaterih ribiško zanimivih ali
zavarovanih vrst kot sta podust in platnica.
2. Sklop: Vrste rib, ki uporabljajo ribjo stezo za prehajanje, bivanje ali drst ugotavljamo z
elektroribolovom ribje
bje steze na treh morfološko različnih odsekih. V letu 2016 bomo
vzorčili enkrat.
Metodologija
Vzorčenje rib z vršo in elektroriblovom.
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Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: Ugotoviti uspešnost delovanja ribje steze HE Krško.
Letni cilji: Pridobiti podatke o vrstah rib in njihovem številu, ki uporabljajo ribjo stezo HE
Krško. Ugotoviti namen uporabe ribje steze (kot prehod, kot drstišče, za bivanje, itd.).
Indikatorji: Končno poročilo, z rokom izdelave 31.05.2016.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge v letu 2016 je 234 ur.

4.1.2

Ihtiološki monitoring prehoda za vodne organizme na HE Mariborski
otok v letu 2016

Naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Pogodba: Pogodba bo podpisana v letu 2016.
Opis naloge
Na vplivnem območju zgrajene hidroelektrarne (HE) Mariborski otok mora investitor izvajati
monitoringe, ki so predpisani v presoji vplivov na okolje (PVO). Predpisani monitoringi
zajemajo monitoring populacij rib v akumulaciji in pritokih, monitoring drstišč na vplivnem
območju HE Mariborski otok in monitoring ribjih stez. Rezultati monitoringa so osnova za
izdelavo predlogov izboljšav ter omilitvenih ukrepov.
Predmet projektne naloge Ihtiološki monitoring prehoda za vodne organizme na HE
Mariborski otok v letu 2016 je monitoring ribje steze HE Mariborski otok.
Monitoring ribje steze HE Mariborski otok se bo izvedel v dveh sklopih, in sicer:
3. Sklop: Prehajanje rib reko ribje steze bomo spremljali z nastavljanjem vrše. Vzorčenje
bo potekalo mesečno, pogosteje v času drstnih migracij nekaterih ribiško zanimivih ali
zavarovanih vrst kot sta podust in platnica.
4. Sklop: Vrste rib, ki uporabljajo ribjo stezo za prehajanje, bivanje ali drst bomo
ugotavljali z elektroribolovom ribje steze.
Metodologija
Vzorčenje rib z vršo in elektroriblovom.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: Ugotoviti uspešnost delovanja ribje steze HE Mariborski otok.
Letni cilji: Pridobiti podatke o vrstah rib in njihovem številu, ki uporabljajo ribjo stezo HE
Mariborski otok. Ugotoviti namen uporabe ribje steze (kot prehod, kot drstišče, za bivanje,
itd.).
Indikatorji: Poročilo.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge v letu 2016 je 387 ur.
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Sodelovanje pri razvoju metodologije vrednotenja ekološkega stanja in
razvrščanja vodnih teles vodotokov evdinarske subhidroekoregije na
podlagi rib

Pravne ali druge podlage: Vodna direktiva (Direktiva 2000/60/ES)
Naročnik: Inštitut za vode Republike Slovenije
Opis naloge
Naloga zajema pripravo podatkov o ribah subhidroekoregije Eudinaridi (hidroekoregija
Dinaridi), ki vključujejo številčnost osebkov, biomaso osebkov, starostno strukturo
posameznih vrst. Na osnovi teh podatkov se bo v drugi fazi izračunalo metrike, ki smo jih že
testirali pri razvoju indeksa SIFAIR. Poleg podatkov o ribah se bo pripravilo tudi podatke o
naravnih značilnostih mest vzorčenja, na katerih so bili pridoblejni podatki o ribah kot so npr.
naklon terena, srednja januarska temperatura najbližjega kraja, srednja julijska temperatura
najbližjega kraja itd. Na osnovi pridobljenih podatkov se bo v sodelovanju z Inštitutom za
vode RS izvedlo analize za določitev ribjih tipov rek ter razvilo postopek za ribji tip značilnega
indeksa SIFAIR za vodotoke evdinarske subhidroekoregije na podlagi rib. Pri tem se bo
določilo gradient obremenitve, testiralo metrike, izbralo potencialne metrike ter določilo
mejne vrednosti med razredi ekološkega stanja.
Metodologija
Priprava in analiza podatkov z uporabo različnih statističnih programov.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: Izdelava slovenske metodologije za vrednotenje ekološkega stanja vodnih
teles po Vodni direktivi (Direktiva 2000/60/ES).
Letni cilji: Razvoj metodologije za ribji tip značilnega indeksa SIFAIR za subhidroekoregijo
Eudinaridi (hidroekoregija Dinaridi) za vrednotenje ekološkega stanja vodotokov v skladu z
Vodno direktivo (Direktiva 2000/60/ES).
Indikatorji: Poročilo z metodologijo
subhidroekoregijo Eudinaridi.

za

ribji

tip

značilnega

indeksa

SIFAIR

za

Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 421 ur.

4.1.4

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

Pravne ali druge podlage: Vodna direktiva (Direktiva 2000/60/ES)
Naročnik: Inštitut za vode Republike Slovenije.
Opis naloge
Naloge bodo odvisne od dogovorov na evropski delovni skupini za interkalibracijo metod
vrednotenja velikih rek. Za leto 2016 je predvidena obdelava podatkov o naravnih
značilnostih, obremenitvah in ribjih združbah za vzorčna mesta velikih rek ter sodelovanje na
delovnih srečanjih.
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Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: Pridobitev potrebnih podatkov in dodatnih znanj za izvajanje nalog in
izpolnjevanje obveznosti do EU.
Letni cilji: Aktivna udeležba na delavnicah in uspešna implementacija rezultatov v izvajanje
naloge
Indikatorji: Pravočasna in vsebinsko ustrezna izvedba naloge.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 139 ur.

4.1.5

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

Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Pogodba: Pogodba je bila podpisana v letu 2014. Projekt je dvoleten in se zaključi junija
2016. Nosilec projekta je Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. Zavod je sodelujoča
raziskovalna organizacija.
Opis naloge
Zaradi očitnega nasprotja interesov, zaščite populacije sulca na eni in izrabe
hidroenergetskega potenciala Save na drugi strani, želimo izdelati strokovne podlage, ki
bodo temeljile na ihtioloških in genetskih raziskavah sulca v Savi, in ki bodo v pomoč pri
odločanju o energetski izrabi Save z upoštevanjem ohranjanja habitata in populacije sulca. Z
analizo obstoječih ihtioloških raziskav in razpoložljivih podatkov bomo določili ''sive lise''
podatkov in zasnovali nove ihtiološke raziskave, ki bodo vključevale vzorčenje sulca in popis
drstišč. Na podlagi analize novo pridobljenih podatkov želimo oceniti kakovost in moč
populacije sulca na območju srednje Save. Poleg tega želimo s habitatnim modeliranjem
oceniti spremembe v habitatni ustreznosti izbranega odseka srednje Save za primer
zmanjšanega pretoka vode, v primeru odvzema vode za proizvodnjo energije (derivacijski tip
hidroelektrarne) in za primer izgradnje akumulacije (akumulacijsko pretočni tip)
hidroelektrarne. Raziskali bomo tudi vpliv vlaganj, pripravili pregled vodnih pregrad na
območju srednje Save z oceno njihove prehodnosti in pregled uporabljenih omilitvenih
ukrepov na rekah z zgrajenimi hidroelektrarnami po Evropi. Poleg tega bomo ovrednotili
ustreznost obstoječega upravljanja s sulcem in predlagali ukrepe za izboljšanje stanja te
vrste v naravi ter izdelali akcijski načrt ohranitve sulca.
Metodologija
Vzorčenje rib s trnkarjenjem in elektroribolovom, popis drstišč, označevanje rib, popis
habitata, habitatno modeliranje
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: Uspešno in v načrtovanem obsegu izveden Ciljni raziskovalni projekt
Letni cilji: Popis drstišč in vodnih pregrad, pridobitev dokumentacije o pristopih in omilitvenih
ukrepih na rekah z zgrajenimi hidroelektrarnami v izbranih evropskih državah, izdelava
habitatnega modela za izbran odsek reke Save in za dva primera energetskega izkoriščanja
reke ter izdelava končnega poročila z akcijskim planom za ohranitev sulca na območju
srednje Save.
Indikatorji: Izdelava in predaja končnega poročila v juniju.

ZZRS

Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije
za leto 2016

70

Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 310 ur.

4.1.6

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

Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za
okolje in prostor
Pogodba: Pogodba je bila podpisana v letu 2014. Projekt je dvoleten in se zaključi junija
2016. Nosilec projekta je Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta. Zavod je sodelujoča
raziskovalna organizacija.
Na osnovi 71. člena Zakona o vodah (Ur. L. RS 67/2002) je Vlada Republike Slovenije izdala
Uredbo o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega
pretoka (ur.l.RS št. 97/2009) (v nadaljevanju Uredba o Qes), ki določa kriterije, način
spremljanja in poročanja o ekološko sprejemljivem pretoku vode (Qes). V primeru
podeljevanja vodnih pravic je treba določiti Qes v vseh primerih posebne rabe površinskih
voda, ki lahko povzroči zmanjšanje pretoka vode, znižanje gladine vode ali poslabšanje
stanja voda.
Vrednost Qes se določa na 2 načina:
V skladu s 7. členom Uredbe o Qes se določa vrednost Qes na osnovi hidroloških izhodišč
(vrednosti srednjega malega pretoka sQnp in srednjega pretoka sQsp na mestu odvzema).
V skladu z 8. členom Uredbe o Qes se določa vrednost Qes na osnovi značilnosti odvzema
vode, hidroloških, hidromorfoloških in bioloških značilnosti vodotoka.
Vrednost Qes, določena na podlagi 7. ali 8. člena Uredbe o Qes, se lahko spremeni na
vrednost iz mnenja o vplivu posega na stanje rib v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno
ribištvo, in na vrednost iz pogojev rabe, ki izhajajo iz naravovarstvenih usmeritev ali smernic
po predpisih o ohranjanju narave. V 8. členu Uredbe o Qes, v primeru določanja Qes na
podlagi študije, ki jo predloži pobudnik, se pri določanju Qes upošteva elemente kakovosti
voda, vendar ne po metodologijah, ki jih v Sloveniji uporabljamo za vrednotenje ekološkega
stanja v skladu z Vodno direktivo (Direktiva 2000/60/ES). Pri določanju Qes skladno s 7. in
17. členom Uredbe o Qes elementi kakovosti voda sploh niso upoštevani. Pri izračunu Qes
skladno s 7. členom Uredbe o Qes na podlagi hidroloških izhodišč so v Prilogi 1 Uredbe o
Qes podane vrednosti faktorjev f za izračun Qes. Prav tako so za obstoječe podeljene vodne
pravice v 17. členu podane spodnje meje faktorjev f, vendar ni podatkov, ali so te vrednosti
faktorjev f ustrezne za doseganje ciljev v skladu z Zakonom o vodah (Ur. L.RS 67/2002), to
je doseganje dobrega stanja voda; kemijskega in ekološkega. Spremembe v
hidromorofolških značilnostih vodotokov (spremenjene morfološke in hidrološke značilnosti in
prekinjena vzdolžna povezanost) vključno z odvzemanjem vode vplivajo na ekološko stanje
voda in so ena ključnih vzrokov za nedoseganje ciljev Vodne direktive v Evropi. Z metodami
vrednotenja ekološkega stanja rek v Sloveniji (Uradni list 14/2009) naslavljamo vplive
različnih obremenitev: obremenitve z organskimi snovmi, evtrofikacije in hidromorfološke
spremenjenosti, torej tudi spremenjenih hidroloških značilnosti. Dobro ekološko stanje voda
je definirano kot stanje z majhnimi odstopanji v združbah organizmov od naravnih
(referenčnih) razmer zaradi človekovega delovanja. Za doseganje ciljev Vodne direktive in
Zakona o vodah, je treba vrednosti faktorjev f za izračun Qes uskladiti z mejnimi vrednostmi
za dobro ekološko stanje voda, ki so bile interkalibrirane na ravni Evropske unije. Skladno z
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Uredbo o Qes se vrednosti faktorjev f prvič preverijo najpozneje do konca leta 2014 in nato
na vsakih 6 let. Ekološko sprejemljiv pretok je v primerih, kjer prihaja do hidromorfoloških
sprememb vključno z odvzemi vode iz vodotokov, eden izmed najpomembnejših ukrepov za
izboljšanje stanja voda. Namen raziskave je:

a) ugotoviti, ali kriteriji za ekološko sprejemljiv pretok zagotavljajo doseganje dobrega
ekološkega stanja malih vodotokov v hidroekoregiji Alpe v skladu z vodno direktivo;
b) preveriti vrednosti faktorjev »f« za določitev Qes ter podati oceno o ustreznosti
faktorjev z vidika doseganja ciljev vodne direktive;
c) pripraviti predlog dopolnitev metodologije za določanje ekološko sprejemljivega
pretoka v Sloveniji.
Metodologija
Vzorčenje rib z elektroribolovom, popis habitata, statistične analize
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: Uspešno in v načrtovanem obsegu izveden Ciljni raziskovalni projekt
Letni cilji: Izdelan pregled in analiza rezultatov obstoječih raziskav in ribiškega upravljanja,
izvedeno načrtovano vzorčenje za leto 2015,
Indikatorji: Izdelava in predaja delnih poročil v marcu in septembru.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 139 ur.

