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1.

UVOD

Nacionalni strateški načrt (v nadaljevanju NSN) za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
je pripravljen za obdobje 2007-2013 v skladu z določili uredbe Sveta (ES) št.
1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo. Namen NSN je
opredeliti prednostne naloge za razvoj ribištva in ribogojstva v Sloveniji v skladu s
skupno ribiško politiko.
Priprava Nacionalnega strateškega načrta je potekala v tesnem sodelovanju z
drugimi državnimi organi (Ministrstvo za okolje in prostor in njegovi organi), lokalnimi
skupnostmi, ekonomskimi in socialnimi partnerji ter ostalimi zainteresiranimi
predstavniki civilne družbe. Osnutek NSN je rezultat razprav o prednostnih nalogah,
ki so potekale v okviru delavnic, ki jih je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP).
Strategija razvoja ribištva v Sloveniji do leta 2013 bo temeljila na treh ravneh:
I.

Na ravni izvajanja ukrepov strukturne narave v okviru 5 prednostnih osi
uredbe Sveta o Evropskem skladu za ribištvo (ESR).

II.

Na ravni izvajanja ukrepov, ki ne sodijo v okvir ESR, vendar so za ribiški
sektor v Sloveniji zelo pomembni. To je strategija razvoja sladkovodnega
ribištva (znotraj katere je posebej pomemben športni ribolov) in ukrepov
nadzora, spremljanja, inšpekcije, zbiranja podatkov ter poročanja v okviru
drugega finančnega instrumenta (uredba Sveta (ES) št. 861/2006 o
vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in
na področju pomorskega prava).

III.

Priprava slovenskega modela upravljanja z ribištvom, katerega namen je
zagotoviti trajnostno gospodarjenje z viri v severnem Jadranu v skladu s cilji
skupne ribiške politike EU.

1.1 Prispevek NSN k uresničevanju ciljev Lizbonske strategije
Nacionalni strateški načrt smo zastavili tako, da bo pomagal k uresničevanju ciljev
Lizbonske strategije. Predlagana politika razvoja ribištva v Sloveniji v okviru NSN za
obdobje 2007-2013 sledi ciljem Lizbonske strategije. Predlagane osi s pripadajočimi
ukrepi bodo ključni vzvod za spodbujanje rasti, razvoja in ekonomske diverzifikacije
ribiških obalnih območij.
Uredba o ESR jasno določa, da mora NSN vključevati prednostne naloge Skupnosti
glede trajnostnega razvoja, kot sta jih definirala Evropska sveta v Lizboni in
Göteborgu.
V skladu z dodeljenimi nalogami se bodo morali instrumenti Skupnosti za
dodeljevanje pomoči prilagoditi, da bi odgovorili na potrebe, ki izhajajo iz sprememb v
sektorjih ribištva in ribogojstva ter na svetovnem trgu iz uporabe novih tehnologij,
upadanja ribolovnih virov, slabše kakovosti ribogojnih voda, regionalnih razvojnih
politik in povpraševanja potrošnikov.
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Podpora razvoju sektorja ribogojstva prav tako predstavlja stvarno možnost za
ustvarjanje novih donosnih delovnih mest in novih gospodarskih dejavnosti. Sektor
ribogojstva mora biti vključen v trajnostni razvoj kakovostnih proizvodov, hkrati pa se
morajo zmanjšati vplivi na okolje.
Med ključnimi cilji Lizbonske strategije je ustvarjanje novih in boljših delovnih mest,
kar bi lahko bil cilj NSN za razvoj ribiškega sektorja v Sloveniji, posebno z ukrepi,
namenjenimi diverzifikaciji dejavnosti.
1.2 Nacionalna zakonodaja in zakonodaja EU, ki je podlaga za pripravo NSN1
NSN je bil pripravljen v skladu z nacionalno zakonodajo in zakonodajo EU, ki ureja
področje ribištva in okolja.
Leta 2002 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o morskem ribištvu
(Uradni list RS, št. 58/02, v nadaljevanju ZMR-1). Republika Slovenija ga je sprejela
zaradi bližajočega se pristopa k EU ter prevzemanja pravnega reda Skupnosti, ki
ureja in določa skupno ribiško politiko. V času sprejemanja tega zakona, pred
pristopom Slovenije k EU, je bil edini možen način približevanja slovenskega
pravnega reda Skupnosti na področju ribištva, kar je omogočilo sprejem izvedbenih
uredb in s tem izvajanje vsaj dela skupne ribiške politike.
Pristop Slovenije k EU je prinesel tudi celovito izvajanje skupne ribiške politike na
osnovi pravnega reda EU. V ribištvu so to predvsem uredbe Sveta in Komisije, njuni
sklepi in odločbe. Leta 2002 sprejeti zakon ni omogočal njihovega izvajanja. V
nekaterih primerih je prišlo do podvajanja z nacionalno zakonodajo in zato izvajanje
pravnega reda Skupnosti ni bilo mogoče.
Zaradi nastale situacije se je Slovenija odločila sprejeti nov Zakon o morskem ribištvu
(ZMR-2), ki ureja le tista področja morskega ribištva, ki niso urejena s predpisi
Skupnosti, in omogoča izvajanje pravnih aktov Skupnosti za upravljanje ribištva.
ZMR-2 zato ne posega v določbe pravnih aktov Skupnosti o skupni ribiški politiki. S
svojimi določbami zakon samo omogoča, da Vlada RS in ministrstvo, pristojno za

1

Ostali veljavni nacionalni predpisi na področju ribištva: Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribolovu (Uradni list RS, št. 9/96);
Pravilnik o športnem, podvodnem športnem in rekreacijskem ribolovu na morju (Uradni list RS, št.
69/03); Pravilnik o evidenci ribolovnih zmogljivosti, ribolovnem naporu, ulovu, vzreji rib, iztovarjanju in
ekonomskem položaju ribištva (Uradni list RS, št. 28/04); Pravilnik o vsebini, obliki in evidenci
dovoljenj za gospodarski ribolov (Uradni list RS, št. 83/04); Pravilnik o vodenju ladijskega dnevnika za
ribiška plovila, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/05); Pravilnik o
programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova, potrdilu o opravljenem izpitu in o
vodenju evidenc o izdanih potrdilih o opravljenih izpitih (Uradni list RS, št. 44/05); Pravilnik o trgovskih
imenih rib (Uradni list RS, št. 46/05); Uredba o določitvi območja ribolovnega morja Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 2/06).
Veljavni nacionalni predpisi na področju varstva narave in okolja: Zakon o varstvu okolja (Uradni
list RS; št. 39/06; ZVO-1-UPB1), Zakon o vodah (Uradni list RS; št. 67/02 in 110/02)i ter Zakon o
ohranjanju narave (Uradni list RS; št. 96/06; ZON-UPB2).
Dokumenti in zakonodaja EU: poleg veljavne zakonodaje za skupno ribiško politiko (posebno
okvirne uredbe 2371/2002 in uredbe o ESR 1198/2006) smo upoštevali tudi dokumente, kot so
Strategija varstva morskega okolja in Zelena knjiga o prihodnji evropski pomorski politiki, uredba Sveta
(ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje
ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 1626/94.
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ribištvo, s podzakonskimi akti določita oziroma implementirata skupno ribiško politiko,
in sicer v obsegu, ki ga določa zakonodaja Skupnosti.
Cilj novega zakona je urediti področje ribištva v tistih delih, kjer to ni urejeno s
predpisi Skupnosti. Zakon tako ureja področja upravljanja ribištva, določitev
ribolovnih območij za gojitev rib, naloge v zvezi z ohranjanjem ugodnega stanja
ribolovnih virov in doseganja dobrega ekološkega stanja, izdajanje dovoljenj za
gospodarski in negospodarski ribolov ter dovolilnic za prostočasni ribolov, gojenje in
nabiranje morskih organizmov, vodenje predpisanih evidenc, seznamov ter
poročanje, javne službe v ribištvu, financiranje ribištva, status in zavarovanje ribičev –
fizičnih oseb, nadzor ter druga, z morskim ribištvom povezana vprašanja.
Zakon uvaja nekaj novosti, ki pospešujejo razvoj ribištva. Izpostaviti je treba
ugodnejši status za morske gospodarske ribiče, ki jim je to edina in glavna dejavnost.
Ribiči imajo tako v skladu s pokojninsko in invalidsko zakonodajo možnost plačevanja
znižane stopnje socialnih prispevkov, kar izboljšuje položaj tudi socialno ogroženim
ribičem.
Zakon celovito ureja športni in rekreacijski ribolov na morju, ki bo strožje reguliran in
bo zato predstavljal manjšo konkurenco gospodarskim ribičem. Rešitev je bila
uvedena z novim sistemom podeljevanja dovoljenj za negospodarski ribolov.
Podeljevanje dovoljenj bo z javnim pooblastilom preneseno na pooblaščeno
organizacijo. To bo med drugim odpravilo velike administrativne ovire.
Zakon ureja tudi javne službe in določa pooblastila za učinkovito izvajanje skupne
ribiške politike. Institucija, ki z javnim pooblastilom opravlja javne naloge je Zavod za
ribištvo Slovenije.
1.3 Institucije, pristojne za izvajanje skupne ribiške politike v Sloveniji
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) je resorno
ministrstvo, ki je poleg kmetijstva, gozdarstva in prehrane odgovorno tudi za upravljanje
morskega in sladkovodnega ribištva ter ribogojstva. V skladu z organizacijsko strukturo
ministrstva je za področje ribištva pristojen Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
znotraj katerega deluje Sektor za lovstvo in ribištvo.
Ključne naloge Sektorja z vidika ribištva so:


spremljanje stanja in priprava sistemskih rešitev na področju ribištva;



skrb nad izvajanjem predpisov Evropske unije (v nadaljevanju EU) v okviru
skupne ribiške politike;



spremljanje dela javnih služb na področju ribištva ter izobraževalne in
raziskovalne dejavnosti na področju ribištva;



vodenje in odločanje v upravnih postopkih prek organizacijske strukture
Ministrstva (glej organigram Ministrstva, stran 36);



sodelovanje v delovnih telesih EU ter mednarodnih in regionalnih organizacijah na
področju ribištva;



priprava poročil, analiz in drugih gradiv s področja ribištva.
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V novem programskem obdobju bo vlogo organa upravljanja prevzel MKGP in ne Služba
vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. MKGP je kot organ upravljanja
odgovoren za upravljanje operativnega programa Republike Slovenije za programsko
obdobje 2007-2013, za učinkovito ter pravilno porabo sredstev iz ESR. Naloge organa
upravljanja določa 59. člen uredbe o ESR. Podrobnejše naloge organa upravljanja bodo
opredeljene v Operativnem programu.
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljevanju
IRSKGH) je bil ustanovljen za opravljanje nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih
predpisov in splošnih aktov z delovnega področja MKGP. IRSKGH nadzoruje
izvajanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo kmetijstvo, razvoj
podeželja, ribištvo itd. ter lahko pregleduje tudi postopke izvajanja ukrepov iz
pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
IRSKGH deluje na ozemlju Republike Slovenije prek osmih območnih enot in pripadajočih
izpostav. V skladu z določili Evropske unije IRSKGH deluje tudi na šestih mejnih kontrolnih
točkah. IRSKGH je sestavljen iz šestih inšpekcij, med katerimi je za področje ribištva
pristojna lovska in ribiška inšpekcija.
Ribiška inšpekcija se nadalje deli na inšpekcijo za sladkovodno ribištvo s 5 inšpektorji ter
inšpekcijo za morsko ribištvo z 2 inšpektorjema.
Zavod za ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije (v nadaljevanju ZZRS) je javni zavod, ki ga je ustanovila
Republika Slovenija. Naloge javne službe obsegajo dela znanstvene in tehnične
narave, ki jih ZZRS opravlja na podlagi Zakona o morskem ribištvu. Organizacijska
enota, ki te naloge izvaja, je strokovno raziskovalna služba. ZZRS je poskrbel tudi za
svetovanje in podporo pri vzpostavljanju informacijskega sistema ribištva (InfoRib), ki
obsega zbiranje in obdelavo ribiških podatkov iz evidence ribiških plovil do prve
prodaje ribiških proizvodov, kot tudi od ribištva odvisnih in neodvisnih bioloških
podatkov.
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP)

