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NAČRTOVANJE V SLADKOVODNEM RIBIŠTVU 
 
Pravna podlaga:  Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS št. 61/2006) 
 
1. Program upravljanja rib v celinskih vodah RS 
 
 
2. Načrti ribiških območij  
 
 
3. Ribiško gojitveni načrti  
 
 



1. PROGRAM UPRAVLJANJA RIB V CELINSKIH VODAH RS: 

 krovni načrt ribiškega upravljanja  

 določa dolgoročne usmeritve upravljanja rib na državni ravni  

 Program vsebuje:  
• cilje in ukrepe za varstvo in trajnostno rabo rib ter ohranjanje ugodnega stanja 

ogroženih  vrst rib v skladu s predpisi o ohranjanju narave. 
• oceno stanja;  
• oceno pričakovanih učinkov in potrebnih javnofinančnih sredstev za doseganje 

ciljev;  
 
 je podlaga za pripravo načrtov upravljanja v ribiških območjih in ribiško gojitvenih 

načrtov za ribiške okoliše. 
 
 Sprejme se za obdobje 12 let, v fazi sprejemanja je Program 2010 – 2021. 

 
 

 

 



2. NAČRTI RIBIŠKIH OBMOČIJ 
 
 so obvezne strokovne podlage za celovito ribiško upravljanje posameznega 

ribiškega območja in se izdelajo za obdobje 6 let 
 načrte se izdela za vsako ribiško območje, 12 načrtov  
 
 Vsebujejo:  
• temeljne usmeritve za ohranitev in trajnostno rabo rib,  
• načela posegov v populacije posameznih ribjih  
• usmeritve za poribljavanje in gojitev rib 
• usmeritve za varstvo tistih delov ribiškega območja, ki so zavarovani po predpisih 

o ohranjanju narave. 
 

 načrte se izdela za obdobje 6 let 
 
 načrti RO so podlaga za izdelavo ribiško gojitvenih načrtov (RGN) 

 

 
 

 



3. RIBIŠKO GOJITVENI NAČRTI (RGN) 
 
 Določajo ribiško upravljanje na nivoju ribiškega okoliša, 
 
 VSEBINA RGN: 
• urejajo revirje in njihovo namembnost, poribljavanja, sonaravno gojitev rib, gojitev v 

ribogojnicah, ribolovni režim, število ribolovnih dni, količino uplena rib, odvzem spolnih celic, 
ribiška tekmovanja in tekmovalne trase 

• vsebujejo podatke o:  
 vplivih na ribiški okoliš, izvajalcu ribiškega upravljanja, analizi upravljanja za preteklo obdobje, 

območjih varovanih po predpisih o ohranjanju narave in voda  
 sprejmejo se za obdobje 6 let 
 

 PRIPRAVA NAČRTOV RO  IN RGN: 
• Osnutke RO in RGN pripravi ZZRS,  v sodelovanju z izvajalcem ribiškega upravljanja (Ribiške 

družine) in lokalne skupnosti ter na podlagi naravovarstvenih smernic, sprejme jih minister za 
kmetijstvo in okolje. 
 

• Načrti RO in RGN za novo obdobje so v fazi osnutkov in še niso sprejeti  priprava in 
sprejetje je odvisno od sprejetja Programa upravljanja rib.  
 

   



PUN 2000 IN RIBIŠTVO 

 PROGRAM UPRAVLJANJA Z NATURA 2000 OBMOČJI  - PUN2000 2014 - 2020 

• Določa varstvene cilje in ukrepe na Natura 2000 območjih za vrste in habitatne tipe  

• Ukrepi vezani sektor ribištva so bili določeni za 35 kvalifikacijskih vrst in 2 habitatna 

tipa 

• Za ukrepe, vezane na prilagojeno ribiško upravljanje, PUN določa njihovo  

vključevanje in teh ukrepov v ribiško gojitvene načrte. 

Foto: B.Vreš Foto: K.Poboljšaj Foto: A.Hudoklin Foto: B.Bric 



VKLJUČEVANJE VSEBIN PUN2000 V RGN: 
 

• Ukrepi PUN2000 za sektor ribištva se bodo v RGN vključevali preko naravovarstvenih smernic. 
 

• V RGN, ki so v pripravi, se bodo ukrepi v načrte vključevali kot konkretne naravovarstvene 
usmeritve, določene po  posameznih ribiških revirjih, ob upoštevanju rabe posameznih revirjev ter 
naravovarstvenih vsebin. 

 
 
 

 

 

PUN2000 2014-2020 
 

Varstveni cilji in varstveni ukrepi  

Naravovarstvene smernice ZRSVN 

Vključevanje v ribiško gojitvene 
načrte 



HVALA ZA POZORNOST! 
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