4.1.7

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

Naročnik: Infra, d.o.o.
Pogodba: 6-ZJN/2015 (410-2/2015/9) z dne 6.7.2015
Opis naloge
Pred izgradnjo HE Arto-Blanca je v Mirni pri Dolenjem Boštanju stal jez, ki je bil na dolvodni
strani opremljen s hrapavo drčo z ribjo stezo v osrednjem delu. Hrapava drča z ribjo stezo je
kot prehod za vodne organizme delovala selektivno, prehodnost je bila slaba. Dolvodno od
jezu se je oblikovalo prodišče, eno večjih drstišč podusti na območju spodnje Save. Zalitje
akumulacijskega bazena hidroelektrarne v letu 2009 je povzročilo zalitje in uničenje drstišča.
Podusti iz Save tako v Mirni niso imele več drstišča, jez je bil tako slabo prehoden, da so ga
preplavale le redke ribe. V letu 2014 je bila izvedena sanacija drče v Mirni pri Dolenjem
Boštanju, s čimer je bila pri MHE Les vzpostavljena prehodnost za ribe in urejeno
nadomestno drstišče.
V okviru posegov je bil predpisan tudi monitoring funkcionalnosti izvedenih del in ukrepov.
Zavod bo tako v letih 2015 - 2018 ugotavljal prehodnost drče in funkcionalnost drstišč, s
poudarkom na podusti. Z vzorčenjem na širšem območju, vključno z akumulacijo bomo
ugotavljali ali ribe v času drsti zaznajo tok Mirne in zaplavajo po njenem toku navzgor do
drstišč. Tako bomo skušali odgovoriti na vprašanje ali je potrebno na ustju reke postaviti
strukture za privabljanje rib v reko.
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Metodologija
Vzorčenje rib z elektroribolovom: brodenje v Mirni na drčah in drstiščih, s čolnom na izlivnem
delu Mirne in v akumulaciji HE Arto-Blanca, opazovanje drsti z brega, gojenje rib v
laboratoriju v akvariju.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: Ugotoviti prehodnost drče, funkcionalnost nadomestnih drstišč in ugotoviti ali
ribe drstnice sploh priplavajo iz akumulacije HE Arto-Blanca do drč na Mirni (problem
atrakcije).
Letni cilji: Izvesti vzorčenje rib na drči, drstiščih in širšem območju akumulacije.
Indikatorji: Izdelava vmesnih letnih poročil (2016, 2017, 2018) in končnega letnega poročila
(2018).
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 131 ur.

4.1.8

Inventarizacija ribje populacije v akumulaciji HE Mariborski otok

Naročnik: DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Številka pogodbe: PG15-0147
Datum pogodbe: 25.09. 2015
Opis naloge
Časovni okvir: Nalogo smo začeli izvajati v oktobru 2015 in jo bomo zaključili decembra
2016.
Raziskovalno območje: reka Drava, akumulacija hidroelektrarne Mariborski otok
Območje izvajanja naloge: Raziskava območja akumulacije HE Mariborski otok predstavlja
nadaljevanje dosedanjih raziskav (akumulacij Vuzenica, Vuhred, Ožbalt in Fala). Območje
akumulacije HE Mariborski otok se nahaja med gorvodno ležečo akumulacijo Fala in
Mariborom. Izlovi rib bodo predvidoma potekali v sami akumulaciji HE Mariborski otok, kjer je
struga Drave mestoma regulirana, in na pritokih reke Drave na območju akumulacije.
Območje HE Mariborski otok zajema številna varovana območja, med njimi tudi Natura 2000.
Območje, ki zavzema tok reke Drave s pritoki od HE Fala do meje z Republiko Hrvaško, je
razglašeno za varovano območje Natura 2000 območje Drava.
Potek del: Vzorčenje ribjih populacij bo potekalo od jeseni leta 2015 do jeseni leta 2016.
Popis drstišč bomo izvedli v spomladansko poletnem času leta 2016. V letu 2016 bo
izvedena tudi večina kabinetnega dela, sestanki z naročnikom in diseminacija rezultatov.
Plan dela za leto 2016: V prvi polovici leta 2016 izvedli popise drstišč rib z vzorčenjem, do
konca poletne sezona pa vzorčenje ribjih populacij v pritokih in akumulaciji HE Mariborski
otok z različnimi metodami. V nadaljevanju bomo izvedli obdelavo pridobljenih podatkov in
interpretacijo rezultatov. Jeseni 2016 bomo pripravili zaključno poročilo. Za naročnika bomo
izvedli tudi sestanke in diseminacijo rezultatov naloge.
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Metodologija
Za izlov rib na območju akumulacije HE Mariborski otok bomo uporabili dve metodi:
elektroizlov s čolnom in zabodne mreže. Elektroizlov s čolnom bomo opravili na območju
akumulacije Mariborski otok. Metoda izlova s čolnom je standardizirana metoda za izlove
rek. Pritoke reke Drave na območju akumulacije na posameznih izbranih lokacijah bomo
vzorčili semikvantitativno z elektroribolovom z brodenjem (uporaba nahrbtnega
elektroagregata). Na območju akumulacije Mariborski otok bomo s čolnom in po kopnem
izvedli popis drstišč in vrst rib, ki se pojavljajo na drstiščih v sami akumulaciji in v izlivnih
delih pritokov.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: S pridobljenimi podatki bomo skušali ugotoviti stanje ribjih populacij v
akumulaciji HE Mariborski otok in obstoj drstišč ribjih vrst v akumulaciji in izlivnih delih
pritokov na obravnavanem območju.
Letni cilji: Izvedba načrtovanega vzorčenja rib, popis drstišč, analiza pridobljenih rezultatov,
priprava zaključnega poročila in diseminacija rezultatov javnosti.
Indikatorji: Končno skupno poročilo in javna predstavitev rezultatov.
Obseg dela:
Ocena porabe časa za izvedbo naloge v letu 2016 je 741 ur.

4.1.9

Izvajanje
nadzora
naravovarstvenih
ureditev
pri
gradnji
akumulacijskega bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE
Brežice

Naročnik: ERICo, d.o.o.
Pogodba: Naročilnica izdana v letu 2015. Zaključi se v letu 2017.
Opis naloge
Zavod bo v okviru izvajanja nadzora naravovarstvenih ureditev pri gradnji akumulacijskega
bazena z visokovodnim razbremenilnikom za HE Brežice izvajal ribiški nadzor, ki bo
vključeval nadzor pri ureditvi plitvin ter trstičij v nizki in globoki vodi v Savi, Močniku in Strugi,
nadlaje bo izvajal ribiški nadzor ureditev na Močniku in Strugi, pri izvedbi ribje steze ter
nadzor nad izlovom rib.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: Izdelava in podaja mnenj glede posameznih ureditev s ciljem zagotoviti
kakovostno izvedbo del, ustreznih za ribe ter izvajanje nadzora nad izvajanjem teh del.
Letni cilji: Izdelava mnenj glede del in rešitev, ki so bodo izvajala tekom tekočega leta in
izvajanje nadzora nad izvajanjem teh del.
Indikatorji: Udeležba na koordinacijskih sestankih, izdana mnenja, vpisi v delovodnik na
gradbišču HE Brežice.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 18 ur.
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Monitoring rib v akumulaciji Arto-Blanca

Naročnik: HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.
Pogodba: Pogodba bo predvidoma podpisana v letu 2016.
Opis naloge
Z izgradnjo hidroelektrarne HE Arto- Blanca je investitor obvezan, da izvaja monitoringe, ki
so predpisani v dokumentih: PVO in Okoljevarstveno soglasje. Ti predpisani monitoringi med
drugimi vključujejo tudi monitoring populacij rib v akumulaciji Arto-Blanca, ki se je prvič
izvedel v prvem letu delovanja hidroelektrane (2009), nato tri leta kasneje (2013). V letu 2016
se bo izvedlo tretje vzorčenje, s katerim se predpisani monitoring zaključi. Rezultati
monitoringa bodo osnova za izdelavo predlogov izboljšav ter omilitvenih ukrepov.
Časovni okvir: Nalogo bomo predvidoma začeli izvajati spomladi leta 2016 in jo zaključili do
31.12.2016 s predajo končnega poročila.
Raziskovano območje: Reka Sava s pritoki, vplivno območje hidroelektrarne HE ArtoBlanca.
Metodologija
Vzorčenje rib v akumulaciji in pritokih z mrežo in z elektroribolovom.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: Spremljanje vplivov izgradnje in delovanja hidroelektrarn HE Arto-Blanca na
populacije rib v akumulaciji in v pritokih. Podati predloge za izboljšanje stanja (ureditev
brežin, ureditev prehodnosti v pritokih).
Letni cilji: Ugotoviti stanje populacij rib v akumulaciji in pritokih ter na podlagi primerjave
rezultatov iz predhodnih monitoringov ugotoviti trende v posameznih populacijah.
Indikatorji: Izdelava in predaja končnega poročila.
Obseg dela:
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 507 ur.

4.1.11

Monitoring ribje steze HE Arto-Blanca

Naročnik HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.
Pogodba: Pogodba bo predvidoma podpisana v letu 2016.
Opis naloge:
Z izgradnjo HE Arto-Blanca je bil investitor obvezan, da zgradi ribjo stezo mimo jezovne
zgradbe. Konec leta 2008 je bila zgrajena ribja steza sonaravnega tipa z dvojnim tehnično
izvedenim vtokom. S PVO in Okoljskim soglasjem je bil prepisan tudi triletni monitoring ribje
steze. Monitoring se je pričel izvajati leta 2009 in se je zaključil leta 2011. Po štirih letih se je
investitor odločil, da ponovno preveri delovanje ribje steze in tako se je v letu 2015 izvedel
monitoring rib v ribji stezi v manjšem obsegu.
V letu 2016 je predvideno nadaljevanje monitoringa, s katerim naj bi ocenili delovanje ribje
steze v tretjem letu delovanja dolvodne HE Krško. Ocenili naj bi tudi obseg drsti litofilnih
drstnic v ribji stezi.
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Časovni okvir: Nalogo bomo predvidoma začeli izvajati spomladi 2016 in jo zaključili do
31.12.2016.
Raziskovano območje: Ribja steza HE Arto-Blanca.
Področje naloge: Monitoring ribje steze HE Arto-Blanca v osmem letu delovanja HE ArtoBlanca in v tretjem letu delovanja HE Krško.
Potek vzorčenja: Vzorčenje z vršo bomo izvajali mesečno od marca do oktobra. V času
spomladanske drsti bomo popisali drstišča in evidentirali ikre v ribji stezi.
Metodologija
Vzorčenje rib z vršo, Popis drstišč
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: Ugotoviti uspešnost delovanja ribje steze ter podati predlog za vzpostavitev
drstišč znotraj ribje steze.
Letni cilji: Pridobiti podatke o vrstah rib in o številu rib, ki ribjo stezo v celoti prepotujejo, v
osmem letu delovanja hidroelektrarne in pridobiti podatke o obsegu drsti v ribji stezi.
Indikatorji: Izdelava in predaja poročila.
Obseg dela:
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 454 ur.

4.1.12

Ihtiološki monitoring akumulacijskega bazena Ajba in pritokov

Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
Številka pogodbe: 76/4
Datum pogodbe: 22.10.2015
Opis naloge:
Časovni okvir: Nalogo smo začeli izvajati v oktobru 2015 in jo bomo zaključili maja 2016.
Območje izvajanja naloge: Projekt obsega območje med pregrado Ajba (y = 395417, x =
107011) in HE Doblar (y = 398987, x = 108492), pritoke Mala Ajba, Avšček in Doblarec.
Zaradi neposrednega vpliva pregrade raziskava zajame tudi naravno strugo reke Soče pod
pregrado, predvidoma 0,5 km doljvodno.
Potek del: Izvedli bomo ihtiološki pregled s popisom vrst, oceno kvantitativne relativne
abundance in biomase izražene kot CPUE (Catch Per Unit Effort) ter ocenili deleže
posameznih ribjih vrst v združbi akumulacije Ajba in njenih pritokov (pri tem bomo posebno
pozornost namenili vrstam z Dodatka II Direktive Sveta Evropske skupnosti o ohranjanju
habitatov ter divje favne in flore, (92/43/EEC z dne 21.05.1992).
Analizirali bomo podatke o ulovu in vlaganjih rib v preiskovanem območju ter rezultate
primerjali z raziskavami pred izgradnjo akumulacije.
Metodologija
Za izlov rib na območju akumulacije HE Ajba bomo uporabili dve metodi: elektroizlov s
čolnom in zabodne mreže. Elektroizlov s čolnom bomo opravili na območju akumulacije
Mariborski otok. Metoda izlova s čolnom je standardizirana metoda za izlove rek. Pritoke
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reke Soče na območju akumulacije na posameznih izbranih lokacijah bomo vzorčili
semikvantitativno z elektroribolovom z brodenjem (uporaba nahrbtnega elektroagregata).
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: S pridobljenimi podatki bomo skušali ugotoviti stanje ribjih populacij v
akumulaciji HE Ajba.
Letni cilji: Izvedba načrtovanega vzorčenja rib, analiza pridobljenih rezultatov in priprava
zaključnega poročila.
Indikatorji: Končno skupno poročilo in predstavitev rezultatov naročniku.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 285 ur.