Agencija je organ v sestavi MKGP. Je v celoti pooblaščena za črpanje nacionalnih in
evropskih proračunskih sredstev za razvoj kmetijstva, podeželja in ribištva. Od
ustanovitve dalje Agencija izvaja ukrepe kmetijske politike in od leta 2001 upravlja z
evropskimi in nacionalnimi sredstvi pred-pristopnega programa SAPARD, ki je bil
zaključen v letu 2006.
S pristopom Slovenije k Evropski uniji je ARSKTRP začela izvajati ukrepe skupne
kmetijske politike in skupne ribiške politike. Številni ukrepi se od 1. maja 2004
izvajajo prvič, npr. ukrepi Enotnega programskega dokumenta RS za obdobje 20042006, kjer je bila ARSKTRP končni upravičenec.
1.4 Koordinacija z ostalimi skladi
Notranja skladnost operativnih programov kohezijske politike EU in usklajenost s programom
razvoja podeželja in programom razvoja ribištva se zagotavlja v okviru Državnega
razvojnega programa 2007-2013 in drugih dejavnosti Službe vlade za lokalno samoupravo in
regionalno politiko.
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Dejavnosti po posameznih oseh 1-3 Nacionalnega strateškega načrta za razvoj podeželja se
ne prekrivajo z načrtovanimi dejavnostmi Evropskega sklada za ribištvo. Ločitev temelji na
ciljno usmerjenih instrumentih ribiške politike na ciljne skupine (ribiči, ribogojstvo in
predelovalna industrija ribiških proizvodov), ki ne bodo del izvajanja politike razvoja
podeželja. Možne izjeme so določene upravičene in komplementarne dejavnosti, kot je ukrep
produktivne naložbe v ribogojstvo (kmetje, ki se ukvarjajo z ribogojstvom kot dopolnilno
dejavnostjo, so ciljna skupina v okviru ESR). Dejavnosti, povezane z razvojem obalnih
območij (os 4 ESR) bi se lahko povezovale z določenimi dejavnostmi v okviru Nacionalnega
strateškega načrta za razvoj podeželja. V okviru osi 4 ESR bo verjetno izbrana ena obalna
akcijska skupina (OAS). Vendar bi vzpostavitev lokalnih akcijskih skupin (LAS) za razvoj
podeželja lahko uporabili tudi za obalna območja. Če bi se območje in partnerji v okviru OAS
prekrivali z območjem in partnerji v okviru LAS in bi bil za izvajanje obeh lokalnih strategij
(lokalne in obalne) izbran isti akter, bi bili dejavnosti in financiranje v okviru odgovarjajočih
lokalnih strategij jasno razmejeni.

1.5 Enake možnosti2
Slovenija si bo v obdobju 2007-2013 prizadevala spodbujati enake možnosti med moškimi in
ženskami s spodbujanjem večjega vključevanja žensk v ribiški sektor na vseh stopnjah
izvajanja ESR ter pri pripravi strateških dokumentov (NSN, OP). Cilj krepitve vloge in
položaja žensk v ribiškem sektorju v Sloveniji bo eno ključnih načel pri pripravi in izvajanju
operativnega programa. Prav tako bo to tudi eno izmed meril izbire pri posameznih projektih
in ukrepih.

1. PREGLED STANJA V RIBIŠKEM SEKTORJU IN SPLOŠNI OPIS
Sektor ribištva v Sloveniji po statistični klasifikaciji sestavljajo ribiške gospodarske
dejavnosti (gospodarski ribolov in akvakultura) in proizvodnja ribiških izdelkov. V
Sloveniji je gospodarski ribolov omejen izključno na morski gospodarski ribolov,
akvakulturo pa sestavljata sladkovodna vzreja ter marikultura.
Morski ribolov je pomemben za Obalno-kraško regijo, za tri obalne občine Koper, Izolo in
Piran. Hladnovodno ribogojstvo je razpršeno, toplovodno ribogojstvo pa je bolj omejeno na
Prekmurje in Štajersko. Školjčišča se nahajajo v slovenskih morskih teritorialnih vodah v
zalivu Sv. Jerneja pri Debelem rtiču, Strunjanskem zalivu in Piranskem zalivu. Ribogojne
ploščadi za vzrejo morskih rib se nahajajo izključno v Piranskem zalivu.
Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se je zmanjšalo območje, kjer slovenski ribiči izvajajo
ribolovne dejavnosti. Zmanjšanje ribolovnega območja je posebno negativno vplivalo na
male morske ribiče, saj so se ostale tehnologije omejile na ribolov v obalnem morju, zato se
je povečal pritisk na omenjene vire. Nadalje na slovenski ribiški sektor še vedno vpliva
nerešeno politično vprašanje določitve morske meje z Republiko Hrvaško ter neizvajanje
ribiškega dela bilateralnega sporazuma, kar škodljivo vpliva na gospodarsko ribištvo v
območju nedogovorjene morske meje. Dodatne omejitve za morsko gospodarsko ribištvo so
z decembrom 2004 prinesle spremembe v režimu ladijskega prometa, namenjenega v
gospodarsko pristanišče Koper, ki so ukinile dotedanjo prednost ribiških plovil pred
trgovskimi ladjami.
Na ravni narodnega gospodarstva je prispevek dodane vrednosti v osnovnih cenah sektorja
ribištva zanemarljiv in za obdobje 1995-2003 v povprečju znaša 0.016 % letnega bruto
domačega proizvoda (BDP), kar pomeni okoli 3,3 milijone evrov dodane vrednosti v tekočih
cenah. Kljub temu ne bi smeli zanemariti prispevka z ribištvom povezanih dejavnosti ter
2

Na podlagi členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski skupnosti, Lizbonske strategije, uredbe št. 1198/2006,
členov 4, 8, 11, 15, 19 in 37; ter Sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Ekonomskosocialnemu odboru in Odboru regij.
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ekonomske in tradicionalne vloge ribiških gospodarskih dejavnosti za nekatera območja
(pomen malega priobalnega ribolova ter predelovalne industrije za regijo). Na teh območjih je
ribištvo tradicionalna dejavnost in bi zato moralo biti sestavni del nacionalnih ukrepov za
ohranitev kulturne dediščine.
V slovenski ribiški floti prevladujejo plovila, ki se uporabljajo v morskem gospodarskem
ribolovu. Leta 2004 je bilo v registru ribolovne flote Skupnosti registriranih 178 plovil.
Tabela 1 v prilogi prikazuje stanje slovenske ribiške flote v zadnjem desetletju. Opazno
povečanje skupnega števila plovil lahko pripišemo metodološki razliki v podatkih, saj do leta
2004 v Sloveniji nismo imeli registra ribiških plovil. Statistični urad RS (SURS) je pred
uvedbo registra ribiških plovil in ladijskih dnevnikov leta 2004 zbiral in obdeloval podatke o
plovilih, ki so bila udeležena v gospodarskem ribolovu. Razlika v podatkih je še posebej
izrazita pri plovilih s celotno dolžino do 12 metrov.
Podatki dalje kažejo, da je danes v slovenski ribiški floti več kot 85 % plovil z dolžino pod 12
metri (Diagram 1). Po drugi strani so le 4 plovila s celotno dolžino nad 18 metri, ki
predstavljajo 2,2 % celotne flote, pri čemer sta 2 plovili daljši od 24 metrov.
Še en pomemben vidik podatkov v tabeli je bruto tonaža plovil v izbranem časovnem
obdobju. Kljub znatnemu povečanju števila ribiških plovil do leta 2003, celotna bruto tonaža
ni naraščala sorazmerno s številom plovil, zabeležene so le manjše spremembe. To kaže, da
so v ribiški floti večinoma majhna plovila z manj kot 12 metri dolžine (v glavnem plovila s 6
metri dolžine), kar ni povzročilo znatnega povečanja bruto tonaže, potem, ko so se začeli
zbirati natančnejši statistični podatki o teh plovilih. Nakazano zmanjšanje bruto tonaže plovil
nad 18 metri dolžine v letu 2003 v primerjavi z letom 2001 je posledica izstopa dveh velikih
plovil z dolžino skoraj 24 metrov iz flote v letu 2003. Zabeleženo povečanje bruto tonaže v
letu 2005 v primerjavi z letom 2004 je posledica vstopov v floto v skladu s 6a členom uredbe
Komisije 916/2004 (vstopi »coups parties«).
Flota je v povprečju stara – izračunana povprečna starost v letu 2004 je bila 30 let in 29 v
letu 2005 (znižanje starosti je posledica vstopov »coups parties« v floto v letu 2005).
Najstarejša starostna kategorija ostajajo plovila s celotno dolžino od 12 do 18 metrov. Poleg
tega je v slovenski ribiški floti več kot 85 % plovil z dolžino pod 12 metri. Ta se pretežno
uporabljajo v malem priobalnem ribolovu na belo ribo. Če floto razčlenimo glede na ribolovno
orodje, je leta 2005 s 83 % prevladovala uporaba stoječih zabodnih mrež, ki so jim z 12 %
sledile pridnene vlečne mreže, medtem ko je bila uporaba zapornih plavaric in pelagičnih
vlečnih mrež z odgovarjajočimi 4 % oziroma 1 % manj pomembna.
Glede na obseg proizvodnje so gospodarske dejavnosti v morskem ribištvu, zlasti morski
gospodarski ribolov, v obdobju 1990-2003 prispevale pomembnejši delež skupne ribiške
proizvodnje. V letu 1990 je opazen izrazit upad morskega ulova in posledično tudi padec
skupne proizvodnje. Ta padec je bil predvsem posledica drastičnega zmanjšanja ribolovnega
območja in opuščanja ribolova s strani večjih ribiških gospodarskih subjektov zaradi
neprimernosti plovil in opreme. Drugi razlogi za upad so očitna izčrpanost ribolovnih virov v
severnem Jadranu, neugodni vremenski pojavi (nižja temperatura vode) ter v zadnjih letih
tudi nenavaden pojav velikega klobučnjaka (od novembra 2003 do aprila 2004).
V obdobju 1993-2004 je skupna količina morskega ulova v povprečju znašala približno 1700
ton, v letu 1990 pa približno 6000 ton. V slovenskem morskem ribištvu največji delež
predstavlja ulov plave ribe, posebno sardel, katerih povprečni delež v obdobju 1990-2004
znaša okoli 86 % celotnega morskega ulova (v letu 2004 le 46 % oziroma 373 ton).
Povprečni delež ulova največjega ribiškega podjetja v obdobju 2000-2004 znaša slabih 74 %
celotnega morskega ulova, vendar se je v zadnjih dveh letih ulov pomembno zmanjšal zaradi
manjšega ulova sardele (v sovpadanju s prodajo dveh največjih ribiških plovil) ter je leta
2004 znašal le še 56 %. To ribiško podjetje je bilo glavni dobavitelj surovine (v glavnem
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sardele) za največje slovensko predelovalno podjetje, kateremu je v obdobju 2000-2002 v
povprečju dobavilo približno 78 % letnega ulova. Z vstopom na skupni trg EU se je prodaja
sardel preusmerila na druge trge, kjer se sardelo odkupuje po ugodnejših cenah.
V zadnjih letih se je povečeval obseg akvakulture, zlasti zaradi porasta sladkovodne vzreje.
Leta 2003 je morsko ribogojstvo rahlo presegalo polovico slovenskega gospodarskega ulova
in vzreje, sladkovodna vzreja pa je znašala nekaj manj kot 50 %. Sladkovodna vzreja je v
analiziranem obdobju doživela izrazit razmah. Indeks obsega proizvodnje 2003/1990 je
znaša 184. Do povečanja obsega proizvodnje je prišlo predvsem zaradi povečanja vzreje
hladnovodnih vrst rib, še posebej šarenke.
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V marikulturi imamo školjčišča (užitna klapavica) ter plavajoče kletke za vzrejo brancinov in
orad.
se Hidrološke značilnosti Slovenije se v hladnovodnem ribogojstvu odražajo v več majhnih
ribogojnicah. Imamo približno 500 ribogojnic. Približno 10 % ribogojnic se ukvarja z vzrejo
zaroda v vališčih, ostale so namenjene intenzivnemu ribogojstvu za prodajo. Za prodajo se
večinoma vzreja šarenko, potočno zlatovčico in potočno postrv. Za repopulacijo odprtih voda
se vzreja tudi lipana, soško postrv in sulca.
Toplovodno ribogojstvo je bolj razširjeno v severovzhodnem delu Slovenije, kjer so ugodnejši
geografski in podnebni pogoji. Proizvodnja je večinoma pol-intenzivna v večnamenskih
ribnikih za vzrejo (od 1 do 60 hektarov). Poleg krapa se vzreja tudi belega amurja in nekatere
avtohtone vrste, kot sta smuč in ščuka.
Po evropskih merilih v Sloveniji praktično nimamo hermetično zaprtih sistemov
sladkovodnega ribogojstva.
S pristopom Slovenije k EU v maju 2004 se je stanje v ribogojstvu občutno poslabšalo.
Glavna razloga sta bila velik padec cen rib na trgu zaradi skupnega trga in pritisk
konkurence. Dodatna ovira za optimalno izkoriščanje razpoložljivih sredstev je bila zelo
stroga nacionalna zakonodaja s številnimi administrativnimi ovirami, predvsem v postopkih
za pridobitev koncesij.
V obdobju 2001-2003 je ocena skupne vrednosti gospodarskega ulova in vzreje v povprečju
znašala 5 milijonov evrov. Glavnino lahko pripišemo akvakulturi (v obdobju 2001-2003
približno 76-odstoten delež). Ocena povprečne vrednosti vzreje v ribogojnicah v Sloveniji za
to obdobje je 3.8 milijona evrov, povprečna vrednost gospodarskega ulova pa 1.2 milijona
evrov.
V Sloveniji je le nekaj podjetij, ki se v celoti ukvarjajo s predelavo rib. To so podjetja, locirana
na slovenski obali, ki predelujejo morske ribe in druge morske živali. Obstaja tudi nekaj
obratov za predelavo sladkovodnih rib. V letu 2003 je največje predelovalno podjetje,
locirano na slovenski obali, zaposlovalo 180 oseb (76 % vseh delovno aktivnih oseb v
proizvodnji ribiških proizvodov to leto). To podjetje, ki je močno vezano na slovenski morski
ulov (zlasti sardele), se v zadnjih letih sooča s pomanjkanjem surovine za ribiške proizvode;
težavo je rešilo z nabavo surovine v drugih državah ter z izvozom večjega dela svoje
proizvodnje.
Večina morskega ulova se proda znanemu kupcu (predelovalna industrija, trgovski
posredniki), velik del proizvodnje v sladkovodni vzreji pa se proda na manjših lokalnih trgih.
Na slovenskem obalnem območju so 3 ribiška pristanišča (Koper, Izola, Piran), ki pa
potrebujejo bistvene izboljšave ter prestrukturiranje njihove infrastrukture in storitev. Vlada in
izolska občina sta leta 2006 začeli s skupnim financiranjem postavitve novega prostora za
organiziran nakup in prodajo rib v Izoli.
V obdobju 1998-2004 je bila Slovenija neto uvoznik rib in ribiških proizvodov. Trgovanje z
ribami in ribiškimi proizvodi se je v tem obdobju povečevalo večinoma zaradi povečanega
uvoza (povprečje za to obdobje je približno 37.5 milijonov evrov). Zunanjetrgovinska bilanca
je bila v celotnem obdobju negativna in je v povprečju znašala –25 milijonov evrov. Pokritost
uvoza z izvozom rib in ribiških proizvodov od leta 2000, ko je dosegla 24 %, je padala in leta
2004 znašala manj kot 20 %. V strukturi izvoza prevladujejo ribiški proizvodi, v strukturi
uvoza pa ribe in ribiški proizvodi. Uvoz se je povečeval zlasti zaradi uvoza rib in ribiških
proizvodov (še posebej že pripravljenih rib in konzerviranih rib).
Ocenjena vrednost oskrbe z ribami in ribiškimi proizvodi, namenjenimi za prehrano ljudi, se
giblje med 5 (v letu 2000) in približno 6 (v letu 2004) kilogrami na prebivalca letno. Te ocene
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so okvirne narave, ker za sestavo standardizirane bilance proizvodnje in porabe rib in ribiških
proizvodov v Sloveniji ni dovolj podatkov.
Statistični podatki kažejo pomembno povečanje v številu delovno aktivnih oseb v
gospodarskem ribolovu in akvakulturi skupaj za obdobje 1996-2004. Število delovno aktivnih
oseb v ribiški predelavi se je v istem obdobju rahlo zmanjšalo. Vendar je bilo v letu 2005
okoli 142 zaposlenih v morskem ribištvu, kar je 2 manj kot leta 2004. V istem obdobju je bilo
17 oseb zaposlenih v marikulturi, kar je 5 več kot prejšnje leto. Število oseb, zaposlenih v
morskem ribištvu, je pomembno višje od števila oseb, ki so se s to dejavnostjo ukvarjale poln
delovni čas (samo 64 oseb). To pomeni, da je bilo ribištvo glavna dejavnost za samo
približno polovico oseb, ki so se ukvarjale s to dejavnostjo, medtem ko je bilo za drugo
polovico ribištvo sezonsko ali priložnostno delo. Druga dejavnost, za katero je zanimanje
ribičev v letu 2005 naraslo, je gojenje školjk. To se kaže s podatki o povečanem številu
delovno aktivnih oseb in povečanem številu polnovrednih delovnih moči v marikulturi, kot tudi
v podatkih o povečanih površinah školjčišč. Povprečna starost oseb, zaposlenih v ribištvu v
letu 2003, je bila 44 let, na nacionalni ravni pa 40. V letu 2004 je bilo 129 moških zaposlenih
v morskem ribištvu in 12 v marikulturi, medtem ko je bilo v morskem ribištvu zaposlenih 15
žensk in nobena v marikulturi. Torej je bilo v dejavnostih morskega ribištva v letu 2004
skupaj zaposlenih 156 oseb: 144 se jih je ukvarjalo z ribištvom in 12 z marikulturo.

