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PROSTORSKE ENOTE IZVAJANJA RIBIŠKEGA 
UPRAVLJANJA 

Uredba o določitvi meja ribiških območij in ribiških okolišev v RS (Uradni 

list RS, št. 52/2007) ter Uredba o določitvi voda posebnega pomena ter 

načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih (Uradni list RS, št. 52/2007) 

določata prostorske enote ribiškega upravljanja: 

• 12 RIBIŠKIH OBMOČIJ 

• 67 RIBIŠKIH OKOLIŠEV 

• PRIBLIŽNO 3.300 RIBIŠKIH REVIRJEV 

 

• VODE POSEBNEGA POMENA, KI SO IZLOČENE IZ  RIBIŠKIH 

OKOLIŠEV 



 
 

RIBIŠKA OBMOČJA SLOVENIJE 

12 RIBIŠKIH OBMOČIJ 



 
 

RIBIŠKI OKOLIŠI SLOVENIJE 

67 RIBIŠKIH OKOLIŠEV 

3.300 RIBIŠKIH REVIRJEV 



STRUKTURA NAČRTOVANJA V SLADKOVODNEM RIBIŠTVU 

Pravna podlaga:  Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS št. 
61/2006) določa: 

 
1. Program upravljanja rib v celinskih vodah RS 
        (12 letno obdobje)  

2. Načrti ribiških območij (6 letno obdobje) 

3. Ribiško gojitveni načrti (6 letno obdobje) 

4.    Letni program ribiškega upravljanja 

 

 



• Krovni načrt ribiškega upravljanja  

• Določa dolgoročne usmeritve upravljanja rib na državni ravni  

• 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. 

 
 

 

 

 

Program upravljanja rib v celinskih vodah RS 



Kaj določajo: 
• Temeljne usmeritve za ohranitev in 

trajnostno rabo rib v RO 

• Načela posegov v populacije 
posameznih ribjih vrst 

• Usmeritve za poribljavanje in 
gojitev rib 

• Usmeritve za varstvo tistih delov 
RO, ki so zavarovani po predpisih 
ohranjanja narave 

Kaj so: 

• Strokovne podlage za celovito ribiško 
upravljanje v posameznem RO glede 
na specifične ekosistemske značilnosti 
posameznega območja 

• Načrte se izdela za vsako ribiško 
območje - 12 načrtov 

• Načrte se izdela za obdobje 6 let 

• Načrti RO so podlaga za izdelavo 
ribiško gojitvenih načrtov (RGN) 

Načrti ribiških območij - 12  



Določajo ribiško upravljanje RO za 6 
letno obdobje: 

 
• Ribiški revirji in njihova namembnost 

(tip) 

• Odvzem spolnih celic 

• Poribljavanja 

• Sonaravna gojitev rib 

• Ribolovni režim 

• Količina dovoljenega uplena rib 

• Ribiška tekmovanja in tekmovalne 
trase 

  

Vsebuje podatke o:  
 
• Oceni stanja voda in ribjih populacij v 

ribiškem okolišu 

• Vplivih na ribiški okoliš 

• Analizi upravljanja preteklega obdobja 

• Načrtovanih ukrepih za izvajanje 
ribiškega upravljanja v RO 

• Območjih, varovanih po predpisih o 
ohranjanju narave in voda 

• Ciljih in smernicah za ohranjanje 
populacij ribjih vrst in trajnostno rabo 

• Podatke o izvajalcu ribiškega 
upravljanja 

Ribiško gojitveni načrti (RGN) - 64 



• Določa operativno izvajanje ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu 
 
• V skladu z ribiškogojitvenim načrtom (RGN) ga izdela izvajalec ribiškega 

upravljanja (ribiška družina) 
 

• Vsebuje podrobne podatke o letnem ribiškem upravljanju, določenem v 
RGN (uplen, poribljavanja, ribolovni režim, finančni načrt, organiziranost,…) 

 
• Rok za izdelavo je 31. december 
 
• ZZRS v roku 30 dni poda pripombe na Letni program; do potrditve se 

uporablja letni program za preteklo leto 
 

 
 

 

 

Letni program ribiškega upravljanja 



Sprejetje načrtov 

Naravovarstvene smernice (ZRSVN) Priprava osnutkov ribiških 
načrtov  

PUN 2000 ZZRS v sodelovanju z  
ribiškimi družinami 

Proces priprave ribiških načrtov (RO in RGN) in vključevanje 
naravovarstvenih vsebin 

Usklajevanje vsebin in predlogi 
rešitev 

(ZZRS, ribiških družin in ZRSVN) 

Prilagoditev načrtov ob 
upoštevanju usklajenih rešitev 



HVALA ZA POZORNOST! 
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