4.1.13

Obvodna struga na akumulaciji Mokrice

Naročnik: HIDROELEKTRARNE NA SPODNJI SAVI, D.O.O.
Pogodba: Pogodba bo predvidoma podpisana v letu 2016.
Opis naloge
Z izgradnjo predvidene hidroelektrarne HE Mokrice se bo veriga spodnjesavskih elektrarn
zaključila. Z izgradnjo pregrade bodo prekinjene migratorne poti nekaterih vrst rib. Da bi to
vsaj deloma omilili je treba zgraditi obvodno strugo, ki bo te migracije do določene mere še
vedno omogočala, po drugi strani pa je taka struga priložnost za izgradnjo nadomestnih
habitatov reofilnim vrstam rib, ki so s spremembo habitata iz rečnega v akumulacijo najbolj
prizadete.
Časovni okvir: Nalogo bomo predvidoma začeli izvajati spomladi leta 2016 in jo zaključili do
31.12.2016 s predajo končnega poročila.
Raziskovano območje: Reka Sava s pritoki, vplivno območje predvidene hidroelektrarne
HE Mokrice.
Metodologija
Obdelava podatkov o ekoloških zahtevah rib in soprojektiranje obvodne struge.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: Podati predloge izgleda obvodne struge.
Letni cilji: Podati predloge izgleda obvodne struge.
Obseg dela:
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 3692 ur.
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4.2

Tržna dejavnost na področju morskega ribištva

4.2.1

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

Pravne ali druge podlage
Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi
okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski
strategiji).
2010/477/EU: Sklep Komisije z dne 1. septembra 2010 o merilih in metodoloških standardih
na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda (notificirano pod dokumentarno številko
C(2010) 5956).
Opis naloge
Vzorčenja in vrednotenje po metodi DEPM (daily egg production method)
V okviru monitoringa staležev ribolovnih vrst bomo izvedli vzorčenje ihtioplanktona in odraslih
osebkov sardona (Engraulis encrasicolus) v slovenskem morju. Vzorčenje bo potekalo junija,
ko se sardon najintenzivneje drsti. Vzorčenje in vrednotenje bomo izvajali po protokolu
(Protocol for application of daily egg production method (DEPM) in the Adriatic Sea).
Pridobljeni podatki bodo naš prispevek za regionalno ocenjevanje drstitvene biomase
sardona.
Sodelovanje na regionalnih sestankih in delavnicah
Sodelovali bomo na regionalnih sestankih, ki bodo namenjeni regionalnemu usklajevanju.
Poleg tega se bomo udeležili tudi delavnic, povezanih z deskriptorjem 3.
Poleg navedenega bomo v letu 2016 izvedli tudi pregled ukrepov za izboljšanje stanja glede
na D3 in D1 ter izvedli ekonomsko analizo ukrepov.
Koordinacija
V sodelovanju z MKGP, IZVRS, ZRSVN in MBP bomo pripravljali zaključna skupna poročila.
Predstavitve dela
Sodelovali bomo pri predstavitvi dela v okviru DMS javnosti.
Cilji/indikatorji
Dolgoročni cilji: zagotavljanje časovnih serij podatkov kot osnovo za ocenjevanje vpliva
ribištva na morski ekosistem.
Letni cilji: izvedba vseh zastavljenih nalog.
Indikatorji: uspešno opravljene naloge v zastavljenem obsegu.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvedbo naloge je 129 ur.
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4.3.1

Ribogojstvo Obrh
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Leta 1932 je bilo zgrajeno sedanje vališče. Tedaj je vzreja temeljila na izlovu in smukanju
potočne postrvi v potoku Obrh. Ikre z očmi so se prodajale na evropskem trgu ter iz njega
tudi uvažale. Po drugi svetovni vojni je ribogojnica leta 1948 prešla v upravljanje Uprave
gojitvenih lovišč LRS, ki je kasneje odkupila zasebna zemljišča in zgradila zunanje bazene in
bazenčke, ki so bili v velikem delu pokriti s streho. Leta 1960 je bil ustanovljen Zavod za
ribištvo Ljubljana, ki je prevzel upravljanje Ribogojstva Obrh. Letna proizvodnja iker potočne
postrvi je bila tudi preko pol milijona in vzrejenih je bilo tudi med 25.000 - 50.000 mladic
potočne postrvi velikosti 5 - 7 cm. Zarod je bil krmljen s planktonom, ki je bil gojen v
ribogojnici.
V osemdesetih letih so bili bazeni od 1 do 8 na novo zabetonirani in nadvišani. V teh bazenih
je potekala predvsem vzreja mladic lipana ( tudi preko pol miliona), ki je bil v velikosti 3-5 cm
jeseni prestavljen iz Bohinja, kjer je bil v bazenih pod Pršivcem krmljen z naravnim
planktonom iz Bohinjskega jezera. Po ukinitvi proizvodnje rib v ribogojnici v Bohinju je bila
vzreja zaroda lipana organizirana v vališču v Sp. Gameljnah, od koder je bil zarod prestavljen
v ribogojnico Obrh.
Vzreja konzumne šarenke je bila v drugi polovici devetdesetih let nadomeščena z vzrejo
potočne zlatovčice, ki je odpornejša na virusne bolezni. Lastna vzreja potočne zlatovčice
(smukanje, prodaja iker z očmi, zaroda, mladic in odraslih rib ) poteka še danes.
Leta 2001 so bile iz vališča v Gameljnah pripeljane prve mladice sulca, ki so bile uspešno
vzrejene do primerne velikosti za poribljavanja.
Zadnjih nekaj let v Ribogojstvu Obrh poteka celotna vzreja sulca in lipana od ikre naprej.
V letu 2011 smo temeljito obnovili staro vališče, uvedli nekaj novih tehnoloških rešitev in
nabavili kar nekaj nove opreme in s tem bistveno izboljšali delovne pogoje ter pogoje za
gojenje rib (filter, usedalnik in UV razkuževanje vode na vstopu v vališče).
V letu 2012 smo pripravili dokumentacijo za izvedbo prekritja zunanjih bazenov ribogojnice
in s tem zaščito proti pticam in drugim plenilcem. Veliki bazen bomo spremenili v bazen z
recirkulacijo in samodejnim odstranjevanjem iztrebkov, predeljen pa bo na dva dela, tako, da
bo uporaben tudi za dve različni jati rib. V vseh betonskih bazenih bodo nameščeni razpršilci,
ki bodo v nočnih urah vpihovali zrak in s tem izboljšali nasičenost vode s kisikom, kar bo
pripomoglo k varnosti, kondiciji rib in boljši konverziji krme. Narejena bo tudi nova prodajalna
in oprema za čiščenje in hlajenje konzumne ribe.
V letih 2013- 2014 smo objekt učinkovito zaščitili proti poplavam, saj smo zgradili zaščitni zid.
Zgradili smo objekt na vhodu, ki služi kot priročno skladišče za krmo, orodje in pisarno. Na
vhodu v ribogojnico sta zgrajeni tudi dezbarieri, za vozila in osebe, ki vstopajo v objekt.
V letu 2015 je ribogojnica dobila nov dotočni kanal oz. cev, po katerem voda priteče v
bazene skoraj pol metra višje. Zaradi tega so bili povišani tudi bazeni od 1 do 11 in s tem so
bili dani pogoji za dvig gladine v posameznih bazenih. Tako se je volumen vode povečal za
približno 30%. Po novem kanalu priteče precej več vode, tako, da ima ribogojnica tudi večjo
kapaciteto. Seveda le v delu leta, ko vode v Obrhu ne primanjkuje. Prav tako je bila okoli
bazenov narejena zaščitna ograja.
V letu 2016 bo ribogojnica dobila načrtovano zaščito proti ribojedim pticam, sistem
vpihovanja zraka v bazene, prodajalno ter nov veliki bazen.

4.3.1.1

Lipan

Lipan je salmonid, ki naseljuje večino, zanj ustreznih, salmonidnih voda v Sloveniji. Močno je
ogrožen zaradi plenjenja kormoranov in čapelj, saj se ne zna skrivati kot npr. potočna postrv.
V večini vodotokov, ki jih naseljuje potekajo redna vzdrževalna in dopolnilna poribljavanja.
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Opis tehnologije vzreje
Ikre lipana osmukamo v Unici, Obrhu in Savi Bohinjki ter jih takoj po smukanju pripeljemo v
vališče Obrh. V kalifornijskih valilnikih vsakodnevno prebiramo in odstranjujemo odmrle ikre.
Kalo do izvalitve je okrog 40 %. Ko se zarod izvali in izgublja hranilni mešiček, ga pričnemo
krmiti s solinskim rakcem (Artemia salina) in štarterjem za zarod postrvi. Takoj po začetku
krmljenja pričnemo tudi s preventivnimi kopelmi za preprečevanje parazitskih in bakterijskih
bolezni. Ko postane v koritih premalo prostora, jih preselimo v manjše rotacijske bazene v
vališču. Poleti jih sprva preselimo v zunanji plastični in kasneje betonski bazen, ki ga
ustrezno zasenčimo. V njem ostanejo do starosti dveh let.
Problematika vzreje in tehnološke rešitve
Voda iz Obrha, s katero oskrbujemo vališče in bazene z mladicami je onesnažena s fosfati in
nitrati ter bakterijami, saj so v zaledju naseljeni kraji z nekaj tisoč prebivalci. V prihodnjih letih
bodo tam dograjena kanalizacijska omrežja s čistilnimi napravami, kot so bila v vasi Vrhnika
nad ribogojnico, ter nižje ležečem Markovcu in skupno za vasi Nadlesk, Podcerkev ter Dane.
Zaradi onesnaženja bujno rastejo zelene nitaste alge že na samem izviru potoka Obrh. Voda
Obrha je sicer zelo bistra, vendar ob naraščanju prinaša velike količine alg, ki mašijo mreže
na dotokih. Prav tako alge rastejo tudi v bazenih in povzročajo slabe higienske razmere in
veliko dela s čiščenjem poraslih bazenov. Za uporabo v vališču moramo vodo filtrirati in
sedimentirati, sicer se alge in mulj nabirajo na ikrah in jih dušijo, mašijo pa tudi mreže na
odtokih valilnih korit ter rotacijskih bazenov.

Tabela 53 Plan vzreje in prodaje lipana v letu 2016.
lipan

število
rib

Ikre 2016 – NV

150.000

0,04

16- mladica (8-10) - NV

50,000

0,30

15- mladica 12- 15 cm

18.000

1,50

15.000

14- mladica ( 21- 25 )

10.000

2,00

20.000

teža

cena
(EUR)

prodano
ext. (EUR)

interno –
VPP
(EUR)

oddano
(EUR)

zaloga
(EUR)

15.000
12.000

7.500

Spomladi leta 2016 nameravamo nasmukati cca. 150.000 lipanskih iker na Unici in Savi
Bohinjki. Načrtujemo, da bo od tega na koncu leta ostalo 50.000 mladic v velikosti 8-10 cm.
Del lipanskih mladic (8000 kos) letnika 2014 bomo namenili za poribljavanje voda
posebnega pomena, del lipanskih mladic 2014 (10.000 kos ) prodali na trgu. Večino lipanskih
mladic 2016 ( 50.000) bomo obdržali za nadaljno rejo.

4.3.1.2

Sulec

Sulec je največji salmonid donavskega porečja. Je plenilec in naseljuje pritoke Donave. V
Sloveniji živi v Savi in njenih pritokih, Kolpi, Dravi in Muri v predelih, kjer so zanj ustrezni
pogoji. Ogrožen je zaradi onesnaževanja ter različnih preprek na poti do drstišč – jezov in
drugih pregrad, krčenja življenskega prostora in krivolova. V večini vodotokov, ki jih sulec
naseljuje potekajo vzdrževalna in dopolnilna poribljavanja.
Opis tehnologije vzreje
Ikre osmukamo na Kolpi, Savi Bohinjki, Sori, Savi in jih takoj po smukanju pripeljemo v
vališče. V kalifornijskih valilnikih vsakodnevno prebiramo in odstranjujemo odmrle ikre. Ko se
zarod izvali in izgubi hranilni mešiček, ga pričnemo krmiti s solinskim rakcem (Artemiasalina)
in delno tudi štarterjem za zarod. Zarod sulca potrebuje dobre higienske pogoje in vedno
zadostno količino krme, zato je treba korita čistiti tudi večkrat dnevno. Takoj po začetku
krmljenja pričnemo tudi s preventivnimi kopelmi za preprečevanje parazitskih in bakterijskih
bolezni. Ko zarod korita preraste, ga preselimo v manjše rotacijske bazene. Sčasoma živ
solinski rakec postane premajhen za sulčevo prehrano in ga krmimo le še s suho krmo
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primerne dimenzije. Mladice do poletja preselimo v zunanji plastični ali betonski bazen, ki ga
ustrezno zasenčimo. Ko riba preseže 25-30 cm, jo preselimo v veliki zemeljski bazen, kjer
zraste preko velikosti pol metra in teže enega kilograma preden jo prodamo.
Problematika vzreje in tehnološke rešitve
Problematika vode in vzreje je praktično enaka kot pri vzreji lipana.
Ikre sulca med valjenjem: v začetni fazi valjenja je kala malo, ta se pojavi šele pred fazo oči.
Izvaljeni zarod lepo sprejme tako artemijo, kot suho krmo, težave se začnejo kasneje, ko se
kljub rednemu čiščenju in kopanju pri krmljenem zarodu velikosti 2-4 cm znova pojavi
povečan kalo, ki ga je kljub različnim terapijam zelo težko ustaviti. Težave se nemalokrat
končajo šele v drugi polovici poletja.

Tabela 54 Plan vzreje in prodaje sulca v letu 2016.

ikre

število
rib
35.000

letnik 16 – NV (9- 12)

20.000

0,5

10.000

letnik 15– NV (21- 25)

20.000

2,00

40.000

letnik 14 – NV (30-35)

16.000

4.00

3.200

letnik 13– NV (40-50)

6.500

5,50

22.000

14.000

Letnik 12-NV (45- 50)

5.000

7,00

35.000

0

sulec

teža

cena
(EUR)
0,05

prodano
ext. (EUR)

interno –
VPP(EUR)

1000

oddano
(EUR)

zaloga
(EUR)

48.000

V letu 2016 nameravamo nasmukati 35.000 iker sulca. Načrtujemo, da bo od tega na koncu
leta ostalo 20.000 mladic sulca v velikosti 9-12 cm. Spomladi 2016 načrtujemo prodajo 5000
sulcev letnika 2012 v velikosti 45-50 cm (5000 kg), jeseni prodajo 4000 rib letnika 2013
(4000 kg) v velikosti 40-50 cm in 800 sulcev letnika 2013 v velikosti 30-35 cm. Vode
posebnega pomena bomo poribili s 250 sulci letnika 2013 v velikosti 30–35 cm. Obdržali
bomo 20.000 mladic sulca letnika 2016 velikosti 7-9 cm in 20.000 mladic letnika 2015 v
velikosti 21-25 cm, 12.000 sulcev letnika 2013 v velikosti 30-35 cm.