11

3. SWOT ANALIZA PODROČJA IN NJEGOVEGA RAZVOJA
ULOV
SLABOSTI

PREDNOSTI












Majhnost sektorja, fleksibilnost in
prilagodljivost glede na stanje virov in nove
okoliščine v sektorju,
dolga in močna lokalna tradicija, visoka
raven izkušenj v ribištvu,
dobro poznavanje ribolovnih virov (ribiči
poznajo teritorij),
raznolikost vrst in ulova,
poznavanje različnih ribolovnih tehnik in
njihovih posebnosti,
visoka kakovost ujetih rib,
povezava med ribištvom in turizmom –
prilagodljivost (diverzifikacija flote),
proizvodi iz ujetih rib veljajo za zdravo
hrano,
strateški (geografski) položaj države za
dostop do tujih trgov,
razmeroma visoko poznavanje
zakonodaje in postopkov odločanja v EU
ter interes za sodelovanje z nacionalnimi
oblastmi pri oblikovanju stališč.































neustrezna struktura ribiške flote glede
na razpoložljive ribolovne vire,
zastarelost ribiških plovil,
zastareli in neekološki motorji,
nezadostno število razpoložljivih privezov
v ribiških pristaniščih,
neobstoj pomožnih stavb in
infrastrukturnih objektov (skladišča, objekti za
popravilo ladij, prostori za hranjenje
ribolovnega orodja),
slaba spremljajoča infrastruktura
(električne inštalacije, hladilnice, stranišča
itd.),
uporaba vlečnih mrež – negativni učinek
na druge vrste rib,
plovila so neprimerna za ribolov v
mednarodnih vodah in odprtem morju,
neobstoj črpalk za gorivo v ribiških
pristaniščih,
pojav zavržkov pri pridnenih vlečnih
mrežah,
zmanjšanje teritorialnih voda z
osamosvojitvijo Republike Slovenije,
pristop k EU po reformi skupne ribiške
politike leta 2002, strožji pogoji za nove
države članice za posodabljanje plovil nad
krovom,
visoke cene goriva,
bližina dveh tovornih pristanišč,
problematičnost transportnih poti v
pristanišča – prednost navigacije trgovskih
ladij pred ribiškimi,
sezonskost ribolova,
nepredvidljivost ribolovnih virov –
migratorne vrste,
delodajalci so v neugodnem položaju pri
zaposlovanju ribičev (sezonska potreba po
ribičih),
neobstoj dokončnega dogovora o meji
med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško in posledično neizvajanje
bilateralnega sporazuma,
nizka poraba rib na prebivalca in šibka
potrošniška baza z zvestobo slovenskim
proizvodom,
ni stalnega usposabljanja in
izobraževanja za ribiče,
nezadostna povezanost sektorja (ni
priznane organizacije proizvajalcev).

12

PRILOŽNOSTI

















Zmanjšanje števila ribiških plovil
glede na razpoložljive ribolovne vire,
povečana poraba ujetih rib na
prebivalca in boljše zavedanje
njihove koristi za zdravje,
inovativne prodajne metode (npr.
uporaba spletne prodaje, ribiška
borza),
prepletenost s turizmom, tudi v smislu
ohranjanja tradicionalnih dejavnosti,
možnost preusmeritve v bolj
selektiven ribolov,
boljša izraba mednarodnih voda,
povezanost ribičev v organizacije
proizvajalcev,
pospeševanje medsebojne
povezanosti in sodelovanja na
obalnem območju,
večji vpliv na politiko prek
Regionalnega svetovalnega sveta v
Sredozemlju in s pomočjo regionalnih
strategij,
promocija kakovosti obalnega okolja
prek ohranjanja kulturne in naravne
dediščine,
izvajanje ribiškega dela bilateralnega
sporazuma s sosednjo Republiko
Hrvaško (obseg ribolovnega območja
v Jadranu).

NEVARNOSTI















Neugodni globalni trendi (globalno
segrevanje in nadaljnja rast cen goriv),
povečanje dejavnosti v omejenem
ribolovnem območju slovenskih
teritorialnih voda, npr. turizem, ladijski
prevoz, ki omejuje ribolovno območje
ribičev, še posebej malih priobalnih
ribičev,
nadaljevanje trenda staranja ribiških
plovil in s tem povezanih slabih delovnih
pogojev,
okoljske nesreče (tveganje okoljskih
nesreč zaradi gostega ladijskega
prometa),
nadaljnje zmanjševanje ribolovnih
virov,
podnebne spremembe lahko vplivajo
na morski ekosistem,
okoljske nesreče (balastne vode, izliv
goriva, izgradnja plinskih terminalov,
onesnaženje iz celinskih voda),
ostrejša naravovarstvena
zakonodaja,
višji stroški obratovanja,
poceni uvoz v Slovenijo.
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2. AKVAKULTURA
PREDNOSTI








Dobra kakovost in obilje celinskih voda
manjših kapacitet,
omogočanje zaposlitve na podeželju,
vzreja različnih ribjih vrst – avtohtonih in
neavtohtonih,
obstoj prodaje in predelave v
ribogojnicah,
ohranjanje kakovosti in ponudbe na trgu,
kontrolirana vzreja rib v ribogojnicah
omogoča popolno sledljivost,
dobra medsebojna povezanost
sladkovodnega ribogojstva in športnega
ribolova (npr. za poribljavanje).

SLABOSTI
















PRILOŽNOSTI












Možnosti za povečanje proizvodnje,
še posebej v luči naraščajočih pritiskov na
sektor ulova za zmanjšanje ribolovnega
napora,
vzreja novih vrst rib,
večja medsebojna povezanost
sektorja,
promocija za povečanje zaupanja
potrošnikov v vzrejene ribe – kot zdrava
hrana,
uvajanje novih prodajnih metod,
uporaba novih tehnologij
(reciklaža/sistemi za prečiščevanje vode),
ugoden vpliv ekstenzivne vzreje
krapa v ribnikih na vodni režim,
boljša povezava s športnim ribolovom
in ribiškim turizmom,
možnost prehoda na organsko in
okolju prijaznejšo vzrejo rib.

Zastarela infrastruktura v ribogojnicah,
nizka poraba rib na prebivalca in šibka
potrošniška baza z zvestobo slovenskim
proizvodom,
majhne proizvodne enote,
slaba prepoznavnost slovenskih rib in
školjk,
slaba prepoznavnost kakovosti vzrejenih
rib,
ribojede ptice vplivajo na proizvodnjo,
naravni pogoji (zelo ranljivo morsko
okolje – bližina dveh tovornih pristanišč,
plitkost morja),
visoki stroški delovne sile na proizvajalca,
nezadostna povezanost sektorja (ni
priznane organizacije proizvajalcev),
nezadostno strokovno izobraževanje za
ribogojce,
težavna kontrola ribjih bolezni v
ribogojnicah na odprtih vodah,
mnenje, da so vzrejene ribe slabše
kvalitete kot ujete ribe,
pritiski konkurence iz drugih držav, ki so
bogate z vodnimi viri in imajo možnost
cenejše proizvodnje.

NEVARNOSTI











Konkurenčni
pritiski
s
področij
(regionalnih in mednarodnih) z nižjimi
proizvodnimi stroški,
okoljsko onesnaženje morja zaradi
marikulture,
ogrožanje vodnih habitatov,
globalno segrevanje – spremembe v
podnebju (visoka verjetnost suš, manj
vodnih virov, višje temperature vode kot
posledica),
balastne vode (nevarnost biološkega
onesnaženja),
pojav novih bolezni za vse tipe vzrejenih
organizmov,
negativen odnos potrošnikov do vzrejenih
rib zaradi negativne medijske promocije,
ostrejša naravovarstvena zakonodaja.
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3. PREDELAVA IN TRŽENJE
PREDNOSTI







Dobra kakovost surovine,
dobra kakovost proizvodov,
proizvodnja in predelava na istem mestu
– direktna prodaja iz
predelovalnih/vzrejnih obratov,
prilagodljivost proizvodnje v povezavi s
trenutnimi prodajnimi trendi,
slovenski proizvodi imajo visoko
prepoznavnost kot kakovostni proizvodi v
sosednjih državah in republikah nekdanje
Jugoslavije (Hrvaška, Makedonija,
Bosna); zvesti potrošniki.

SLABOSTI
Zastarela infrastruktura v predelovalnih
obratih,
visoki stroški ohranjanja higienskih
standardov,
visoki režijski stroški (odpadne vode,
gorivo),
majhni predelovalni obrati,
nizka poraba rib na prebivalca,
majhna raznovrstnost proizvodov,
visoki stroški delovne sile na proizvajalca,
konkurenčni pritiski skupnega trga EU,
nezadostna medsebojna povezanost
predelovalcev (ni priznane organizacije
proizvajalcev),
pomanjkanje ekonomij obsega.













PRILOŽNOSTI










Posodobitev proizvodnih linij,
možnost povečevanja proizvodnje,
možnost novih metod trženja in
oglaševanja (splet),
proizvodnja novih proizvodov –
raznovrstnost proizvodnje,
dostop do novih trgov, še posebej po
pristopu k EU, njihovo osvajanje s
tradicionalnimi proizvodi,
možnost uporabe predelovalnih
odpadkov,
izraba tržnih niš,
trženje lokalnih blagovnih znamk in
promocija lokalno proizvedenih proizvodov.

NEVARNOSTI







Nezaupanje trga do industrijsko
predelanih proizvodov (okoljski in
zdravstveni zadržki),
konkurenčni pritiski iz držav z nizkimi
proizvodnimi stroški,
pomanjkanje surovine za predelavo,
rastoče cene surovine,
višji obratovalni stroški.

3.1 Kako je nastala SWOT analiza
SWOT analiza je nastala na podlagi analize stanja ribiškega sektorja in s sodelovanjem vseh
zainteresiranih: predstavnikov lokalnih skupnosti, ribičev in ribogojcev, Kmetijsko gozdarske
zbornice, Pisarne za ohranjanje, diverzifikacijo in razvoj morskega ribištva, Zavoda za
ribištvo Slovenije ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Avtorjem SWOT
analize je bilo priporočeno, naj uporabijo prednosti (sedanje stanje) in priložnosti (prihodnje
možnosti), da se premagajo slabosti (sedanje stanje) in presežejo nevarnosti v podsektorjih.
SWOT analiza je razdeljena na tri glavna področja: (1) ulov, (2) akvakultura, (3) predelava in
trženje. Glavni cilj SWOT analize je bil pokazati sedanje stanje v ribiškem sektorju in
morebitne usmeritve v prihodnje.
Vsi dejavniki – prednosti, slabosti (notranji), priložnosti in nevarnosti (zunanji) so navedeni v
prednostnem vrstnem redu od bolj pomembnih k manj pomembnim.

3.2 Kvalitativna analiza
Notranji dejavniki v podsektorju ulova so opisani v skladu z glavnimi cilji trajnostnega razvoja
ribiškega sektorja v okviru prednostnih osi ESR 1, 2 in 4. Glede na to, da so slovenska
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ribiška plovila stara in imajo zastarelo opremo ter če vzamemo v obzir stanje ribolovnih virov,
vidimo priložnost v zmanjšanju števila ribiških plovil z možnostjo prejemanja pomoči za
razrez le-teh. Po drugi strani bi bilo mogoče posodobiti preostala plovila v smislu izboljšanja
njihove varnosti, kakovosti proizvodov in energijske učinkovitosti (z zamenjavo starih in
neekoloških motorjev in ribolovnih orodij z bolj selektivnimi). Prednosti zdrave prehrane z
ribami in ribiškimi proizvodi ter načini njihove priprave v Sloveniji so slabo prepoznavne,
poraba rib na prebivalca bi lahko bila višja, zato leži priložnost v iskanju novih trgov in
inovativnih metodah prodaje (npr. spletna prodaja). Priložnost za izboljšanje delovnih
pogojev ribičev je tudi v posodobitvi in izboljšavi ribiških pristanišč, pristaniških struktur,
privezov in infrastrukture. Naložbe v ribiška plovila nad krovom v smislu varnosti (npr. AIS
postaje) bodo v splošnem povečale varnost na morju in preglednost navigacije. Primerna
ureditev prometa na morju bi lahko zmanjšala število morebitnih nesreč na morju. Nadalje bi
tudi načrtovano zmanjšanje števila ribiških plovil ali njihova prerazporeditev v dejavnosti, ki
niso ribiške, lahko vodila k zmanjšanju ribolovnih dejavnosti na morju in posledično ladijskih
nesreč, ki jih povzroči gost promet. Neposredno bi se s tem lahko zmanjšalo nadaljnje
izkoriščanje ribolovnih virov. Posodobitev flote v ekološkem smislu, prav tako pa tudi v smislu
ustreznega selektivnega ribolovnega orodja, bi imela pozitiven učinek na vire in morski
ekosistem. Pomembna prednost podsektorja ulova je tudi njegova tesna povezanost s
tradicijo; priložnost je torej v razvoju obalnega območja in njegova povezanost s kulturno in
naravno dediščino. Ena ključnih priložnosti je diverzifikacija v dejavnosti, ki niso neposredno
povezane z ribištvom. Vzpostavitev turističnih atrakcij na kopnem – možni projekti na osi 4,
npr. ribiški muzej, ribiške vasi, trgovine z ribiškimi proizvodi, turistični ogled popravila ladje,
predstavitev različnih ribolovnih tehnik itn. – bi lahko povezala dejavnosti na kopnem s tistimi
na morju.
Slovenija ima veliko kvalitetnih sladkovodnih virov, ki so večinoma manjših kapacitet –
Slovenija ima torej dobre možnosti za povečanje akvakulture, vendar v manjših ribogojnicah.
Ribogojnice so zdaj prostorsko precej razpršene, kar omogoča stalno preskrbo trga s svežimi
ribami. Večja proizvodnja, vzreja novih ribjih vrst in promocija za povečanje zaupanja
potrošnikov v vzrejene ribe (riba je zdrava) bodo prispevali k povečanju porabe rib na
prebivalca. Večja povezanost sektorja in medsebojno sodelovanje njegovih udeležencev
(npr. v okviru organizacije proizvajalcev ali skupne blagovne znamke) bi omogočili večjo
konkurenčnost sektorja glede na države z nižjimi proizvodnimi stroški. Uvajanje in uporaba
novih (inovativnih) tehnologij in možnost prehoda na organsko vzrejo rib bo zmanjšala
nevarnost onesnaženja morja in celinskih voda, prav tako pa tudi ogroženost vodnih vrst.
Vzpostavitev večnamenskih zadrževalnih bazenov, ki imajo dober vpliv na vodni režim, širi
potencial za nadaljnji razvoj sladkovodnega ribogojstva.
Slovenija je bogata v surovini za podsektor predelave in trženja (riba iz Jadrana se na trgu
bolje prodaja), predelani proizvodi so tudi boljše kakovosti. Vendar bi posodobitev
proizvodnih linij nadomestila staro proizvodno tehnologijo (ki ni povsem avtomatizirana) in
izboljšala delovne pogoje, posledično bi boljša produktivnost zmanjšala visoke stroške na
proizvodno enoto in olajšala tekmo s konkurenčnimi pritiski iz drugih držav. Proizvodnja
(sladkovodna vzreja) in predelava v Sloveniji se večinoma opravljata na istem mestu;
dostopnost proizvodov je zato dobra. Proizvodnja se lahko prilagaja trenutnim tržnim
trendom. Zato bi morebitne inovativne prodajne in tržne metode ter uvajanje novih
proizvodov lahko zmanjšali nezaupanje trga do industrijsko predelanih proizvodov in jih
približale potrošnikom.
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4. CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE DRŽAVE ČLANICE
V tem poglavju bo predstavljena strategija razvoja slovenskega ribiškega in
ribogojskega sektorja.

4.1 Izvajanje ukrepov strukturne narave v okviru uredbe Sveta o
Evropskem skladu za ribištvo (ESR)
Slovenija bo v okviru prednostnih nalog Evropskega sklada za ribištvo zasledovala
naslednje ključne cilje in Strategijo razvoja ribištva v Sloveniji:
 zagotoviti trajnostno in konkurenčno ribištvo, ki bo v ravnovesju z razpoložljivimi
ribolovnimi viri in morskim okoljem,
 doseči višjo raven konkurenčnosti ribogojstva na domačem in evropskem trgu s
spodbujanjem uporabe okolju prijaznih tehnik in vzreje novih vrst z dobrimi
možnostmi trženja,
 spodbujati konkurenčnost predelovalne industrije z učinkovitejšo izrabo tržnih niš in
inovativnih tehnologij,
 promovirati ribiške proizvode in ribiški sektor ter povečati zavedanje ljudi o pozitivnih
učinkih za zdravje, ki so povezani s porabo rib in ribiških proizvodov ter o primernih
načinih priprave rib,
 zagotoviti ustrezne pogoje za delo in varnost ribičev s preskrbo ustrezne
infrastrukture in posodobitve ribiških pristanišč,
 pospešiti razvoj obalnih ribiških območij in doseči dolgoročno blaginjo z diverzifikacijo
dejavnosti in povezovanjem ribištva s turizmom, kulturno dediščino in tradicijo.
Slovenija bo izvajala politiko razvoja ribištva in ribogojstva z ukrepi v okviru 4 prednostnih osi
ESR:
Prednostna os 1: Prilagajanje ribiške flote Skupnosti
Prednostna os 2: Ribogojstvo, predelava in trženje
Prednostna os 3: Skupni ukrepi v ribištvu
Prednostna os 4: Razvoj obalnih ribiških območij
V okviru osi ESR bo Slovenija sledila različnim ciljem. Kazalci na ravni posamezne osi, ki
bodo podrobneje razloženi v Operativnem programu, spremljajo, ali so cilji bili doseženi. Na
primer, na osi 1 je specifičen cilj zmanjšanje skupne bruto tonaže slovenske ribiške flote, ki
bo spremljan s pomočjo kazalca rezultata (manjša bruto tonaža flote, manj plovil). Drug cilj je
posodobitev flote, torej bo kazalec rezultata število posodobljenih plovil ali število nove
ribiške opreme. V okviru osi 2 bo glavni cilj širitev in posodobitev obstoječih ribogojnic in
predelovalnih obratov, kar bo spremljano s številom posodobljenih ribogojskih objektov in
povečano proizvodnjo (predelani ribiški proizvodi v tonah). V okviru osi 3 je glavni cilj
posodobitev obstoječih ribiških pristanišč in ureditev njihove infrastrukture ter iztovora ribiških
proizvodov, kar bo spremljano s številom infrastrukturnih projektov, številom urejenih
privezov za iztovor ribiških proizvodov itd. Pomemben cilj na osi 3 je tudi promocija rib in
ribiškega sektorja, ki se lahko spremlja s številom marketinških kampanj. Na osi 4 je glavni
cilj promocija razvoja obalnega območja, ki bo spremljana z več različnimi kazalci. Prvi
kazalec rezultata bo število obalnih akcijskih skupin in število potrjenih projektov.
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4.1.1 Trajnostna raba ribolovnih virov in ukrepi za prilagoditev ribiške
flote
Izhodišče:
Strategija razvoja morskega ribištva bo temeljila na doseganju naslednjih splošnih ciljev:
• spodbujanje trajnostnega ribolova in rabe ribolovnih virov,
• prilagoditev ribiške flote razpoložljivim ribolovnim virom,
• pomoč plovilom, ki opravljajo mali priobalni ribolov v okviru posodobitve plovil z
namenom izboljšanja varnosti na krovu,
• promocija uporabe selektivnih ribolovnih orodij in okolju prijaznih tehnik ribolova.
Ena glavnih prednostnih nalog pri razvoju slovenskega ribištva je trajnostna raba ribolovnih
virov in upravljanje s floto.
Slovenija se v sektorju morskega ribištva sooča s pomembnimi strukturnimi problemi, med
katerimi so najbolj očitni:
1) neravnovesje med ribolovno zmogljivostjo in razpoložljivimi ribolovnimi viri, katerega
glavni vzrok je zmanjšanje ribolovnega območja po osamosvojitvi Slovenije v letu
1991,
2) zastarela in neustrezna ribiška flota, ki ne omogoča učinkovitega izkoriščanja
ribolovnih virov na odprtem morju,
3) sezonskost ribolova,
4) primerna uporaba ribolovnega orodja in vzpostavitev ustrezne kombinacije ribolovnih
metod,
5) neopredeljeno dolgoročno stanje ribolovnih virov, pri čemer je velika verjetnost, da se
stanje ne bo izboljšalo; verjetneje je, da se bo stalež rib zmanjševal še naprej.
Specifični cilji za reševanje zgoraj naštetih problemov, izboljševanje konkurenčnosti tega
sektorja ter zagotavljanje trajnostne rabe virov so:
•
•
•

možnost stalnega ali začasnega izstopa iz ribiške flote,
vlaganja v posodobitev plovil nad in pod krovom (zamenjava motorjev) ter uvajanje
tehničnih ukrepov za povečanje selektivnosti ribolovnega orodja,
posebni ukrepi za mali priobalni ribolov ter družbeno-ekonomska nadomestila.