4.3.1.3

Potočna postrv

Potočna postrv je salmonid in živi v hitrih, bistrih in hladnih vodah z dovolj raztopljenega
kisika. Naseljuje tako najmanjše potočke, kot večje reke. Zelo je ogrožena zaradi vnosa
atlantskega tipa potočne postrvi in medsebojne drsti. Vzrejamo jo zato, da vrnemo
slovenskim vodam pravo avtohtono potočnico donavskega tipa.
Opis tehnologije vzreje
Ikre potočne postrvi s katerih smo vzpostavili plemensko jato so po poreklu iz potoka
Mahnečica. V njem so postrvi, za katere je genetska analiza pokazala, da so genetsko čiste
donavske postrvi. Plemenke so bile zelo majhne (10-15 cm), število iker pri posamezni ribi
od nekaj do nekaj deset. Ikre izvalimo v kalifornijskih valilnikih, zarod namestimo v korita in
kasneje v rotacijske bazene. Ribe nato prestavimo v večji plastični bazen in pri starosti leta in
pol v bazen, ki ima peščeno dno, dovolj prostora, senco iz desk in vejevje za skrivališča.
Problematika vzreje in tehnološke rešitve
Pri mladicah nastane problem zaradi neenakomerne rasti, kar posledično pripelje do
kanibalizma. V času drsti še posebno samci v velikem procentu poginejo. Vzrok je verjetno
slaba odpornost zaradi genetske neprilagojenosti ribogojniškim razmeram in značilnega
padca odpornosti med drstjo. Za uspešno vzrejo potrebujemo več ustreznih bazenov, da jih
lahko ločujemo po velikosti.
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Tabela 55 Plan vzreje in prodaje potočne postrvi v letu 2016.
Potočna postrv

število
rib

Ikre 2016 – NV

20.000

16- mladica 7- 9 cm

cena
(EUR)

teža

interno –
VPP
(EUR)

prodano
ext. (EUR)

oddano
(EUR)

0,025

5.000

500

0,50

15- mladica ( 15-18 )

zaloga
(EUR)

1.500

2.500

1,50

14 - mladica (15- 18 )

500

12- Plemenka

80

1

500

4

320

Ob koncu leta 2015 imamo v Ribogojstvu Obrh 170 plemenk starosti dveh let, velikosti 1821cm, ki bodo ob koncu leta 2016 dosegale velikost od 25-30 cm in jih bomo lahko prvič
smukali že januarja 2016. Nasmukali bomo vsaj 20.000 iker. Polovico rib bomo izločili ali bo
poginila po drsti. Vložili bomo 3000 mladic letnika 2016 v vode posebnega pomena (Obrh\).
Ob koncu leta 2016 jih bo ostalo 5000 kosov, v velikosti 9-12 cm, ki ne bodo še spolno zrele
in bodo ostale v nadaljni reji.

4.3.1.4

Potočna zlatovčica

Je tujerodna salmonidna vrsta, ki je bila v Evropo prinešena iz Kanade. V Sloveniji je
prisotna že več kot sto let. Gojimo jo zaradi okusnega mesa, odpornosti na viroze in pogojev
v naši ribogojnici, ki ustrezajo reji zlatovčice za razliko od večine drugih ribogojnic, ki teh
pogojev nimajo. Življenska doba je kratka, lahko tudi le do prve drsti, saj ribe med drstjo v
velikem procentu poginejo.
Opis tehnologije vzreje
Smukamo lastno matično jato. Ikre po oploditvi namestimo v valilnike in med inkubacijo
redno odstranjujemo odmrle ikre. Precejšen del jih prodamo, velik del oddamo ribogojstvu
Soča, manjši del pa obdržimo za lastno proizvodnjo. Med valjenjem je kalo okoli 25 %. Zarod
je manjši kot pri šarenki in mora na začetku dobivati drobnejši štarter, tako kot npr. lipan.
Zarod iz vališča preselimo v zunanje bazene. Higiena je zelo pomembna, saj je potočna
zlatovčica občutjiva na bakteriozo škrg še pri starosti enega leta. Ribe začnemo prodajati kot
konzum spomladi, ko dosežejo težo 200-250 g. Do jeseni morajo biti vse prodane, saj so v
nasprotnem primeru izgube zaradi drsti lahko tudi preko 50 %.
Problematika vzreje in tehnološke rešitve
Problem predstavlja velik kalo pri ikrah ter zgodnja in intenzivna drst, ki lahko zdesetka jato.
Tega se ne da spremeniti, razen z uvedbo gojenja sterilnih rib. Pomembno je prodati vso
konzumno ribo do konca septembra.

Tabela 56 Plan vzreje in prodaje potočne zlatovčice v letu 2016.
potočna zlatovčica

število rib

Ikre z očmi- z 2016

350.000

Riba 1+ – konzum

12.000

Riba 1+ predkonzum

8.000

Zarod mladica 2015

100.000

plemenke

400

cena
(EUR)

prodano
ext. (EUR)

0.03

6.000

3500

5.00

17.500

1000

6,00

6.000

0,05- 0,4

3500

teža

200

6.00

interno –
oddano
VPP
(EUR)
(EUR)
3.000

zaloga
(EUR)
1.500

12.000
1.200
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Nasmukati nameravamo do 500.000 iker in po oploditvi namestiti v vališče. 200.000 iker
bomo prodali drugim ribogojcem, zase pa obdržali 100.000 iker. Do jeseni bomo prodali tudi
50.000 kos zaroda in mladic drugim ribogojcem, načrtujemo, da bomo iz dela iker, ki jih
bomo obdržali, na koncu leta vzredili 40.000 mladic v velikosti 18-21 cm zanadaljno rejo.
Prodali bomo 3500 kg konzumnih potočnih zlatovčic in 1000 kg pred konzuma. V ribogojnici
imamo dobrih 300 plemenk. Po smukanju bodo najstarejše plemenke izločene iz nadalnje
vzreje Nadomestili jih bomo z mlajšimi ribami iz remontne jate, tako da bo ob koncu leta v jati
okoli 400 plemenskih potočnih zlatovčic.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvajanje nalog je 3539 ur.

4.3.2

Ribogojstvo Soča

Ribogojnico so zgradili Italijani v letih 1936 do 1938 kot nadomestilo za škodo na ribjem
fondu med izgradnjo hidroelektrarn na reki Soči. Ribogojnica se oskrbuje z vodo iz dveh
izvirov: Frandoličevega, ki izvira izpod Sv. Antona in po ceveh pod Kobaridom priteče v
ribogojnico na vzhodni strani ter Korenovega izvira, ki priteče izpod hriba na severni strani
ribogojnice in pod glavno cesto Kobarid – Robič priteče v ribogojnico. Oba vodna vira sta
približno enako močna in skupno dajeta povprečno 150 l vode na sekundo.
Ribogojnica ima poslovno-stanovanjsko zgradbe v sklopu katere je tudi vališče; tri kanale za
vzrejo rib, od katerih je eden zemeljski, dva sta betonska z dnom delno prekritim z
gramozom; trinajstih zemeljskih bazenov različnih velikosti in pokritih betonskih korit za
mladice. Znotraj ribogojnice je še manjše pločevinasto skladišče za ribjo krmo. V bližini
poslovne zgradbe so še garaža, skladišče in hladilnica.
V Ribogojstvu Soča posvečamo največ pozornosti vzreji soške postrvi, vzrejamo pa tudi
sterilno šarenko za poribljavanja in potočno zlatovčico za konzum. Vzrejo potočne postrvi
smo opustili, ko smo začeli intenzivno izvajati repopulacijski program soške postrvi.

4.3.2.1

Soška postrv

Je endemična vrsta jadranskega porečja in je bila v preteklosti zaradi poribljavanjaa potočne
postrvi zelo ogrožena. Predvsem zaradi izvajanja repopulacijskega programa, ki poteka že
skoraj 20 let in ga poleg zavoda izvajajo tudi nekatere ribiške družine, se stanje izboljšuje. Še
posebej pomembno za ohranitev vrste je bilo odkritje genetsko čistih populacij, od katerih
smo pridobili ikre in vzredili plemenske jate. Tako v Ribogojstvu Soča že od leta 1993
vzrejamo izključno genetsko čiste soške postrvi s poreklom iz Zadlaščice in Predilce.
Plemenke dozorijo praviloma v četrtem letu starosti, samci eno leto prej. Drst se prične
navadno sredi novembra in traja do začetka januarja. Plemenke smukamo enkrat tedensko,
na višku sezone, običajno sredina decembra, pa dvakrat. Ikre valimo v vališču v kalifornijskih
valilnikih. Ikre vsakodnevno prebiramo in odstranjujemo tiste, ki so odmrle. Po potrebi jih tudi
preventivno kopamo v razkužilu, da preprečimo razvoj plesni. Po približno enem mesecu ikre
dobijo oči. Takrat jih znova preštejemo, operemo valilnike in ikre namenjene prodaji tudi
oddamo. Ostale ikre potrebujejo še približno 14 dni, da se izvalijo. Ko so vse ikre izvaljene,
zarod pretresemo iz valilnikov v korita. Preden zarod porabi ves hranilni mešiček, začnemo s
postopnim navajanjem na krmo. V začetku zarod hranimo zelo pogosto z majhnimi količinami
starterja.
Korita morajo biti pokrita, ker soška postrv že od samega začetka življenja išče skrivališče in
temo. Vse ribice ne sprejmejo starterja, zato je na ta račun vsako sezono od 10 do 20 %
kala.
Takoj po začetku krmljenja pričnemo tudi s preventivnimi kopelmi za preprečevanje
parazitskih in bakterijskih bolezni. Ko dosežejo mladice velikost od 4 do 5 cm, jih iz korit
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preselimo v rotacijske bazene, ki jih imamo prav tako v vališču. Po potrebi jih kasneje
preselimo v zunanje bazene, kjer odrastejo, v kolikor jih prej ne prestavimo v gojitvene
potoke ali prodamo. V Sočo in njene pritoke poribljavamo vse kategorije soških postrvi. V
vzrejne potoke poribljavamo mladice 0+ ali 1+, ki jih po dveh letih izlovimo in preselimo v
Sočo in Lepenjico, kamor vlagamo tudi različno stare ribe iz ribogojnice.
Plan vzreje,vlaganja in prodaje soške postrvi v letu 2016
Letnik 2016: V sezoni smukanja 15/16 nameravamo nasmukati cca. 200.000 iker. Valili jih
bomo do mladice 0+. Spomladi jih bomo 130.000 vložili v Sočo, Lepenico in Koritnico
(velikosti 4 do 5 cm). 20.000 jih bomo vzrejali naprej.
Letnik 2015: 5.000 kosov bomo vzrejali naprej, 5.000 pa jih bomo vložili v Sočo in pritoke.
Letnik 2014: 1.500 kosov bomo vzrejali naprej, 1.500 pa jih bomo vložili.
Letnik 2013: 200 kosov bomo vzrejali naprej za plemensko jato,700 kosov pa vložili.
Letnik 2012 - 10: 100 kosov plemenk bomo vzrejali naprej,150 jih bomo vložili.

Tabela 57 Plan vzreje in prodaje soške postrvi v letu 2016.
teža

cena
(EUR)

soška postrv

število rib

Ikre 2015/16

200.000

0,02

Letnik 16 - NV

20.000

0,25

letnik 16 – VPP

130.000

0,25

Letnik 15 - NV

5.000

1,00

letnik 15 – VPP

5.000

1,00

letnik 14 – NV

1.500

2,60

Letnik 14 - VPP

1.500

2,60

Letnik 13 - NV

200

6,25

letnik 13 - VPP

700

12,00

letnik 12 - 10 – NV
Letnik 12 – 10- VPP

100

12,00

150

12,00

prodano
ext. (EUR)

interno –
oddano
VPP
(EUR)
(EUR)

zaloga
(EUR)