Posledica drastičnega zmanjšanja morskega ribolovnega območja leta 1991 je bilo
neravnovesje med razpoložljivimi ribolovnimi viri ter številom ribiških plovil. Za Slovenijo je
značilen pretežno sezonski ribolov in večino ulova predstavljajo migratorne vrste rib.
Dejstvo je, da deluje na omejenem ribolovnem območju preveč ribiških plovil, kar ustvarja
velik pritisk na ribolovne vire ter vsem ribičem ne more zagotoviti preživetja. Zaradi tega bo
Strategija za razvoj ribištva do leta 2013 vključevala tudi možnost stalnega ali začasnega
izstopa iz ribiške flote ter prenehanja ribiških dejavnosti. S sredstvi, ki jih bodo dobili iz ESR
na podlagi izstopa iz flote, se lahko ribiči prekvalificirajo za drugo zaposlitev. Vključitev tega
ukrepa je utemeljena, saj verjetnih možnosti za širitev ribolovnega območja ali povečanje
staleža rib ni. Posledica izstopa iz flote bo zmanjšanje ravni ribolovne zmogljivosti slovenske
ribiške flote v smislu tonaže in moči motorja, kot je bilo določeno v uredbi Komisije št.
916/2004 na dan pristopa Slovenije k EU.
Cilj strategije razvoja morskega ribolova do leta 2013 bo trajnostni razvoj sektorja ribištva ter
vzpostavitev ravnovesja med ribolovnim naporom ter razpoložljivimi ribolovnimi viri, ob
upoštevanju naravnih in drugih pogojev.
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V okviru vlaganj v ribiška plovila se bo strategija osredotočila na posodobitev plovil za
izboljšanje varnosti na krovu, delovnih razmer ter higiene na plovilih. Poskrbljeno bo za
možnost nadomeščanja motorjev z okolju prijaznejšimi ekološkimi motorji. Ta sprememba v
skladu z določili uredbe o ESR ne bi smela vplivati na kapaciteto motorjev. Opisana vlaganja
so utemeljena in nujna, da bi zaščitili okolje, morje in vire.
Ker v strukturi ribiške flote prevladujejo plovila, namenjena malemu priobalnemu ribolovu, se
bo posebno pozornost posvetilo ukrepom, namenjenim malemu priobalnemu ribolovu.

4.1.2 Ribogojstvo, predelava in trženje
Izhodišče:
Strategija se bo osredotočila na trajnostni razvoj sladkovodnega ribogojstva in marikulture v
Sloveniji ter na izboljšanje konkurenčnosti z upoštevanjem možnosti na trgu.
Glavni cilji strategije so:
• spodbujanje trajnostnega razvoja sektorja,
• ustvarjanje okolja za zagotavljanje povečevanja dolgoročne konkurenčnosti ter
donosnosti sektorja sladkovodnega ribogojstva in marikulture na domačem in tujih trgih,
• spodbujanje raznolike ponudbe rib ter priznanje ribiških proizvodov visoke kvalitete,
• uvajanje novih ribjih vrst za vzrejo v ribogojnicah,
• spodbujanje uporabe ekstenzivnih in/ali okolju prijaznih metod,
• spodbujanje ekološkega ribogojstva,
• zaščita zdravja in rib v ribogojnicah,
• spodbujanje in trženje ribiških proizvodov v Sloveniji in na drugih trgih večinoma z izrabo
tržnih niš in trženja lokalnih proizvodov,
• spodbujanje zavedanja javnosti o pozitivnih učinkih porabe rib in školjk na zdravje.
V letih po osamosvojitvi so se proizvodne zmogljivosti v sladkovodnem ribogojstvu in
marikulturi povečale, in sicer večinoma v sladkovodnem ribogojstvu zaradi večjega števila
bazenov za gojenje rib. To je bila posledica usmeritve slovenske ribiške politike pred
pristopom k EU. V letu 2003 je vzreja v marikulturi dosegala že več kot polovico,
sladkovodna vzreja pa nekaj manj kot polovico celotnega slovenskega gospodarskega ulova
in vzreje.
V nasprotju s stanjem na področju morskega ribolova se je vzreja v gospodarskih
dejavnostih sladkovodnega ribogojstva povečala, da bi zadostila rastočemu povpraševanju
po sladkovodnih ribah. In v nasprotju z morskim ribištvom so možnosti za razvoj
sladkovodnega ribištva relativno velike glede na ne preveč dobro izkoriščanje naravnih in
prostorskih danosti za toplovodno ribogojstvo; hladnovodno ribogojstvo pa je z upoštevanjem
naravnih pogojev in zahtev na trgu doseglo mejo.
Po pristopu Slovenije k EU maja 2004 se je stanje v ribogojstvu občutno poslabšalo. Glavni
razlog je padec cen rib na trgu zaradi skupnega evropskega trga in konkurenčnih pritiskov iz
drugih držav članic. Dodatna ovira za optimalno izkoriščanje razpoložljivih sredstev za
investicije v razvoj in obnovo objektov za ribogojstvo je stroga nacionalna zakonodaja s
številnimi administrativnimi ovirami, predvsem pri pridobivanju koncesij, in dolgotrajnimi
postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj.
V novem programskem obdobju 2007–2013 bo potreben nov zagon v sektorju ribogojstva v
Sloveniji. Slovenija ima bogate sladkovodne vire, večinoma manjših kapacitet, kar pomeni,
da ima dobre možnosti za povečanje ribogojstva, vendar v manjših ribogojnicah. Cilj
nadaljnjega povečanja vzreje je mogoče načrtovati skladno z evropsko usmeritvijo, ki pomeni
4 % letno rast vseh vrst akvakultur. Vendar pa je vlaganje v povečevanje proizvodnje
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odvisno predvsem od tržnih možnosti in cen rib na skupnem trgu ter od porabe in
povpraševanja po ribah. Ključna za doseganje ugodnih učinkov je lahko diverzifikacija
ponudbe, nove ribje vrste, ki imajo tržne možnosti (npr. avtohtona soška postrv) ter večja
prepoznavnost visoke kakovosti rib iz manjših vzrejnih bazenov. Akvakultura bo igrala
pomembno vlogo v proizvodnji rib, namenjenih za repopulacijo v povezavi s turizmom in
športnim ribolovom. Strategija bo tudi usmerjena v preusmeritev ribogojnic v okoljske ukrepe
oziroma v uporabo okolju prijaznih metod vzreje rib kot npr. ekstenzivni ribniki (možni okoljski
ukrepi v okviru ESR). Obstajajo tudi možnosti za ekološko ribogojstvo v skladu s standardi
ekološke pridelave rib, ki jih na ravni Evropske skupnosti še ni. Sistem kontrol in certificiranja
je v Sloveniji že vzpostavljen.
Ker so obstoječe ribogojnice dotrajane, bo posebna pozornost namenjena njihovi
posodobitvi. Zaradi prostorske omejenosti v Sloveniji ni mogoče povečati vzreje morskih rib
in gojenja školjk v morju, čeprav zaradi geografske bližine obstaja dobra možnost za izvoz
teh proizvodov na italijanski trg. Strategija se bo v glavnem osredotočila na obnovo
obstoječih objektov, posodobitev izrabljene infrastrukture in opreme, da bi se omogočila
njihova najbolj učinkovita uporaba. Prav tako bodo promovirane nove vrste v marikulturi in
ukrepi javnega zdravja.
Osnova za učinkovito izvajanje strategije za razvoj morskega in sladkovodnega ribogojstva
bo dobro sodelovanje med pristojnimi institucijami in poenostavitev zakonodaje v smeri
zmanjšanja administrativnih ovir pri pridobivanju koncesij.
Vzporedno s povečano vzrejo in ponudbo rib v ribogojstvu so tudi nujno potrebne tržne
dejavnosti, usmerjene v promocijo porabe rib v skladu s prehransko politiko zdravega
prehranjevanja. Poleg finančnih podpor bo potrebno več vlagati v vseživljenjsko učenje in
izobraževanje ribogojcev, prav tako pa bo treba okrepiti svetovalne službe in v sistem
splošnega izobraževanja uvesti več strokovnih vsebin in okrepiti zdravstveno varstvo rib.

4.1.3 Ukrepi skupnega interesa (kratkoročni ukrepi v skupnem interesu
za uresničevanje ciljev skupne ribiške politike in vzpostavitev
potrebnega okolja za razvoj podjetij v ribištvu)
Izhodišče:

Namen ukrepov skupnega interesa v Sloveniji je zagotoviti osnovne pogoje in
ustvariti okolje za povečanje konkurenčnosti ribiškega sektorja ob upoštevanju
trajnostne rabe ribolovnih virov, ureditev infrastrukture za uspešno in varno delo
ribičev in uresničevanje ciljev skupne ribiške politike.
Vizija razvoja slovenskega ribištva v okviru tretje osi bo šla v smeri:
• posodobitve ribiških pristanišč, mest iztovora in mest prve prodaje,
• spodbujanja in razvoja novih trgov s poudarkom na oglaševalskih kampanjah,
• podpore pilotnim projektom in ukrepom varovanja in razvoja vodne favne in flore,
• podpore skupnim ukrepom, usmerjenim v izpopolnjevanje strokovnega znanja skozi
izobraževanja in usposabljanja (osnovno in vseživljenjsko učenje),
• spodbujanja ustanavljanja organizacije proizvajalcev,
• doseganja povečane varnosti plovbe ribičev.

Specifičen cilj: posodobitev ribiških pristanišč
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Aktivnosti:
Ena od ključnih prioritet v naslednjem programskem obdobju bo posodobitev
obstoječih ribiških pristanišč in mest iztovora v treh obalnih občinah (Koper, Izola,
Piran). V nasprotju z ostalimi državami članicami Slovenija do sedaj še ni namenila
nobenih javnih sredstev modernizaciji ali ureditvi ribiških pristanišč ter mest iztovora.
Za to so bile v celoti odgovorne lokalne skupnosti, ki pa se niso lotevale finančno
tako zahtevnih projektov.
Namen ureditve/posodobitve ribiških pristanišč je zagotoviti storitve, ki bodo prispevale k
boljšim delovnim pogojem ribičev in posledično izboljšale učinkovitost ter varnost pri delu.
Osnovni problemi, s katerimi se ribiči soočajo in ki so bili povezani z opremo ter pristanišči,
so:
- sanacija privezov,
- ureditev mesta iztovora in mesta za veterinarski pregled rib za vse tri lokalne
skupnosti,
- ureditev prostora za shranjevanje mrež, elektriko in kable,
- prostor za vzdrževanje in popravilo plovil,
- izgradnja ekološkega centra za zbiranje odpadkov,
- nakup ledomatov in hladilnih skrinj,
- ureditev sanitarij in dostopa do vode za ribiče zaradi higienskih potreb,
- črpalka za gorivo.
Ureditev ribiških pristanišč bo v mnogočem koristila obalnim občinam, saj bo to pomenilo ne
le boljše delovne pogoje za ribiče, ampak tudi lepo urejen del mesta ob glavnem pomolu, ki
bi lahko postal zanimiv del turistične ponudbe, naslanjajoč se na tradicionalno dejavnost.

Specifičen cilj: podpiranje skupnih ukrepov, usmerjenih k izpopolnjevanju
strokovnega znanja skozi izobraževanja in usposabljanja
Aktivnosti:
V okviru skupnih ukrepov bo šla strategija razvoja ribiškega sektorja v glavnem v
smeri izboljšanja strokovnega znanja s pomočjo delavnic in tečajev usposabljanja za
ribiče in ribogojce.
Primarno usposabljanje bo vsebovalo teoretične in praktične vsebine, kot so požarna
varnost, prva pomoč na morju, preživetje na morju v kritičnih razmerah itd. Smiselne so
podpore za tečaje usposabljanja za premagovanje nesreč, kot so izliv goriva in podobno.
Redni izobraževalni programi za ribiče se bodo izvajali, ko bodo sprejeti poklicni standardi.
Poleg osnovnega usposabljanja bo ribičem in ribogojcem na voljo redno strokovno
usposabljanje iz različnih področij skupne ribiške politike. Namen takšnih usposabljanj je
seznaniti ribiče in ribogojce z novostmi v zakonodaji EU, ki neposredno zadeva ribiče in
ribogojce. Vsebine (teme) bodo določene po potrebi.

Specifičen cilj: spodbujanje ustanavljanja organizacije proizvajalcev
Aktivnosti:
V okviru skupnih ukrepov bomo spodbujali ustanovitev organizacij proizvajalcev za ribiče in
ribogojce. V Sloveniji zaenkrat še ni registriranih organizacij proizvajalcev v skladu z uredbo
Sveta (ES) 104/2000, saj je vzdrževanje dela organizacije za ribiče in ribogojce finančno
zahtevno. Ker pa upamo, da se bodo s to strategijo osnovni pogoji v ribiškem sektorju
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izboljšali, pričakujemo, da se bodo v drugi polovici programskega obdobja ribiči ali/in
ribogojci začeli povezovati v organizacije proizvajalcev.

Specifičen cilj: doseganje višje varnosti ribiških plovil
Ena od usmeritev te strategije bo tudi spodbujanje uporabe tehnologije in standardov za
zagotovitev varnosti ribiških plovil na morju. Prednost bo imela uporaba AIS postaj za
zagotavljanje varnosti na morju v skladu z direktivo Sveta in Evropskega parlamenta o
spremembi direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2002 o
vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet Skupnosti.

Specifičen cilj: podpiranje pilotnih projektov in ukrepov za varovanje ter razvoj
vodnih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov
V okviru Evropskega sklada za ribištvo ima Slovenija možnost spodbujati ukrepe
skupnega interesa, ki omogočajo varovanje in razvoj živalskih ter rastlinskih vrst ter
prispevajo k bogatitvi vodnega okolja. Gre na primer za ukrepe, ki predvidevajo
izgradnjo in postavitev umetnih vodnih grebenov.
Slovensko morsko dno je precej ravno in večinoma muljasto. Kot tako ne predstavlja
ustreznega okolja za številne organizme in njihove nedorasle stadije, ki se zaradi
tega težko zadržijo pri nas. Slednje lahko opazimo šele pri prvih plitvinah na zahodni
obali Istre, kjer sta naravni relief in narava tal veliko bolj pestra. Zaradi bolj ali manj
plitkega slovenskega morskega dna in zaradi negativne sinergije z nekaterimi drugimi
dejavniki, kot so ribištvo in onesnaževanje severnega Jadrana, je že tako osiromašen
pelagični živelj na dnu slovenskega morja zdesetkan.
Z omogočanjem ustreznega kritja za ribji zarod in določene ribje vrste, ki obstajajo na
takšnem morskem dnu, lahko glede na izkušnje, pridobljene v podobnih posegih drugod,
pričakujemo naslednje:
- povečanje biomase in biodiverzitete organizmov na področju, kjer so
postavljeni umetni grebeni ter nasploh
- povratek že skoraj izumrlih ribjih vrst v naše morje,
- pozitiven učinek na turistične tokove (ribolov, potapljanje …),
- dolgoročno gledano višjo raven trajnostnega razvoja slovenskega obalnega
območja.

Pred morebitnim izvajanjem ukrepa izgradnje in postavitve umetnih vodnih grebenov
bo treba doseči širši konsenz vseh zainteresiranih glede določitve območja
postavitve grebenov in preučiti negativne posledice na okolje.
Specifičen cilj: spodbujanje
oglaševalskih kampanjah

in

razvoj

novih

trgov s

poudarkom

na

V obdobju 2007-2013 bo Slovenija posvečala več pozornosti razvoju novih trgov in
promociji slovenskega ribiškega sektorja ter ribiških proizvodov. Za slovenski trg je
značilno slabo poznavanje rib, nizka poraba rib na prebivalca v primerjavi z ostalimi
državami članicami ter slaba ozaveščenost o različnih načinih priprave rib. Namen
teh aktivnosti bo doseči boljšo prepoznavnost različnih ribjih vrst na slovenskem (še
posebej celinskem) trgu, promovirati porabo rib in poučiti ljudi o različnih načinih
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uporabe in priprave rib na zdrav način. Osredotočili se bomo na nacionalne
oglaševalske kampanje v obliki filmov, zloženk ipd.

4.1.4 Trajnostni razvoj ribiških območij
Izhodišče:

Obalna ribiška območja v Sloveniji se nahajajo vzdolž celotne slovenske obale, ki
obsega nekaj več kot 46 kilometrov. Tu so tri obalne občine: Koper, Izola in Piran, v
katerih je poleg ribištva in ribogojstva tudi zelo visoka koncentracija turističnih
letovišč. V Kopru se nahaja največje tovorno pristanišče. Prebivalstvo vseh treh občin
šteje približno 82 000 (Izola 15 223, Koper 49 479 in Piran 17 449).
Ribištvo v obalnih območjih je v glavnem odvisno od sezonskih omejitev in je zaznamovano
z upadom ribolovnih virov. Prevladuje mali priobalni ribolov, še posebej v občini Piran. Zaradi
majhnosti obalnega območja sta ribištvo in marikultura pod pritiskom turizma, gradnje
turističnih objektov in urbanizacije.
Zaradi upadanja ribolovnih virov in verjetne racionalizacije/zmanjševanja števila
gospodarskih subjektov v morskem ribištvu, se pričakuje zmanjšanje števila zaposlenih v tem
sektorju in zato je potrebna diverzifikacija, da se ustvarijo nova delovna mesta v sektorjih, kot
so turizem, okoljevarstvo in storitve za prebivalstvo. Obalne občine nimajo izkušenj s
takšnimi projekti, zato bodo najverjetneje težave pri zagotavljanju zasebnih sredstev za
izvedbo razvojnih projektov.
Čeprav slovensko obalno območje ni med najmočnejšimi gospodarskimi centri v Sloveniji, pa
je med najpomembnejšimi centri naravne in kulturne dediščine. Obenem je to območje
popularna turistična destinacija in to predstavlja ogromen pritisk na tradicionalne dejavnosti,
kot je ribištvo, ter na naravne vire. Veliko je dejavnikov, ki omejujoče vplivajo na slovensko
ribiško območje.
V nacionalnem interesu Slovenije je, da to območje zaščiti in prepreči nadaljnjo rast
konkurence in industrializacije. Obenem pa se ribičev, ki se preživljajo z ribištvom in zato
pomembno prispevajo k identiteti Slovenije kot (tudi) ribiške in pomorske države, ne sme
zanemariti. Prizadevati si je treba za ohranitev tradicionalnega ribolova. Oživeti ga je treba
zdaj, preden bo prepozno, saj postaja konkurenca na trgu ribiških proizvodov vse močnejša
in slovenski ribiči počasi izgubljajo tekmo s svojimi konkurenti.
Zmanjšanje ribiške flote in upad ribolovnih virov bosta vodila k izgubi mnogih delovnih mest
ljudi, ki se ukvarjajo z ribištvom kot glavno dejavnostjo. Izziv je ustvariti nova delovna mesta
v drugih sektorjih, kot so turizem, okoljevarstvo in drugo. Stanje v slovenskem ribištvu je
takšno, da si ribiči pomagajo z iskanjem dodatnih virov zaslužka. Slovenija nima enotnega
razvojnega načrta za obalno območje, ki bi združil vse ribiče in tudi druge akterje v tem
procesu in bi nudil boljšo prihodnost vsem, ki se trenutno preživljajo z ribištvom. Slovenija bo
hkrati v boljšem položaju glede na celoten evropski trg. Os 4 kot dopolnitev ostalih osi ESR
(v glavnem osi 1 in 3) je zelo primeren instrument za doseganje tega cilja.
Izzivi pri izvajanju osi 4 v Sloveniji so pomanjkanje alternativnih virov zaposlitve za ribiče in
njihove družine, pritisk urbanizacije in industrializacije, turizma, okoljska problematika,
upadanje ribolovnih virov, slabo razvit ribiški sektor, pomanjkanje pozitivne konkurence
znotraj sektorja, mlado prebivalstvo, ki zapušča obalno območje itd. Os 4 ne bo samo
dopolnilo drugim osem ESR, ampak tudi obstoječim programom, ki se izvajajo na tem
območju.
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Izbor območja, ki bo sodelovalo pri izvajanju osi 4, najverjetneje ne bo problematičen. Zaradi
dejstva, da je obala dolga samo 46 kilometrov in da obsega samo tri obalne občine s
celotnim številom prebivalstva okoli 82 000 in še posebej zaradi dejstva, da ima to območje
skupno zgodovinsko in kulturno dediščino, lahko zaključimo, da so to močni razlogi za
obravnavanje območja kot celote. Želimo tudi, da bi se celotno obalno območje razvijalo
hkrati, kar bi povzročilo bolj pozitivno tekmovalnost med posameznimi občinami. Takšno
območje bo zagotovilo kritično maso človeških, finančnih in gospodarskih virov ter potrebno
raven koherence, identitete in sodelovanja. Pomoč bo na voljo območjem z nizko gostoto
prebivalstva (majhna obalna mesta), območjem, v katerih je ribištvo v upadanju, in majhnim
ribiškim skupnostim. Območje bo obsegalo tri obalne občine in bo dovolj majhno za
vzpostavitev povezave med lokalnim prebivalstvom, to pa bo povečalo lokalno sodelovanje
in omogočilo izgradnjo organizacijskih kapacitet ter lokalne identitete. Po drugi strani bo
kritična masa ravno dovolj velika, da bo lahko tesno povezana s funkcionalnim in trajnostnim
področjem trga delovne sile.
Kriterij za izbor območja je torej geografska kontinuiteta, saj gre za območje s skupno
zgodovino, tradicijo in običaji. Vzdolž slovenske obale so raztresene majhne ribiške
skupnosti. To je ugodno za slovenski nacionalni interes z različnih vidikov, tako s
turističnega, praktičnega, kot tudi z okoljskega vidika. Čeprav je območje tesno povezano, je
hkrati prepleteno z različnimi, včasih celo nasprotujočimi si vizijami.
Kriteriji za izbor skupin:
1. Že obstoječe akcijske skupine, ki so do sedaj pokazale določeno raven neodvisnosti
in inovativnosti;
2. Kakovost predlagane razvojne strategije;
3. Administrativne in finančne kapacitete za upravljanje z javnimi sredstvi;
4. Zagotovljen interes zasebnega sofinanciranja.
Namen osi 4 je pomagati ribiškim območjem pri opredeljevanju novih trajnostnih virov
zaslužka ter kakovosti življenja. Partnerji se bodo morali uskladiti in usmeriti k skupnemu cilju
ter razmisliti o novih inovativnih rešitvah, ki so primerne prostoru in času.

Cilji:
Splošni cilji in prioritete so:
•
•

•
•
•
•
•

reševanje problema socialne izključenosti ter spodbujanje dolgoročnega razvoja in
konkurenčnosti obalnih ribiških območij,
ustvarjanje alternativnih možnosti za ustvarjanje dohodka z diverzifikacijo ribiških
aktivnosti, še posebej z izkoriščanjem potenciala ekološkega in ribiškega turizma, pod
pogojem, da ta ne veča ribolovnega napora,
izboljšanje proizvodne verige, npr. z boljšo distribucijo proizvodov, boljšim sodelovanjem
med ribiči, kupci in marketinško verigo,
spodbujanje razvoja in varstva okolja, naravne in kulturne dediščine, izboljšanje
atraktivnosti obalnih območij,
spodbujanje regionalnega sodelovanja,
doseganje višje vrednosti ribiških proizvodov (dodana vrednost),
spodbujanje razvoja infrastrukture in storitev v korist ribiškim skupnostim.