5.000
32.500
5.000
5.000
3.900
3.900
1.250
8.400
1.200
1.800

4.3.2.2 Sterilna šarenka
Šarenka je pri nas alohtona vrsta, njena prvotna domovina je severna Amerika, od koder so
jo l.1880 prinesli v Evropo, deset let kasneje pa tudi v naše kraje, kjer se je dobro prilagodila
in razširila praktično v vse naše vode. Zaradi njene hitre rasti jo gojijo v mnogih ribogojnicah,
tako za prehrano ljudi kot tudi za poribljavanja v športno ribolovne vode, saj je izredno
zanimiva za športni ribolov.
V Ribogojstvu Soča vzrejamo izključno sterilne šarenke, za to pa imamo kar nekaj razlogov.
Večina vzrejenih šarenk je namenjenih za poribljavanja v športnoribolovne revirje, bodisi
zavodove ali pa jih prodamo ribiškim družinam. Večina vloženih rib v kratkem času konča na
trnkih in na suhem, vendar nekatere ribe le preživijo ribolovno sezono in ostanejo v odprtih
vodah. Z poribljavanjem sterilnih šarenk onemogočamo, da bi se te ribe v sezoni drsti v
odprtih vodah tudi drstile.
Sterilne šarenke vzrejamo v ribogojnici tudi več let, tako da nekatere dosežejo velikost tudi
do 80 cm in 5 do 6 kg teže. Ker sterilne ribe ne proizvajajo spolnih produktov, porabi njihovo
telo vso hrano za rast in ne izgublja energije za razvoj iker, zato rastejo hitreje od običajnih
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šarenk. Pri sterilnih ribah izostanejo tudi bolezni vezane na obdobje reprodukcije, kot so
plesen, furunkuloza in druge bakterijske bolezni.
Sterilne šarenke, ki jih ne vložimo ali prodamo ribiškim družinam prodamo na lokalnem
tržišču kot konzumno ribo.
Vzreja šarenke
Ikre sterilne šarenke kupimo v ZDA. Ikre prispejo k nam v fazi oči. Namestimo jih v
kalifornijske valilnike v vališče. Običajno se v roku enega tedna izvalijo, nakar jih stresemo iz
valilnikov v korita. Ko se »dvignejo« jih pričnemo hranit in jih pri velikosti 4 do 5 cm
premestimo v rotacijske bazene. Prav tako kot soško postrv, preventivno kopamo tudi
mladice šarenke, čeprav so na parazite nekoliko odpornejše kot soške postrvi.
Ko postane v rotacijskih bazenih premalo prostora jih preselimo v zunanje kanale, za tem pa
postopoma v večje bazene.
Problemi pri vzreji
Tako kot pri soški postrvi, imamo podobne probleme tudi pri vzreji šarenke in potočne
zlatovčice. To so predvsem:
Voda, ki napaja vališče in ribogojnico je izvirna, s konstantno temperaturo, čista, vendar
vsebuje tudi nekatere raztopljene snovi, ki škodijo ribam. Tako je v naši vodi prevelika
količina raztopljenega dušika. Večkrat v preteklosti smo opravili tudi meritve in ugotovili, da
ima voda iz Frandoličevega izvira dosti preveč dušika. Ta povzroča predvsem pri mladicah
soške postrvi plinsko bolezen, malo manj pa so občutljive šarenke. Voda, ki teče v korita za
mladice je najprej speljana v stolp za razplinjanje, vendar je delovanje le tega vezano na
neprekinjeno delovanje črpalke. Kljub delujočemu razplinjevalniku pa ribe v koritih nikoli ne
uspevajo preveč dobro. Problem pri Frandoličevem izviru je tudi ta, da cevi pod Kobaridom
zbirajo vodo tudi iz nekaterih manjših izvirov, v katere se zliva tudi del meteorne vode iz
kobariških ulic. Tako vedno obstaja nevarnost, da v ribogojnico pritečejo tudi kakšne
škodljive odplake. Dotok vode v ribogojnico sezonsko precej niha, tako da je ob sušnih
obdobjih včasih vode zelo malo, medtem ko so ob obilnejšem deževju kaj hitro pod vodo
zemeljski bazeni ribogojnice. Razlog je v majhni višinski razliki med nivojem vode v bazenih
in med potokom Idrija, kamor se voda iz ribogojnice izteka. Precej vode izgubimo tudi iz
starih dotrajanih cevi, ki vodo dovajajo do ribogojnih bazenov v ribogojnici. Cevi so namreč
betonske, stare že več kot 80 let in po številnih prestanih potresih verjetno precej uničene,
tako da voda namesto v bazene teče v podtalnico.
Betonski elementi zemeljskih bazenov kot so dotoki in iztoki so dotrajani. Nekaterih bazenov
sploh ne moremo izprazniti, saj so odvodne cevi podrte in zamašene. Brežine bazenov so
podvržene izpiranju in eroziji, pretok skozi bazene pa je počasen zato škodljivi produkti
ostajajo v bazenu in ogrožajo zdravstveno stanje rib. Tudi razni paraziti se v zemeljskih
bazenih dosti lažje zadržujejo in ogrožajo zdravje rib.
Pereč je problem zunanjih bazenov za mladice. Namreč, ko moramo preseliti mladice iz
vališča, zunaj nimamo primernih bazenov za vzrejo teh mladic do velikosti, ki je primerna za
nadaljnjo vzrejo v večjih zunanjih bazenih. Ta problematika se kaže predvsem pri vzreji
soške postrvi. Potrebovali bi nekaj rotacijskih bazenov premera treh metrov, kjer bi lahko
vzredili soške postrvi velikosti med 20 in 25 cm, ki bi jih potem uspešneje preselili v večje
zemeljske bazene.
Plan vzreje,vlaganja in prodaje sterilne šarenke v letu 2016
V letu 2016 bomo nabavili 100.000 iker z očmi sterilne šarenke. Tako bomo preskrbljeni z
materialom za leto 2017.
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Tabela 58 Plan vzreje in prodaje sterilne šarenke v letu 2016.
prodano
ext. (EUR)

2.750

cena
(EUR)
5.00

38.000

12.000

5.00

60.000

14 - NV

9.000

3.000

5.00

15.000

13 - NV

500

700

5.00

3.500

13 - VPP

800

1.700

5.00

09 – 12 - NV

300

800

7.00

09 - 12 - VPP

475

2.000

7.00

sterilna šarenka

število rib

teža

Let.14 - VPP

7.000

14 - ext

interno –
VPP (EUR)
13.750

oddano
(EUR)

zaloga
(EUR)

8.500
5.600
14.000

Letnik 2014: V letu 2016 bomo vode posebnega pomena poribili z 2.750 kg , 12.000 kg bomo
prodali ribiškim družinam in ostalim kupcem, 3.000 kg pa bomo obdržali in vzrejali naprej.
Letnik 2013: vode posebnega pomena bomo poribili z 1.700 kg, 700 kg bomo vzrejali naprej.
Letnik 2009 - 12: vode posebnega pomena bomo poribili z 2.000 kg,800 kg pa bomo vzrejali
naprej.

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

Tabela 59 Plan vzreje in prodaje potočne zlatovčice v letu 2016.
potočna zlatovčica

število rib

Let 15 - zarod - NV

70.000

Let.14 - ext

15.000

Let 16 - ikre

100.000

teža

cena
(EUR)

prodano
ext. (EUR)

0.02
4.000

5,00

interno –
VPP
(EUR)

oddano
(EUR)

zaloga
(EUR)
1.400

20.000

0,02

2.000

Letnik 2016: 100.000 iker bomo nasmukali v oktobru.
Letnik 2015: 70.000 kos zaroda bomo vzrejali naprej.
Letnik 2014: Na lokalnem tržišču bomo prodali 4.000 kg konzumne potočne zlatovčice.
Obseg dela
Ocena porabe časa za izvajanje nalog je 5072 ur.
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5.1

Kadrovski načrt
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V Tabeli 60 je skladno s Prilogo 1 Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017
(Uradni list RS, št. 103/15; v nadaljevanju: Uredba) prikazano načrtovano število zaposlenih
upoštevajoč 2. odst. 3. člena Uredbe, in sicer:
– dovoljeno število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4.
točki 2. odst. 3. člena Uredbe, in
– oceno predvidenega števila zaposlenih, ki se financirajo iz virov, določenih v 5., 6., 7., 8., 9.
in 10. točki 2. odst. 3. člena Uredbe.
Tabela 60 Število zaposlenih na dan 1. januarja 2016 in dovoljeno ali ocenjeno število
zaposlenih na dan 1. januarja 2017.
Vir financiranja

1. Državni proračun
2. Proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Druga javna sredstva za
opravljanje javne službe (npr. takse,
pristojbine, koncesnine, RTVprispevek)
5. Sredstva od prodaje blaga in
storitev na trgu
6. Nejavna sredstva za opravljanje
javne službe in sredstva prejetih
donacij
7. Sredstva Evropske unije ali
drugih mednarodnih virov, vključno
s sredstvi sofinanciranja iz
državnega proračuna
8. Sredstva za financiranje javnih
del
9. Sredstva ZZZS za zdravnike
pripravnike in specializante,
zdravstvene delavce pripravnike,
zdravstvene sodelavce pripravnike
in sredstev raziskovalnih projektov
in programov ter sredstev za
projekte in programe, namenjenih za
internacionalizacijo in kakovost v
izobraževanju in znanosti
(namenska sredstva)
10. Sredstva za zaposlene na
podlagi Zakona o ukrepih za
odpravo posledic žleda med 30.
januarjem in 10. februarjem 2014
(Uradni list RS, št. 17/14)
Skupno število vseh zaposlenih (od
1. do 10. točke)
Skupno število zaposlenih pod
točkami 1, 2, 3 in 4
Skupno število zaposlenih pod
točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10

Število zaposlenih na dan 1.
januarja tekočega leta

Dovoljeno ali ocenjeno
število zaposlenih na dan 1.
januarja naslednjega leta

14,38

16,73

10,02

8,43

3,6

3,84

28

29

14,38

16,73

13,62

12,27
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Obrazložitve h kadrovskemu načrtu:
Povečanje deleža zaposlenih financiranih iz sredstev državnega proračuna:
-

zavodu je bila v letu 2016 s strani Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS z
okolje dodeljena nova javna naloga »Izvajanje monitoringa ekološkega stanja rek v
letu 2016 – ribe«, ki je natančneje opredeljena v poglavju 3.1.7.3. Za izvedbo
navedene naloge bo zavodu zagotovljeno 50.000,00 EUR, za njeno izvedbo pa bo
porabil 4.448 ur. Upoštevajoč navedeno je za izvedbo naloge potrebno v deležu
dodatno zagotoviti 2,13 javnega uslužbenca, za kolikor se tudi povečuje delež
zaposlenih financiranih iz državnega proračuna na dan 1. 1. 2017. Navedena
obrazložitev je skladna s petim odstavkom 2. člena Uredbe o načinu priprave
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 103/15), saj gre za
povečanje deleža števila zaposlenih iz utemeljenih razlogov, zagotovljena pa so tudi
sredstva za stroške dela.

Število zaposlenih s skrajšanim delovnim časom:
-

en javni uslužbenec s skrajšanim delovnim časom 4 ure/dan na delovnem mestu
Ribogojec; razlog: delna invalidska upokojitev; vir financiranja v letu 2016: državni
proračun.

Prenehanje pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas:
-

en zaposlen za nedoločen čas na delovnem mestu Višji sodelavec I se bo v začetku
meseca junija 2016 upokojil; vir financiranja v letu 2016: 0,84 državni proračun in 0,16
prodaja blaga in storitev na trgu.

Prenehanje pogodb o zaposlitvi za določen čas:
-

-

prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu Strokovni
sodelavec III zaradi povečanega obsega dela; datum prenehanja: 31. 12. 2016; vir
financiranja v letu 2016: 0,79 državni proračun in 0,21 prodaja blaga in storitev na
trgu;
prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas na delovnem mestu Delavec v
kmetijstvu in ribištvu V za delo na projektu, javni službi in tržni dejavnosti zavoda;
predviden datum prenehanja: 31. 12. 2016; vir financiranja v letu 2016: 0,61 državni
proračun in 0,39 prodaja blaga in storitev na trgu.

Predvidene nove zaposlitve in prerazporeditve:
-

-

-

-

zaradi redne odpovedi delovnega razmerja na delovnem mestu Strokovni sodelavec
III v Oddelku za morsko ribištvo je bila na podlagi predhodnega soglasja pristojnega
ministra in soglasja Sveta zavoda za nadomestno zaposlitev dne 25. 1. 2016
sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas; vir financiranja: sredstva EU vključno
s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
konec leta 2016 namerava zavod, v kolikor bodo naloge, ki jih opravljata javna
uslužbenca iz prejšnjega odstavka (Strokovni sodelavec III. in Delavec v kmetijstu in
ribištvu V.), ostale trajne narave, pričeti s postopki za zaposlitev navedenih javnih
uslužbencev za nedoločen čas;
za delovno mesto Višji sodelavec I, ki se bo izpraznilo po odhodu javnega uslužbenca
iz 4. odstavka teh obrazložitev v pokoj, namerava zavod predlagati sklenitev nove
pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki je trenutno zaposlen na delovnem mestu
Strokovni sodelavec I;
enemu javnemu uslužbencu, ki zaseda delovno mesto Strokovni sodelavec II
namerava zavod predlagati sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi na delovno mesto
Strokovni sodelavec I;
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dvema javnima uslužbencema, ki zasedata delovni mesti Strokovni sodelavec III
namerava zavod predlagati sklenitev novih pogodb o zaposlitvi za delovni mesti
Strokovni sodelavec II.

Tabela 61 Seznam zasedenih delovnih mest s pripadajočimi stopnjami izobrazbe, tarifnimi
razredi, plačnimi razredi, deleži zaposlitve na javni službi in tržnem delu dejavnosti vključno z
EU sredstvi ter vrstami pogodb o zaposlitvi na dan 1. 1. 2016.
Šifra
Zap.
delovnega
št.
mesta

Naziv delovnega mesta

Stopnja Tarifni Plačni
izobrazbe razred razred

Delež Delež na Določen
na
trgu /
(D) /
nedoločen
javni
EU
službi sredstva (N) čas

UPRAVNA SLUŽBA
1

B017390 Direktor javnega zavoda

7

VII/2

50

56

44

D

2

J025016 Tajnica direktorja V (I)

5

V

23

56

44

N

3

J017074 Pravnik VII/2

7

VII/2

34

56

44

N

5

V

23

70

30

N

8/2

IX

43

63

37

N

7

VII/2

43

84

16

N

4 J015044 Finančni referent V
STROKOVNO RAZISKOVALNA SLUŽBA
Oddelek za sladkovodno ribištvo

6

Strokovno raziskovalni
sodelavec
I017149 Višji sodelavec I

7

I017091 Strokovni sodelavec I

7

VII/2

38

89

11

N

8

I017091 Strokovni sodelavec I

8/2

VII/2

37

47

53

N

9

I017091 Strokovni sodelavec I

8/2

VII/2

36

86

14

N

10

I017092 Strokovni sodelavec II

7

VII/2

34

100

0

N

11

I017092 Strokovni sodelavec II

7

VII/2

34

82

18

N

12

I017092 Strokovni sodelavec II

7

VII/2

34

77

23

N

13

I017093 Strokovni sodelavec III

7

VII/2

35

100

0

N

14

I017093 Strokovni sodelavec III

7

VII/2

30

89

11

N

15

I017093 Strokovni sodelavec III

7

VII/2

30

79

21

D

16

I017093 Strokovni sodelavec III

6/2

VII/2

30

100

0

N

17

I017093 Strokovni sodelavec III

5

VII/2

30

71

29

N

4

V

22

100

0

N

5

H019003

18 I015036 Revirni ribiški čuvaj
Oddelek za morsko ribištvo
19

I017092 Strokovni sodelavec I

7

VII/2

37

31

69

N

20

I017091 Strokovni sodelavec I

7

VII/2

36

0

100

N

21

I017092 Strokovni sodelavec II

7

VII/2

33

0

100

N

I017093 Strokovni sodelavec III *

7

VII/2

30

0

100

D

5

V

17

61

39

D

/

22 J035004 Delavec v kmetijstvu in ribištvu V
Oddelek za ribogojstvo
23

I017093 Strokovni sodelavec II

7

VII/2

38

24

76

N

24

I015901 Skupinovodja

5

V

26

13

87

N

25

I015037 Ribogojec

5

V

25

13

87

N

26

I015037 Ribogojec

5

V

25

100

0

N

27

I015037 Ribogojec

4

V

23

13

87

N

28

J032004 Delavec v kmetijstvu in ribištvu II

4

II

14

13

87

N

* za delovno mesto Strokovni sodelavec III v Oddelku za morsko ribištvo je bila zaradi
nadomestne zaposlitve dne 25. 1. 2016 sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas.
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Delovni koledar

Delavci bodo prilagodili svoje delo delovnim nalogam v okviru 40-urnega delovnega tedna, in
sicer od ponedeljka do petka po 8 ur dnevno. Delovna obveznost v letu 2016 znaša 2.016 ur,
letno število ur za obračun pa je 2.088. Za obračun se šteje 1 delovni dan po 8 ur.
Tabela 62 Razdelitev delovne obveznosti po mesecih za leto 2016.
Mesec
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ
Del. dnevi
Mesečne ure
Prazniki
Skupaj dnevi
Delovna obv.