Specifični cilji za uresničevanje zgoraj naštetih ciljev:
Aktivnosti v okviru osi 4 se bodo izvajale v dveh fazah. Prva faza bo začetna in bo
pomagala občinam pri organizaciji in pripravi lokalnih razvojnih načrtov. Ta faza bo
namenjena oblikovanju lokalnih razvojnih strategij, ki bodo prilagojene potrebam
posameznih ribiških območij. Strategije bodo temeljile na lokalnem znanju, vrednotah
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in kulturi. Zaradi dejstva, da je slovenski obalni pas zelo majhen, so tamkajšnji akterji
do določene mere že povezani in zato se pričakuje, da bo prva faza relativno kratka.
Aktivnosti v okviru osi 4 bodo namenjene animaciji lokalnega prebivalstva,
povezovanju v razvojna partnerstva (OAS – obalna akcijska skupina), pripravi
lokalnih razvojnih strategij in njihovemu izvajanju. Lokalne razvojne strategije bodo
temeljile na lokalnih potrebah in bodo izhajale iz lokalnih potencialov. Izvajanje
lokalnih razvojnih strategij se lahko nanaša na vsebine vseh treh prednostnih osi.
Poseben poudarek bo na diverzifikaciji gospodarskih dejavnosti v povezavi z
ribištvom in na zaposlovanju. Pozornosti bo deležno tudi lokalno in čezmejno
sodelovanje med akcijskimi skupinami ter izmenjava dobrih praks.
V okviru te osi se bo politika razvoja obalnih ribiških območij usmerila k naslednjim
prioritetam:
1. vzpostavitev javno-zasebnega razvojnega partnerstva (akcijske skupine),
2. podpora izvajanju lokalnih razvojnih strategij,
3. pridobivanje strokovnega znanja in spodbujanje obalnega prebivalstva.

Specifičen cilj: ustanovitev javno-zasebnega partnerstva (OAS)
Cilj je zagotoviti in spodbuditi partnerstvo med subjekti javnega in zasebnega prava z
upoštevanjem pristopa od spodaj navzgor pri izdelavi lokalnih razvojnih strategij.
Aktivnosti:
- Izbor in usposabljanje akcijskih skupin (izbor, ureditev pravnega
statusa, izgradnja administrativnih zmogljivosti),
- priprava osnutkov lokalnih razvojnih strategij,
- sodelovanje med akcijskimi skupinami (izmenjava izkušenj in dobrih
praks, čezmejno sodelovanje med skupinami in izmenjava informacij).
V drugi fazi bodo izvajane lokalne razvojne strategije oziroma projekti, medtem ko
bo poudarek na inovativnosti in vključevanju obalnega območja. Pomoč bo na voljo
za tiste projekte, ki bodo vključili največje možno število različnih akterjev in zasebnih
sofinancerjev ter za projekte, ki bodo upoštevali slovensko kulturno dediščino in
tradicijo.
Specifični cilji: podpora izvajanju lokalnih razvojnih strategij
Priprava ustreznih projektov z namenom razvoja obalnega območja in diverzifikacije
dejavnosti, povezanih z ribištvom.
Aktivnosti: priprava in izvajanje prednostnih projektov.
Specifičen cilj: osvajanje strokovnega znanja in spodbujanje obalnega
prebivalstva
Aktivnosti bodo vključevale trajno usposabljanje in spodbujanje lokalnega
prebivalstva in ribičev. Motivacija je vključiti celotno prebivalstvo iz ribiških območij in
ribiče v postopek načrtovanja gospodarskega razvoja lokalnega območja ter povezati
ribiče z drugimi gospodarskimi dejavnostmi. Aktivnosti se bodo izvajale s pomočjo
izurjenih organizacij ter posameznikov.
Aktivnosti:
25

-

-

Priprava in izvajanje programov za promocijo in programov za
usposabljanje lokalnega prebivalstva ter ribičev za sodelovanje pri
pripravi lokalnih razvojnih strategij, sodelovanje v akcijskih skupinah in
postopkih odločanja, ki se tičejo izvajanja strategij.
Izgradnja zmogljivosti za izvajanje programov za promocijo in
programov za usposabljanje lokalnega prebivalstva in ribiče.
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5.

UKREPI IZVEN OKVIRA EVROPSKEGA SKLADA ZA RIBIŠTVO

5.1 Nadzor, spremljanje in inšpekcija ribiških aktivnosti, zbiranje
ribiških podatkov in informacijski sistem za »data collection«, ki
omogoča poročanje podatkov
Po pristopu Slovenije k Evropski uniji maja 2004 je Slovenija začela z dejavnostmi za
vzpostavitev dveh sistemov: sistema za nadzor in inšpekcijo ribiških aktivnosti in sistema za
data collection ter poročanje. Vendar sta bila postopka za vzpostavitev obeh sistemov in
izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz acquis communautaire, počasna in večina dela se je
začela šele v letu 2006. Poleg tega smo napore osredotočili tudi na tretjo nalogo –
vzpostavitev celovitega ribiškega informacijskega sistema, imenovanega InfoRib.
1. Vzpostavitev sistema nadzora ribištva v Sloveniji (informacijski sistem za satelitsko
spremljanje plovil – Vessel Monitoring System in Center za spremljanje ribištva – Fisheries
Monitoring Centre, skrajšano VMS in FMC) je bila ena od prioritet našega upravljanja. Da bi
bili upravičeni do sofinanciranja iz proračuna Skupnosti na podlagi uredbe Sveta (ES) št.
861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje
skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava, je dolžnost države članice pripraviti
letni nacionalni program nadzora, ki ga sprejme Evropska komisija v postopku komitologije,
in sicer z odločbo Evropske komisije.
Nacionalni program nadzora na splošno vsebuje spremljanje, nadzor in pregled izvajanja
skupne ribiške politike v skladu z uredbo Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002
o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike.
Glavno pravilo pri vzpostavljanju nadzora ribištva v Sloveniji je bilo zagotoviti trajnostno rabo
ribolovnih virov v okviru trajnostnega razvoja ribiškega sektorja. S pomočjo ukrepov v okviru
nacionalnega programa nadzora smo v Sloveniji želeli uvesti ustrezen nadzor nad izvajanjem
skupne ribiške politike v skladu z zakonodajo EU in zagotoviti višjo stopnjo varnosti na morju.
Programa nadzora za 2006 in 2007 sta imela naslednje cilje: vzpostavitev informacijskega
sistema za satelitsko spremljanje plovil ter Centra za spremljanje ribištva, nakup
inšpekcijskega plovila, usposabljanje javnih uslužbencev in pobudnikov, vključujoč seminarje
in medijska orodja, s ciljem večje ozaveščenosti tako med ribiči kot drugimi udeleženci.
2. Tudi vzpostavitvi sistema za zbiranje ribiških podatkov je bila dana prednost v letu 2006.
Vzpostavitev in financiranje teh sistemov poteka po istem postopku kakor sistem nadzora
(letni programi, ki jih sprejme Evropska komisija). Slovenska programa za zbiranje in
upravljanje podatkov sta nastala na podlagi uredbe Sveta (ES) št. 1543/200 z dne 29. junija
2000 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje in upravljanje podatkov, ki so potrebni za
vodenje skupne ribiške politike.3 Programa sta opisala načrtovane aktivnosti in relevantne
stroške po členih in merilih uredbe Komisije (ES) št. 1639/2001.
3. Vzpostavitev novega in sodobnega ribiškega informacijskega sistema, ki bi zbiral vse
ribiške podatke, je bila naša tretja prioriteta. InfoRib razvijamo kot neke vrste spletni portal, ki
bo določil vse relevantne in potrebne vire podatkov, jih preoblikoval v zadovoljivo ribiško
podatkovno bazo (data collection) in omogočal celovite poslovne rešitve za učinkovito
informacijsko upravljanje in izmenjavo podatkov. InfoRib bo podpiral ribiško upravljanje
odločitev z razvojem programskega okolja in omogočanjem celovitih poslovnih rešitev ter
virov podatkov v obliki spletnega brskalnika.
3

Uredba Sveta vzpostavlja okvir Skupnosti za zbiranje in upravljanje podatkov, ki so potrebni za ocenjevanje
stanja ribolovnih virov in ribiške industrije. Uredba je trenutno v postopku revizije na Evropskem svetu (začetek
postopka v maju 2007) in bo prenehala veljati, ko bo sprejeta nova uredba Sveta.
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Sistem je tudi povezan z informacijskim sistemom za satelitsko spremljanje plovil, kar
praktično pomeni, da pokriva tudi podatke iz satelitskega spremljanja. Zaradi povečanja
števila nadzornih nalog menimo, da je iz obstoječega ročnega obdelovanja in hrambe
registra inšpekcijskih dejavnosti treba preiti na elektronski sistem. To bi v mnogočem olajšalo
učinkovitost nadzora in inšpekcijskih dejavnosti, zmanjšalo delovno obremenitev hrambe
dokumentov o inšpekciji in prekrških, olajšalo obdelavo takšnih podatkov ter poročanje in
povečalo preglednost inšpekcij.
Vse te informacije, ki so shranjene v sistemu, ustrezajo sodobnim zahtevam upravljanja
ribištva, ki jih je postavila Evropska unija in določene regionalne ribiške organizacije, katerih
članica je Slovenija (npr. Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju – General Fisheries
Commission for the Mediterranean, GFCM). Nadaljnji cilj je bilo nadaljevati z napori za
izboljšanje sistema, nadgradnjo njegovih zmogljivosti in uskladitev z novimi zahtevami, za
katere se pričakuje, da bodo sprejete z revizijo uredbe Sveta o data collection (št.
1543/2000).
Ker vsebuje tudi modul poročanja, informacijski sistem omogoča in olajšuje redno poročanje
ribiških podatkov različnim institucijam, regionalnim organizacijam ter predvsem Evropski
komisiji.

5.2

Spodbujanje rekreacijskega ribolova v povezavi s turizmom

Slovenija si bo prizadevala postati bolj atraktivna turistična destinacija in izboljšati ter
okrepiti turistično ponudbo v povezavi z ribištvom. Obstajajo realne možnosti za
povečanje prihodka iz turizma z diverzifikacijo ter povečevanjem ribiške turistične
ponudbe, ki bo temeljila na naravnih vrednotah, biodiverziteti in čistem okolju, kar
daje potencial za razvoj ribiškega turizma visoke kakovosti, ki ga je mogoče povečati
tudi zaradi dobro ohranjene narave (skoraj 36 % celotnega slovenskega ozemlja je v
NATURA 2000) in obilja sladkovodnih vodnih virov.
Slovenija je bila zelo uspešna v ohranjanju raznovrstnosti rib. Program repopulacije
avtohtone soške postrvi, ki je bil uspešno izveden v sodelovanju s tujimi strokovnjaki, je
dober primer. Druge avtohtone ribje vrste so se vzrejale za repopulacijo. Repopulacija rib je
področje, na katerem je mogoče pričakovati sobivanje ribištva in turizma.