Del.
dnevi
20
20
22
20
21
22
21
22
22
20
21
21
252

Mesečne
Prazniki
ure
168
1
168
1
184
1
168
1
176
1
176
0
168
0
184
1
176
0
168
1
176
1
176
1
2.088
9
LEGENDA

Skupaj
dnevi
21
21
23
21
22
22
21
23
22
21
22
22
261

Delovna
obveznost
160
160
176
160
168
176
168
176
176
160
168
168
2.016

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

5.3

Povračila stroškov delavcem v zvezi z delom

5.3.1

Jubilejne nagrade

V letu 2016 bo en javni uslužbenec izpolnil pogoje za izplačilo jubilejne nagrade za 10 let
delovne dobe v javnem sektorju. Jubilejna nagrada bo izplačana v skladu s predpisi in
kolektivnimi pogodbami, ki določajo višino in način izplačila jubilejnih nagrad v javnem
sektorju za leto 2016.

5.3.2

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust v letu 2016 bo izplačan v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami,
ki določajo višino in način izplačila regresa v javnem sektorju za leto 2016.

5.3.3

Plače

Plače zaposlenim se bodo usklajevale z:
•

Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/2012, s
spremembami)

•

Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017
((Uradni list RS, št. 96/15))

•

Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/2009UPB13, s spremembami)
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•

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

•

Kolektivno pogodbo za kmetijsko dejavnost - tarifni del (Ur.l. RS, št. 60/2008,
s spremembami)

Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje

Zneski premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence se
bodo usklajevali v skladu z predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki določajo višino in način
usklajevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
v letu 2016.

5.3.5

Preventivni pregledi delavcev

Skladno s Poročilom o oceni tveganja z izjavo o varnosti št. MJ-OT-14/09, ki jo je za zavod v
letu 2009 izdelalo podjetje Lentus d.o.o. in s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih
pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/2002, s spremembami) ima 12 zaposlenih
usmerjeni obdobni zdravstveni pregled.
V primeru novih zaposlitev bodo izbrani kandidati zaradi ugotovitve zdravstvenih zmožnosti
za opravljanje del napoteni na predhodni zdravstveni pregled v skladu s predpisi o varnosti in
zdravju pri delu.

5.3.6

Sejnine članov Sveta zavoda

Skladno z Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih
zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/2009, s spremembami) bodo
članom v Svetu zavoda izplačane sejnine. V tekočem letu so predvidene 4 redne seje.
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Osnovni kriterij za ločeno ugotavljanje prihodkov in odhodkov je neposredna vsebinska
povezanost sredstev in virov sredstev z opravljanjem posamezne dejavnosti. Vsako
posamezno sredstvo in vsaka posamezna obveznost se glede na vsebinsko povezanost
premoženja, pravic in obveznosti s posamezno vrsto dejavnosti vodi v posebni podbilanci
oziroma na ustreznem stroškovnem mestu. V skladu s tem se ločeno za posamezno vrsto
dejavnosti ugotavljajo tudi prihodki in stroški oziroma odhodki, ki se pripoznajo na podlagi
ločenih obračunov in ustreznih listin, izdanih za poslovne dogodke v posamezni dejavnosti.
Ločevanje dejavnosti na dejavnost javne službe in druge (tržne) dejavnosti se izvede v okviru
stroškovnih mest.
Splošni stroški oziroma odhodki (npr. stroški upravljanja in računovodstva) se razporedijo na
osnovne dejavnosti na podlagi ključev že takoj ob njihovem nastanku in se ne spremljajo
preko posebnega stroškovnega mesta.

6.2

Sodila za razporejanje prihodkov in stroškov oziroma
odhodkov

Prihodki se razporejajo na posamezne dejavnosti oziroma stroškovna mesta takoj ob
nastanku poslovnih dogodkov na podlagi knjigovodskih listin (izdanih računov), na podlagi
katerih je mogoče ugotoviti mesto nastanka poslovnega dogodka oziroma neposredno
povezavo s posamezno dejavnostjo.
Zavod uporablja naslednja stroškovna mesta:
1 - Javna služba, ostale naloge (ZSRib, ZMR-2)
2 - Tržna dejavnost (strokovna mnenja, ihtiološke raziskave, inventarizacije,\)
3 - Upravljanje z vodami posebnega pomena
10- naloge ARSO
11- naloge MOP Natura 2000 in naloge »Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib«
18- CRP V1-1436: Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca
na območju srednje Save
19- CRP V1-1427: Elementi stanja voda pri določanju ekološko sprejemljivega pretoka
21- Ribogojnica »Obrh«
22- Ribogojnica »Kobarid«
Osnova za razporejanje stroškov oziroma odhodkov so aktivnosti oziroma njihova
povezanost z izhodnimi transakcijami posamezne dejavnosti.
Na posamezne dejavnosti se razporejajo tudi prihodki in odhodki, ki izhajajo iz sredstev
oziroma obveznosti do virov sredstev in sicer glede na razporeditev teh sredstev oziroma
obveznosti.
Prihodke in stroške oziroma odhodke, ki jih na podlagi teh kriterijev ni mogoče neposredno
razporediti na posamezne dejavnosti oziroma stroškovna mesta, se razporedi na posamezne
dejavnosti na podlagi razdelilnikov. Kot razdelilniki služijo drugi stvarni podatki ali pa druga
razmerja, ki so v vzročni povezavi s prihodki ali stroški oziroma odhodki.
Stroški, ki se nanašajo na ribogojnice, se delno pripišejo SM 3, in sicer v ribogojnici Obrh v
višini 30%, v ribogojnici Kobarid pa v višini 50%. Stroški, ki se nanašajo na vode posebnega
pomena, se v celoti pripišejo temu stroškovnemu mestu.
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Težavo predstavljajo skupni stroški, ki se nanašajo na stroške na sedežu zavoda (telefon,
elektrika, komunala, pisarniški material, vzdrževanje, varovanje, varstvo pri delu,
računovodske storitve,\).
Pri izračunu ključa smo upoštevali sledeča merila, izračunana na podlagi preteklih izkušenj in
ocene za leto 2016:
•

število zaposlenih oz. predvidene ure za posamezno stroškovno mesto;

•

planirani prihodki po stroškovnih mestih.

Tabela 63 Sodila za razporejanje prihodkov in stroškov oziroma odhodkov .

SM 1
SM 2
SM 3

URE
PROCENT PRIHODKI PROCENT
ARITM.SRED KLJUČ
58
408.374
60,43
28.386,00
76,19
44,66
38
495.000
37,88
8.058,00
21,63
54,13
2
11.050
1,69
811,00
2,18
1,21
98
914.424
100,00
37.255,00
100,00
100,00

Pri določanju stroškov v zvezi z avtomobili se uporablja razdelilnik na podlagi ocene
porabljenih kilometrov za posamezno stroškovno mesto, glede na predvidene naloge.

6.3

Način financiranja

Sredstva potrebna za izvajanje javne službe bo zavod pridobival iz proračuna Republike
Slovenije na podlagi sklenjenih pogodb z MKGP in MOP. Ostala sredstva v skladu s tem
načrtom bo zavod pridobival z dejavnostmi, ki jih izvaja na trgu (prodajo blaga in storitev),
donacijami, dotacijami, darili in iz drugih virov.
Zaposleni (stroški plač in drugi stroški dela) so bodo financirali v skladu z viri financiranja
navedenimi v tabelah 60 in 61.
Sredstva pridobljena iz naslova upravljanja voda posebnega pomena se bodo namenila za
stroške, ki nastajajo v zvezi z ribiškim upravljanjem voda posebnega pomena (plačilo
pogodbenih ribiških čuvajev, nakup rib, opreme, materialni stroški, izdelava ribolovnih
dovolilnic,...), preostala sredstva iz tega naslova pa bodo skupaj s preostankom sredstev iz
tržnega dela dejavnosti namenjena za investicijske in investicijsko vzdrževalne potrebe
zavoda.

6.4

Načrt investicij

6.4.1

Obnova ribogojnice Obrh

Zavod za ribištvo Slovenije bo v 2016 nadaljeval s fazno izvedbo investicijskih del na
kompleksu ribogojnice Obrh. V letu 2013 smo izvedli manjša pripravljalna dela, v letu 2014 in
2015 pa ribogojnico ogradili zaradi preprečitve prostega in nekontroliranega vstopa v
kompleks, postavili vse temelje za postavitev zaščitne mreže pred ribojedimi pticami, uredili
protipoplavno zaščito, dovozno pot za nakladanje in razkladanje rib, zgradili novo vhodno
stavbo v ribogojnico, na novo uredili dotok vode od njenega zajetja v potoku Obrh do
kompleksa bazenov, nadvišali vse betonske bazene, na novo uredili dotok vode v bazene,
uredili notranjost in okolico ribogojnice, \
V letu 2016 je načrtovana še postavitev zaščitne mreže pred ribojedimi pticami čez celotni
kompleks bazenov ter odstranitev dotrajanega lesenega kioska, ki predstavlja prodajalno rib,
in postavitev nekoliko večjega lesenega prodajnega kioska na isti lokaciji.
Pri načrtovani naložbi oz. projektu gre za popolno posodobitev ribogojniškega kompleksa
zaradi precejšnje dotrajanosti vseh bazenov, zastarelih tehnoloških rešitev izvajanja procesa

ZZRS

Program dela in finančni načrt Zavoda za ribištvo Slovenije
za leto 2016

93

vzreje rib in tudi dotrajane tehnološke opreme. Pomemben dejavnik za odločitev po
posodobitvi je tudi velik predvsem pa vsakdanji pojav plenjenja ptic in drugih živali. Z
navedeno naložbo želi zavod urediti infrastrukturo do te mere, da bo omogočala učinkovito
zaščito pred ribojedimi pticami ter zagotavljala boljše tehnološke pogoje za vzrejo rib.
Predvideva se, da bo investicija končana v prvi polovici leta 2016 oz. najkasneje do konca
leta 2016.
Celotna vrednost naložbe z vključenim DDV je znašala 478.240,00 EUR, brez DDV pa
392.000,00 EUR. V letu 2016 namerava zavod za zaključno fazo investicije nameniti
30.000,00 EUR. Navedena investicija se bo financirala v skladu z razdelitvijo po stroškovnih
mestih in razdelitvenem ključu navedenih v poglavju 6.2 Sodila za razporejanje prihodkov in
stroškov oziroma odhodkov.

6.4.2

Ureditev ribiškega učnega parka (RibaPark)

V letu 2016 namerava zavod nadaljevati z izvajanjem projekta oblikovanja parkovne ureditve
z ribiško učno potjo na zemljišču nekdanje ribogojnice ob upravni stavbi v Spodnjih
Gameljnah. Navedeno zemljišče je neurejeno in se zarašča, v Sloveniji pa ni primerljive
ureditve, na kateri bi se obiskovalci lahko poučili o slovenskem sladkovodnem ribištvu, zato
je projekt smiseln in potreben.
Namen ureditve je prikazati pestrost ribjih združb v slovenskih vodah, naravne vodne
habitate, delovanje ribogojnice, pravila in značilnosti ribištva ter poučiti obiskovalce o pojmih,
povezanih z življenjem v vodi na zanimiv način.
Ureditev bo namenjena predvsem šolarjem in dijakom kot tudi širši javnosti, zato se bo pri
načrtovanju upoštevalo predvsem enostavnost in privlačnost prikaza vsebin ter dostopnost
za vse skupine uporabnikov. Ureditev bo prostorsko in vsebinsko oblikovana tako, da bo
dostopna tudi gibalno in senzorno oviranim (slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim).
V načrtu je predvidena obnova nekaterih bazenov ribogojnice, ureditev nekaj novih ribnikov,
oblikovanje utrjene pešpoti z razširitvami in opremo na učnih točkah (klopi, informacijske
table in druga oprema, povezana s predstavljanjem vsebin).
V letu 2015 so bile že naročene nekatere študije, ki jih je potrebno izvesti na podlagi
projektnih pogojev izdanih s strani ARSO, opravljen črpalni preizkus na vrtini,\
Preostale aktivnosti za nadaljevanje projekta so vezane na spremembe in dopolnitve
Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana, ki naj bi stopile v veljavo konec
leta 2015. Takrat se bo intenzivno nadaljevalo s pripravo projektne dokumentacije, ki bo
podlaga za prijavo projekta na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev.
Za ureditev cca. 9.000 m2 velikega zemljišča bo potrebnih približno 900.000,00 EUR,
natančna vrednost izvedbe projekta pa bo znana po izdelavi idejnega projekta, ki ga
nameravamo zaključiti v prvi polovici leta 2016. Za pripravo projektne dokumentacije do te
faze načrtujemo v letu 2016 za cca. 20.000 EUR izdatkov (brez DDV).
Projektno dokumentacijo bo zavod financiral iz tržnega dela dejavnosti zavoda, ta pa nam bo
nato omogočila kandidiranje na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev kot so npr.
Norveško finančni mehanizem, LIFE+ projekti, podobni razpisi Evropske skupnosti, ipd.
Zavodu bodo za zagon projekta nastali stroški za izdelavo projektne dokumentacije do faze
idejnega projekta, stroški nadaljnje projektne dokumentacije in izvedbe pa bi se krili iz
sredstev pridobljenih iz že omenjenih nepovratnih sredstev oz. njihovih virov. Morebitni
dodatni lastni delež ob pridobljenih nepovratnih sredstvih pa bo zavod zagotovil iz naslova
sponzorstev, donacij in lastne tržne dejavnosti. Glede na namen in značilnost projekta
(vzgojno izobraževalni namen, dostopnost gibalno in senzorno oviranim,...) je upravičeno
pričakovati, da bo zavod z navedenim projektom pri kandidaturah na navedenih razpisih za
pridobitev nepovratnih sredstev uspešen.
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V kolikor zavod ne bo uspešen pri kandidiranju na zgoraj navedenih razpisih za pridobitev
nepovratnih sredstev, navedene investicije ne bo izvedel.

6.4.3

Investicijsko vzdrževalna dela

V letu 2016 se bodo izvajala tudi investicijsko vzdrževalna dela na objektih oz.
nepremičninah, s katerimi upravlja zavod. Predvidena so investicijsko vzdrževalna dela na
objektih v ribogojnicah Soča in Obrh v predvideni višini 5.000,00 evrov in na sedežu zavoda
v Spodnjih Gameljnah v predvideni višini 2.000,00 evrov. Navedena investicijsko vzdrževalna
dela se bodo financirala v skladu z razdelitvijo po stroškovnih mestih in razdelitvenem ključu
navedenih v poglavju 6.2 Sodila za razporejanje prihodkov in stroškov oziroma odhodkov.
Navedeni zneski so izkazani v Tabeli 65 pod AOP 459.

6.4.4

Plan nabave opreme, osnovnih sredstev in investicije

Tabela 64 Plan nabave opreme, osnovnih sredstev in investicije
Vrednost
(€)

INVESTICIJSKI ODHODEK

24.200,00

Nakup in vzdrževanje opreme
Nakup opreme za reševanje rib

1.300,00

Nakup zabodnih mrež
Nakup tehnične opreme za terensko delo (GPS s kartografijo, fotoaparat, aparat za
fizikalno kemijske meritve – sonde in kalibracije)
Nakup laboratorijske opreme (laboratorijska tehtnica (0,1g natančnost), drobno
laboratorijsko orodje (pincete, škarje, merilne deske,\))

2.200,00

Nakup dveh računalniških monitorjev (od tega eden 4K UHD)

2.300,00
1.000,00
700,00

Vzdrževanje čolnov in nakup opreme za čolna (krpanje in ojačitve čolnov,
vzdrževanje prikolic za čolna, vzdrževanje pogonskih agregatov)

3.000,00

Vzdrževanje opreme za izvajanje elektroizlova (popravila
elektroagregatov, zamenjava loparjev in mrežic za izlov rib,\)

1.700,00

in

vzdrževanje

Vzdrževanje osnovnih sredstev na sedežu zavoda in v ribogojnih obratih Obrh in
Soča (vzdrževanje fotokopirnih strojev, tiskalnikov, avtomatskih krmilnikov,
agregatov, avtomobilov, obnovitev zavarovanj,...)
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Investicijsko vzdrževanje na objektih sedeža zavoda in v ribogojnih obratov Obrh in
Soča (vzdrževanje ogrevalno hladilnih sistemov, investicijsko vzdrževanje objektov,
stavbnega pohištva,\)
Nakup nematerialnega premoženja

12.000,00
7.000,00

7.000,00
8.000,00

Nadgradnja BiosWeb – vključitev novih vsebin

4.000,00

Nadgradnja vnosne aplikacije BIOS

4.000,00

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
Investicija »Posodobitev kompleksa zunanjih bazenov Ribogojstva Obrh, Vrhnika
pri Ložu 6, 1386 Stari trg pri Ložu«
Projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring
Priprava projektne dokumentacije za izvedbo projekta ribiškega učnega parka
(RIBAPARK)
SKUPAJ investicijski odhodki

30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
89.200,00
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Oprema in osnovna sredstva, ki so navedena v tabeli 64, se bodo financirala v skladu z
razdelitvijo po stroškovnih mestih in razdelitvenem ključu navedenih v poglavju 6.2 Sodila za
razporejanje prihodkov in stroškov oziroma odhodkov. S strani MKGP je za investicije
namenjeno 15.000 EUR ostala sredstva bo zavod zagotavljal iz sredstev tržne dejavnosti
zavoda. Oprema bo v lasti zavoda in ni vključena v skupne nabave pri Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse investicije v osnovna sredstva so izkazana tudi v
Tabeli 65 pod AOP 473, 475, 476, 478 in 479.

6.5

Načrt prihodkov in odhodkov

Financiranje javne službe temelji na pogodbah, ki jih zavod sklene z MKGP in MOP v
skladu s sprejetim proračunom.
Zaračunanih prihodkov v letu 2016 planiramo v višini 1.605.628€. Plan je sestavljen na
podlagi sprejetega proračuna Republike Slovenije in podpisanih pogodb na tržnem delu
dejavnosti.
V letu 2016 bo za izvajanje nalog javne službe s področja ribištva MKGP predvidoma
namenil skupaj 547.533 evrov, in sicer:
-

407.242 evrov iz PP 426510 (od tega 325.193 evrov za plače, 67.049 evrov za
materialne stroške ter 15.000 evrov za investicije) ter

-

140.291 evrov za izvedbo povečanega obsega dela na področju morskega ribištva v
okviru Nacionalnega programa za zbiranje in upravljanje podatkov
 iz PP 140023 (75.433 evrov za plače in 36.800 evrov za materialne stroške in
 PP 140024 (18.858 evrov za plače in 9.200 evrov za materialne stroške.
Obseg nalog je določen v skladu z Nacionalnim programom zbiranja in upravljanja
podatkov za obdobje 2011 – 2013 podaljšan za obdobje 2014 – 2016, ki ga je potrdila
Evropska Komisija. V programu so natančno določene naloge, ki jih je potrebno
izvesti do konca leta 2016.

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

Ministrstva za okolje in prostor v višini 47.000 evrov iz PP 153239-Natura 2000
(45.500 evrov za plače in 1.500 evrov za materialne stroške) ter

-

Agencije RS za okolje v višini 50.000 evrov iz PP 245910 (45.000 evrov za plače in
5.000 evrov za materialne stroške).

Ocenjujemo, da bodo v letu 2016 prihodki na področju upravljanja z vodami posebnega
pomena na nekoliko nižji ravni kot v predhodnem letu ob predpostavki zmernih vremenskih
pogojev. Zato v letu 2016 načrtujemo prihodke v višini 277.471 evrov, ki so izkazani med
drugimi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe. Navedeni prihodki izvirajo izključno iz
prodaje ribolovnih dovolilnic.
Na tržnem delu dejavnosti zavoda pričakujemo nekoliko višje prihodke glede na realizacijo v
letu 2015. V program dela smo v tržni del dejavnosti vključili sredstva, ki so že zaračunana
in bodo plačana v letu 2016 ter sredstva, ki izhajajo iz že sklenjenih pogodb oziroma bodo te
v letu 2016 zagotovo sklenjene. Na podlagi navedenega ocenjujemo, da bomo v letu 2016
na tržnem delu dejavnosti (strokovne naloge) pridobili sredstva v višini 475.000 EUR.
V okviru ribogojstva Obrh se bo v naslednjih letih nadaljevala vzreja sulca, lipana, potočne
zlatovčice in čiste genetske potočne postrvi. Vzreja bo prvenstveno prilagojena potrebam za
poribljavanje voda posebnega pomena, v preostalem delu pa trendom na trgu. V letu 2016
načrtujemo, da bo možno povečati vzrejne kapacitete v vališču, saj je z obnovo le tega v
njem več prostora in posodobljena tehnologija vzreje. Pričakujemo, da bomo prodali za cca.
80.000€ rib.
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V letu 2016 se bo nadaljevala tudi vzreja rib v ribogojnem obratu »Soča« v Kobaridu, in sicer
sterilne šarenke in genetsko čiste soške postrvi. Obe vrsti bosta prioritetno namenjeni za
poribljavanje voda posebnega pomena. Pričakujemo vzrejo v višini 110.000€.
Finančni načrt in tabele so pripravljene skladno z Navodilom o pripravi finančnih načrtov
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov in obsega naslednje tabele:

6.5.1

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka

Prihodki za izvajanje javne službe so predvideni v višini 921.033 €, od tega 532.533 € iz
sredstev proračuna RS (MKGP) za pokrivanje tekočih stroškov, 15.000€ za investicije,
47.000€ iz sredstev proračuna RS (MOP) in 50.000€ ARSO ter 276.500 € iz drugih
prihodkov za izvajanje javne službe, in sicer iz naslova izvajanja upravljanja z vodami
posebnega pomena (od prodaje ribolovnih dovolilnic) 275.000 € in drugih prihodkov v višini
1.500€.
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu so predvideni v višini 622.627 evrov in jih
sestavljajo:
• Prihodki od storitev – 405.000 €,
• Prihodki od prodaje rib - 190.000 €,
• Prihodki od obresti, najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja - 775 €,
• Drugi prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe (projekti) .- 26.852 €, ki se delijo
na:
• LIFE+: »SI Natura 2000 Management – Program upravljanja z območji
Natura v Sloveniji za obdobje 2014 – 2020«: 9.888 €
•

CRP V1-1436: Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in
populacije sulca na območju srednje Save: 4.000 €

•

CRP V1-1427: Elementi stanja
sprejemljivega pretoka: 12.964 €

voda

pri

določanju

ekološko

Odhodki za izvajanje javne službe znašajo 960.116 evrov, odhodki iz naslova tržne
dejavnosti pa 582.771 EUR. Med odhodki za izvajanje javne službe so izkazani tudi
investicijski odhodki v Ribogojstvo Obrh v vrednosti 30.000€ ter projektna dokumentacija
RIBAPARK v višini 20.000€, ki se nanašajo na tržni del dejavnosti, vendar je izkaz predpisan
in ne omogoča drugačnega izkazovanja.
Če upoštevamo navedene zneske, potem znašajo skupni odhodki za izvajanje javne službe
910.116 €, tako da javna služba izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.917€,
tržna dejavnost pa presežek odhodkov nad prihodki v višini 10.144€. Za celoten zavod pa
znaša presežek prihodkov nad odhodki 772 €.
Tabela 65 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
indeks
konto

NAZIV KONTA

Oznaka
za AOP

1

2

3

I. SKUPAJ PRIHODKI
(402+431)
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(403+420)
A. Prihodki iz sredstev javnih financ
(404+407+410+413+418+419)

401
402
403

Plan
Realizacija

Realizacija

plan/

2014

2015

2016

real.2015

4

5

6

7

1.702.223

1.435.799

1.543.660

1,08

868.693

890.453

921.033

1,03

603.532

591.825

644.533

1,09

ZZRS

del
7400
del
7400

del
7401
del
7401

del
7402
del
7402

del
7403
del
7403
del
7404
del
7404
del 740
741

del
7130
del
7102
del
7100
del
7141
72
730
731
732
786
787

del
7130
del
7102
del
7103
del
7100
del
7141
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a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna
(405+406)

404

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

405

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije

406

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

407

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

408

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije

409

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

410

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

411

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije

412

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

413

Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

414

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

415

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

416

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

417

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe
(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)

418

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

421

Prejete obresti

422

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

423

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

424

Kapitalski prihodki
Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije iz tujine
Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(432+433+434+435+436)

425
426
427
428
429
430

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

Prejete obresti

433

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

434

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

435

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe

436

II. SKUPAJ ODHODKI
(438+481)
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim
(440+441+442+443+444+445+446)
del
4000
del
4001
del
4002
del
4003
del
4004
del
4005
del
4009

419
420

431

437
438
439

Plače in dodatki

440

Regres za letni dopust

441

Povračila in nadomestila

442

Sredstva za delovno uspešnost

443

Sredstva za nadurno delo

444

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

445

Drugi izdatki zaposlenim

446

97

603.532

591.825

644.533

1,09

573.832

576.825

629.533

1,09

29.700

15.000

15.000

1,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

265.161

298.628

276.500

0,93

243.346

295.867

275.000

0,93

0

0

0

1.596
8.000
5.000
0
0

961

7.200

0
0
0
1.800

0
0
0
0
0
0
1.500

0,83

833.530

545.346

622.627

1,14

788.411

411.267

595.000

1,45

0

19

0

0

665

775

775

1,00

0

0

44.454

133.304

26.852

0,20

1.574.193

1.548.412

1.542.888

1,00

970.816

955.415

960.116

1,00

411.091

399.697

446.988

1,12

369.842

359.845

402.698

1,12

6.986

5.172

14.817

2,86

28.170

27.319

26.473

0,97

0

0

0

5.068

6.543

3.000

0

0

0

1.025

818

0

0,46

ZZRS

del
4010
del
4011
del
4012
del
4013
del
4015

del
4020
del
4021
del
4022
del
4023
del
4024
del
4025
del
4026
del
4027
del
4028
del
4029
403
404
410
411
412
413

4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209

del 400
del 401
del 402
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B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost
(448+449+450+451+452)

447

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

Prispevek za zaposlovanje

450

Prispevek za starševsko varstvo

451

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

452

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

453

Pisarniški in splošni material in storitve

454

Posebni material in storitve

455

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

Prevozni stroški in storitve

457

Izdatki za službena potovanja

458

Tekoče vzdrževanje

459

Poslovne najemnine in zakupnine

460

Kazni in odškodnine

461

Davek na izplačane plače

462

Drugi operativni odhodki

463

D. Plačila domačih obresti
E. Plačila tujih obresti
F. Subvencije
G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom
H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
I. Drugi tekoči domači transferji
J. Investicijski odhodki
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski
inženiring
Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU
(482+483+484)
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

464
465
466
467
468
469

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na
trgu
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
(401-437)
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
(437-401)

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486

98

60.977

60.498

65.995

1,09

31.554

32.201

35.638

1,11

26.704

26.483

28.551

1,08

233

274

242

0,88

377

374

402

1,08

2.109

1.166

1.162

1,00

352.754

351.040

357.933

1,02

95.897

97.416

107.158

1,10

18.376

19.415

19.027

0,98

32.964

31.540

30.909

0,98

22.517

22.830

22.602

0,99

15.781

19.371

18.984

0,98

50.339

39.357

39.751

1,01

7.648

8.612

8.784

1,02

0

0

0

0

0

0

109.232
1.785
0
0
0
0
0

112.499

110.719
0
0
0
0
0
0

0,98

144.209
0
38.152
10.973
5.336
69.298
0
0
20.450

144.180

89.200
0

0,62

24.200

3,91

30.000
7.000

0,29

0
0
0
0
0

11.173
6.195
25.090
101.722

8.000

0
0

0

20.000

603.377
193.925

592.997
187.062

582.771
196.415

0,98
1,05

27.235
382.217

26.204
379.731

25.612
360.744

0,98
0,95

128.030

0

772

0

112.613

0
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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 66 Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
ČLENITEV
KONTOV

NAZIV KONTA

1

2

Oznaka
za AOP
3

Realizacija Realizacija
Plan

2014

2015

2016

4

5

6

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

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

524

0

0

0

525

0

0

0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA
(500-512)
VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA
(512-500)

6.5.3

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

Zavod se v letu 2016 namerava zadolžiti za 70.000,00 EUR in to posojilo tudi vrniti, tako da
konec leta ne bo izkazoval nikakršnih obveznosti iz tega naslova.

ZZRS
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Tabela 67 Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
ČLENITEV
KONTOV

NAZIV KONTA

1

2

Oznaka
za AOP

3

Realizacija Realizacija
2014

2015

4

5

Indeks
Plan

plan/

2016

reali.2015

6

50

VII. ZADOLŽEVANJE
(551+559)

550

60.000

0

70.000

500

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

551

60.000

0

70.000

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

552

60.000

0

70.000

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

553

0

0

0

del 5003

Najeti krediti pri državnem proračunu

554

0

0

0

del 5003

Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti

555

0

0

0

del 5003

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

556

0

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

557

0

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

558

0

0

0

501

Zadolževanje v tujini

559

0

0

0

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA
(561+569)

560

60.000

0

70.000

550

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

561

60.000

0

70.000

5501

Odplačila kreditov poslovnim bankam

562

60.000

0

70.000

5502

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

563

del 5503

Odplačila kreditov državnemu proračunu

564

0

0

0

del 5503

Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti

565

0

0

0

del 5503

Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja

566

0

0

0

del 5503

Odplačila kreditov drugim javnim skladom

567

0

0

0

del 5503

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

568

0

0

0

Odplačila dolga v tujino

569

0

0

0

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

128.030

0

772

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

573

0

112.598

0

551

6.5.4

0

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti

Na javnem delu planiramo 909.504€ prihodkov in sicer:
- iz naslova financiranja s strani MKGP 532.533€
- iz naslova financiranja MOP 47.000€
- iz naslova financiranja ARSO 50.000€
- upravljanja z vodami posebnega pomena 277.471€
- finančni prihodki 300€
- drugi prihodki 2.200€
Skupni odhodki za izvajanje javne službe bodo znašali 909.504 €, kar pomeni, da zavod ne
bo imel niti presežka prihodkov nad odhodki, niti presežka odhodkov nad prihodki.
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Na tržnem delu planiramo 697.814 € celotnih prihodkov iz naslova prodaje proizvodov in
storitev in sicer:
- prihodki od prodaje storitev (strokovne naloge): 475.000 €,
- projekti CRP: 16.964€
- prihodki od prodaje rib: 190.000 €,
- povečanje nedokončane proizvodnje rib 15.000€
- finančni in drugi prihodki:850 €.
Skupni odhodki na tržnem delu znašajo 556.762 evrov in jih sestavljajo:
- stroški, blaga, materiala in storitev: 326.478 €,
- stroški dela: 205.384 €,
- amortizacija:19.000 €,
- odhodki financiranja (leasing in posojilo):3.400 €,
- drugi odhodki in ostali stroški: 2.500 €.
Tabela 68 Izkaz prihodkov in odhodkov dejavnosti javne službe in javnih nalog 2014 - 2016

PRIHODKI OD POSLOVANJA
PRIHODKI MKGP- ribištvo
prihodki MKGP-morje
PRIHODKI MOP-okoljski del
PRIHODKI MOP- Arso
DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
UPRAVLJ.Z VODAMI POSEBNEGA POMENA
ZMANJŠANJE/POVEČANJE NED.PROIZV.
FINANČNI PRIHODKI
DONACIJE
DRUGI PRIHODKI
SKUPAJ PRIHODKI JAVNA SLUŽBA
STROŠKI BLAGA, MAT.IN STORITEV
STROŠKI DELA
AMORTIZACIJA
OSTALI DRUGI STROŠKI
FINANČNI ODHODKI
DRUGI ODHODKI
CELOTNI ODHODKI

Realizacija
2014
844.802,67
390.262,81
139.569,95
48.202,50
13.254,08
18.987,96
234.525,37
0,00
40,00
5.000,00
2.282,00
852.124,67

Realizacija
2015
857.714,00
385.000,00
121.809,00
44.473,00
5.126,00
16.332,00
284.974,00
0,00
739,00

384.471,60
474.650,22
3.325,07
2.416,56
2.327,82
92,05
867.283,32

PLAN
INDEKS
2016
15/14
16/15
16/14
907.004,00
1,02
1,06
1,07
392.241,00
0,99
1,02
1,01
140.292,00
0,87
1,15
1,01
47.000,00
0,92
1,06
0,98
50.000,00
0,39
9,75
3,77
277.471,00
0,00
300,00

1,22

0,97

1,18

18,48

0,41

7,50

2.167,00
860.620,00

2.200,00
909.504,00

0,95
1,01

1,02
1,06

0,96
1,07

389.635,00
463.092,00
4.209,00
2.370,00
1.314,00

393.120,00
509.984,00
3.300,00
2.100,00
1.000,00
0,00
909.504,00

1,01
0,98
1,27
0,98
0,56

1,01
1,10
0,78
0,89
0,76

1,02
1,07
0,99
0,87
0,43

0,99

1,06

1,05

860.620,00
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Tabela 69 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

ČLENITEV
PODSKUPIN
KONTOV

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Oznaka
za AOP

Prihodki in odhodki za izvajanje
javne službe
Realizacija
2014

Realizacija
2015

Prihodki in odhodki od prodaje
blaga in storitev na trgu

Plan

indeks

Realizacija

Reallizacija

Plan

Indeks

2016

plan/

2014

2015

2016

plan/

ocena
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(661+662-663+664)
760

761

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

762

B) FINANČNI PRIHODKI

660
661
662
663

ocena

849.803

857.714

907.004

1,06

706.048

617.532

696.964

1,13

849.803

857.714

907.004

1,06

747.340

531.374

681.964

1,28

0

0

0

86.068

15.000
0

0

0

41.498

0

664

0

0

206

90

665

40

739

300

0,41

90

105

100

0,95

2.282

2.167

2.200

1,02

461

1.634

750

0,46

0,00

C) DRUGI PRIHODKI

666

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(668+669)

667

0

0

0

0

0

0

del 764

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

668

0

0

0

0

0

0

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

669

0

0

0

0

0

0

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

670

852.125

860.620

909.504

1,06

706.599

619.271

697.814

1,13

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

671

384.565

389.635

393.120

1,01

302.432

321.019

326.478

1,02

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

672

92

0

0

92

874

0

460

STROŠKI MATERIALA

673

117.111

104.801

106.612

1,02

101.991

97.256

99.201

1,02

461

STROŠKI STORITEV

674

267.362

284.834

286.508

1,01

200.349

222.889

227.277

1,02

F) STROŠKI DELA
(676+677+678)

675

474.650

463.092

509.984

1,10

217.131

206.094

205.384

1,00

del 464

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

676

379.595

368.385

402.698

1,09

167.865

161.187

159.080

0,99

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677

59.553

60.006

64.834

1,08

26.180

24.620

25.612

1,04

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

678

35.502

34.701

42.452

1,22

23.086

20.287

20.691

1,02

462

G) AMORTIZACIJA

679

3.325

4.209

3.300

0,78

19.379

14.294

19.000

1,33

463

H) REZERVACIJE

680

0

0

0

0

0

0

0,00

J) DRUGI STROŠKI

681

2.417

2.370

2.100

0,89

2.744

3.177

2.500

0,79

467

K) FINANČNI ODHODKI

682

2.327

1.314

1.000

0,76

3.192

755

3.400

4,50

468

L) DRUGI ODHODKI

683

0

0

0

0,00

197

1.570

0

0,00

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(686+687)

684

0

0

0

0

0

0

del 469

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

685

0

0

0

0

0

0

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

686

0

0

0

0

0

0

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

687

867.284

860.620

909.504

1,06

545.075

546.909

556.762

1,02

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(670-688)

688

0

0

0

0,00

161.524

72.362

141.052

1,95

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(688-670)

689

15.159

0

0

Davek od dohodka pravnih oseb

690

0

0

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(691=688-690)

691

0

0

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

692

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja

693

763

del 466

del 465

15.159
0

0

0

0

0

0,00

25.777

16.106

23.979

1,49

0

135.747

56.256

117.074

2,08

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Iz navedene tabele je razvidno, da znašajo planirani prihodki zavoda 1.607.318€ in odhodki
1.466.266 €, kar pomeni, da bo zavod izkazoval presežek prihodkov nad odhodki v višini
141.052€. Ta presežek se bo zmanjšal še za davek od dohodka pravnih oseb v višini
23.979€, tako da bo ostanek prihodkov nad odhodki 117.073 €.
Tabela 70 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
ČLENITEV
PODSKUPIN

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA
(861+862-863+864)
760

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA
B) FINANČNI PRIHODKI
C) DRUGI PRIHODKI

Oznaka Realizacija
za AOP
Realizacija
2014
2015

Indeks

Plan

plan/
ocena

2016

860

1.555.851

1.475.246 1.603.968

861

1.597.143

1.389.088 1.588.968

862

0

86.068

15.000

863

41.498

0

0

864
865
866

206
130
2.743

90
844
3.801

0
400
2.950

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI
(868+869)

867

0

0

0

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

868
869

0
0

0
0

0
0

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

870

1.558.724

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

871

686.997

710.654

719.598

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA
STROŠKI MATERIALA
STROŠKI STORITEV

872
873
874

184
219.102
467.711

874
202.057
507.723

0
205.813
513.785

F) STROŠKI DELA
(876+877+878)

875

691.781

669.186

715.368

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV
DRUGI STROŠKI DELA
G) AMORTIZACIJA
H) REZERVACIJE
J) OSTALI DRUGI STROŠKI
K) FINANČNI ODHODKI
L) DRUGI ODHODKI

876
877
878
879
880
881
882
883

547.460
85.733
58.588
22.704
0
5.161
5.519
197

529.572
84.626
54.988
18.503
0
5.547
2.069
1.570

561.778
90.446
63.143
22.300
0
4.600
4.400
0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(886+887)

884

0

0

0

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

885
886

0
0

0
0

0
0

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

887

1.412.359

O) PRESEŽEK PRIHODKOV
(870-888)

888

146.365

72.362

141.052

P) PRESEŽEK ODHODKOV
(888-870)

889

0

0

0

del 80

Davek od dohodka pravnih oseb

890

25.777

16.106

23.979

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka
(691=688-690)

891

120.588

56.256

117.073

del 80

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

892

0

761
762
763

del 764
del 764

del 466
460
461

del 464
del 464
del 464
462
463
del 465
467
468

del 469
del 469

1.479.891 1.607.318

1.407.529 1.466.266

1,09
1,14

0,00
0,47

1,09
1,01
1,02
1,01
1,07
1,06
1,07
1,15
1,21
0,83
2,13
0,00

1,04
1,95

1,49
2,08
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Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega
obdobja

893

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju
Število mesecev poslovanja

894
895

104

0
28
12

29
12

Izjavljamo, da ima Zavod za ribištvo Slovenije zagotovljeno ločeno računovodsko spremljanje
dejavnosti javne službe, tržne dejavnosti in ostalih dejavnosti (projektov), ki jih izvaja.
Ločeno računovodsko spremljanje se zagotavlja z vzpostavljenim sistemom stroškovnega
računovodstva in sicer z opredelitvijo stroškov po stroškovnih mestih.
Dejan Pehar, spec.
Direktor

29
12

1,00
1,00