5.3

Slovenski model upravljanja ribištva

V letu 2007 bo Slovenija začela z aktivnostmi za razvoj dolgoročnega modela
ribiškega upravljanja morskega gospodarskega ribištva. Model bo pripravljen v
skladu z novo sprejeto uredbo Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o
ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem
morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94.
Če upoštevamo značilnosti severnega Jadrana, ki ga v glavnem zaznamuje
migratorni pojav posameznih ribjih vrst, je potrebna strokovna ocena večletnih
premikov ulova, ribjega staleža in ribolovnega napora glede na posamezne podtipe
(ribolovne tehnike). Namen modela ribiškega upravljanja je v skladu s skupno ribiško
politiko EU omogočiti dolgoročno, trajnostno upravljanje virov v teritorialnih vodah,
kar bi tudi zagotovilo gospodarsko preživetje in konkurenčnost ribičev – s
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konstruktivnim sobivanjem vseh obstoječih ribolovnih tehnik. Model bo prispeval k
odločitvi, ali je, upoštevajoč vire, smiselno uvesti diverzifikacijo v ribiški turizem,
ohranjanje tradicionalne in kulturne dediščine ter ribiške gastronomske ponudbe po
zgledu turističnih kmetij. Pri pripravi modela se bomo naslonili na izmenjavo dobrih
praks z drugimi državami članicami (primer: model iz Andaluzije).
6.
OCENA RAZPOLOŽLJIVIH ALI POTREBNIH FINANČNIH VIROV

Tabela 1: Razrez sredstev ESR po letih
Leto
Sredstva v
EUR

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3.677.840 3.497.335 3.308.139 3.109.976 2.902.563 2.685.611 2.458.819

Skupaj
21.640.283

Vsi zneski so v tekočih cenah.
Tabela 2: Razrez sredstev ESR po prioritetnih oseh
Prioritetna os

Javna sredstva

Sredstva ESR

Nacionalna sredstva

Stopnja sofinanciranja ESR

a=(b+c)

(b)

(c)

(d)=(b)/(a)*100

Prioritetna os 1

2.885.367,00

2.164.025,00

721.342,00

75,00

Prioritetna os 2

8.079.036,00

6.059.277,00

2.019.759,00

75,00

Prioritetna os 3

13.561.260,00

10.170.945,00

3.390.315,00

75,00

Prioritetna os 4

2.308.294,00

1.731.220,00

577.074,00

75,00

Prioritetna os 5

2.019.755,00

1.514.816,00

504.939,00

75,00

Skupaj

28.853.712,00

21.640.283,00

7.213.429,00

75,00

- skupaj

Vsi zneski so v tekočih cenah.
V skladu z odločbo Komisije z dne 4/10/2006 o določitvi okvirne letne razporeditve odobritev
za prevzem obveznosti Skupnosti iz evropskega sklada za ribištvo po državah članicah za
obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 je bilo Sloveniji iz Evropskega sklada za
ribištvo dodeljenih 21.640.283 EUR v tekočih cenah za izvajanje ukrepov na podlagi uredbe
Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo.
Prva tabela prikazuje letni razrez sredstev, odobrenih s strani Evropske komisije, na leto
izvajanja (2007-2013).
Druga tabela prikazuje celoten razrez sredstev po prioritetnih oseh (1-5) glede na vir
sredstev (prispevek ESR, nacionalni prispevek, skupni javni prispevek).
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Tabela 3: Pregled sredstev izven ESR ter nacionalna sredstva4

FIFG (EUR)

EU
SI
VMS in DATA
EU
COLLECTION (EUR)5
SI
Nacionalna sredstva SI
(EUR)
SKUPAJ

2007
1.549.395,00
516.890,00
221.165,00
237.857,00
166.917,00

2008
374.000,00
125.000,00
150.000,00
180.000,00
130.000,00

SKUPAJ
1.923.395
641.890
371.165
417.857
296.917

2.692.224,00

959.000,00

3.651.224,00

Sredstva za VMS in DATA COLLECTION so določena letno na podlagi nacionalnih
programov, ki jih sprejme Evropska komisija (odločba). Višina sofinanciranja Skupnosti je
določena z odločbo Komisije, ki je sprejeta vsako leto na podlagi programa, ki ga sprejmejo
nacionalne oblasti.
Tabela 4: Pregled vseh predvidenih sredstev za finančno perspektivo 2007-2013
EU
OperatIvni program
21.640.283,00
Data Collection in 700.000,00
VMS
Nacionalna sredstva
SKUPAJ
22.340.283,00

SLO
7.213.429,00
1.000.000,00

SKUPAJ
28.853.712,00
1.700.000,00

1000.000,00
9.213.429,00

1.000.000,00
31.553.712,00

4

V finančni perspektivi 2007 – 2013 se bodo iz nacionalnih sredstev financirali ukrepi ohranjanja in
raziskav na področju sladkovodnih in morskih virov (repopulacije, inventarizacije rib, genetske
raziskave, vzreje novih vrst rib …), izdelave raznih študij s področja ribištva s ciljem zagotovitve
strokovnih podlag za pripravo pravnih aktov na področju morskega in sladkovodnega ribištva ter
podpore izdajateljem strokovnih publikacij s področja ribištva. Prav tako se bodo sofinancirali ukrepi,
vezani na morsko ribištvo, ribogojstvo in predelavo rib. Naložbe na ribiških plovilih bodo omogočale
večjo varnost, boljše higienske in sanitarne pogoje ter sodobno opremo za iskanje rib. Sredstva na
področju ribogojstva bodo namenjena za opremo ribogojnih kletk na morju in ostalo opremo, ki bo
pripomogla k večji konkurenčnosti ribogojcev. Predviden znesek /za celotno obdobje 2007-2013/:
1.000.000 EUR.
5
Republika Slovenija je v procesu institucionalne prilagoditve EU vzpostavila (1) sistem zbiranja in
upravljanja s podatki, potrebnimi za vodenje skupne ribiške politike EU in (2) sistem spremljanja in
nadzora ribištva. V finančni perspektivi 2007-2013 bodo sredstva namenjena vzdrževanju in
posodabljanju obeh sistemov, nakupu potrebne informacijske in druge opreme, izobraževanju
zaposlenih v upravnih organih, ribičev in ostalih udeležencev ter informiranju ostalih sodelujočih.
Predviden znesek /za celotno obdobje 2007-2013/: EU 700.000 EUR, SLO 1.000.000 EUR.
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7.
PRIPRAVA,
IZVAJANJE
STRATEŠKEGA NAČRTA

IN

SPREMLJANJE

NACIONALNEGA

Slovenija se je odločila, da bo Nacionalni strateški načrt pripravila v kar najširšem
obsegu sodelovanja s partnerji, ki jih Strategija za razvoj ribištva tako ali drugače
zadeva. Pri pripravi Nacionalnega strateškega načrta za razvoj ribištva so bili
udeleženi ribiči in njihovi predstavniki, strokovnjaki in biologi, predstavniki javnosti
(javne institucije, občine) in državni organi (Ministrstvo za okolje in prostor) ter
predstavniki lokalnih skupnosti.
Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na Sektorju za lovstvo in ribištvo, smo
sklenili Nacionalni strateški načrt pripraviti s pomočjo delavnic, organiziranih za vsako od
štirih prioritetnih osi na podlagi predloga uredbe. Udeleženci teh delavnic so svoje delo
zasnovali na podlagi sedanjega stanja in razpravljali o tem, kakšna bi bila najboljši možen
pristop ter strategija za razvoj sektorja.

7.1. Časovnica
Pripravljalne aktivnosti so se začele marca 2005, ko je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano imenovalo posebno delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov javne uprave,
strokovnih institucij, socialnih partnerjev in ostalih zainteresiranih. Delovna skupina se je
prvič sestala marca 2005 ter razpravljala in odločala o strategiji za pripravo nacionalnega
strateškega načrta ter nadaljnjih aktivnostih. Marca 2006 so potekale prve delavnice in
posvetovalni sestanki. Temu je sledila priprava prvega osnutka Nacionalnega strateškega
načrta maja 2006. V skladu z obsežnimi posvetovanji z zainteresiranimi je bil osnutek
Nacionalnega strateškega načrta dokončan septembra 2006 ter neuradno poslan Evropski
komisiji. Kasneje je bil 29. novembra 2006 osnutek Nacionalnega strateškega načrta
ponovno poslan Komisiji preko SFC 2007. Popravki in izboljšave osnutka so bili narejeni po
prejetih vmesnih pripombah Evropske komisije 22. decembra 2006. Končni Nacionalni
strateški načrt za razvoj ribištva je bil Evropski komisiji preko SFC 2007 poslan februarja
2007. 12. julija 2007 smo prejeli uradni dopis Evropske komisije, s katerim nas obvešča, da
se dialog med Slovenijo in Komisijo o Nacionalnem strateškem načrtu uradno zaključuje in
da je Komisija pripravljena na nadaljnje preverjanje in oceno osnutka Operativnega
programa za razvoj ribištva.
Na nacionalni ravni bo Nacionalni strateški načrt za razvoj ribištva sprejela vlada Republike
Slovenije.
Vzporedno s pripravo osnutka Nacionalnega strateškega načrta za razvoj ribištva v drugi
polovici leta 2006 so se začele tudi priprave na izdelavo Operativnega programa za razvoj
ribištva, ki bo predvidoma izdelan do konca leta 2007.

2006

2007

2008

2009

2010 2011

2012

2013

LETO

Priprava in
oddaja NSN
PRIORITET
NE OSI

Os 1
Os 2
Os 3
Os 4

FAZA 1

FAZA 2
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Os 5
(tehnična
pomoč)

8.

PRILOGE

Nacionalna flota (število plovil, kW, brutotonaža) glede na tip ribolova, velikost in, kjer
je to mogoče, glavne regije NUTS I ali II
Dolžina v celoti
1996*
1997*
1998*
1999*
Število plovil
nad 18 m
4
4
4
4
BT
550
550
550
550
kW
2352
2352
2352
2352
Število plovil
12-17,9 m
7
6
8
10
BT
335
114
152
177
kW
1852
987
1378
1595
Število plovil
40
50
44
39
do 11,9 m
BT
/
/
/
/
kW
/
/
/
/
Število plovil
SKUPAJ
51
60
56
53
885
664
702
727
BT
4204
3339
3730
3947
kW

2000*
4
550
2352
14
319
2340
58
176
1691
76
939
6383

2001*
4
550
2352
16
235
2693
90
179
2509
110
964
7554

2002*
4
550
2352
15
211
1745
92
201
2717
111
962
6814

2003*

2004***

2
312
1176
17
275
2922
97
221
3403
116
808
7501

2
312
1200
17
255
2881
125
262
4239
144
829
8320

*** Opazno povečanje skupnega števila plovil lahko pripišemo metodološki razliki v
podatkih, saj do leta 2004 v Sloveniji nismo imeli registra ribiških plovil. Statistični urad RS
(SURS) je pred uvedbo registra ribiških plovil in ladijskih dnevnikov leta 2004 zbiral in
obdeloval podatke o plovilih, ki so bila udeležena v gospodarskem ribolovu.
Celotno število zaposlenih v morskem ribištvu, akvakulturi in predelavi

MORSKI
RIBOLOV

1996
92

Marikultura
16
Sladkovodno
129
ribogojstvo
Predelava
Trženje
*²
Vir: www.stat.si

1999
101

2000
113

2004*³
144

2005
142

19
164

11
204

12
241

17
240

253
*²

237
*²

219
*²

*¹
*²

*¹Podatki o delovno aktivnih osebah v industrijski proizvodnji ribjih izdelkov za leto 2005 niso
objavljeni zaradi majhnega števila gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo.
*² Na razpolago so samo podatki o zaposlenih v trgovini na drobno.
*³ Od leta 2002 SURS spremlja podatke o delovno aktivnih osebah v ribištvu na podlagi
ILO metodologije, ki upošteva tudi delovno aktivne osebe – pomagajoče družinske člane,
ki do leta 2002 niso bili zajeti. Z omenjeno spremembo so seznanjeni tudi na MKGP.
Predelava in trženje sicer nista podsektorja ribištva. Po standardni klasifikaciji dejavnosti
je namreč predelava označena kot del industrijske proizvodnje, in sicer proizvodnje ribjih
izdelkov (SKD 15.20). Tudi trženje ima oznako SKD 52.23 (trgovina na drobno z ribami,
raki in mehkužci).
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2005
4
320
1783
21
312
4098
153
444
5481
178
1076
11363

Operativne6 enote v morskem ribištvu in predelavi v letu 20047
DEJAVNOSTI
Morsko ribištvo
Akvakultura
Marikultura
Sladkovodno ribogojstvo
Skupaj
Predelava, konzerviranje rib, proizvodnja ribjih proizvodov
Vir: www.stat.si

ŠTEVILO
ENOT
79
102
7
95
181
5

Morski gospodarski ribolov kilogramih po vrstah ulovljenih rib za leto 2005
VRSTE
Sardela
Orada
Brancin
Morsko ribištvo; ribe, skupaj
Morsko ribištvo, ulov, skupaj
Vir: www.stat.si

ULOV V KILOGRAMIH –
leto 2005
326.646
3.691
1.348
930.581
1.021.647

Akvakultura – vzreja vodnih živali v kilogramih, 2005
TIP DEJAVNOSTI

VZREJA
VODNIH
ŽIVALI V
KILOGRAMIH
1.634
24.657
200.679
26.291
226.970
1.120.229

Orada
brancin
Klapavica
morske ribe, skupaj
marikultura, skupaj
sladkovodno ribogojstvo
sladkovodno ribogojstvo: šarenka
sladkovodno ribogojstvo: krap
Akvakultura - skupaj
Vir: www.stat.si

804.632
263.168
1.347.199

Povprečne odkupne cene posameznih vodnih organizmov v letu 2004
VRSTE
Sardela
druge pelagične ribe
Orada
Brancin
druga bela riba

EUR/KILOGRAM

8

0,792
0,895
5,767
7,947
2,393

6

Izraz ‘operativna enota’ v morskem ribištvu obsega vsa podjetja, družbe in ribiče - samozaposlene osebe. Če na
enem plovilu lovi več ribičev, to šteje kot ena enota. V sladkovodnem ribogojstvu pomeni operativna enota vse
tiste, ki vzredijo več kot 300 kilogramov rib na leto. Gospodarske ribiške organizacije se obravnavajo kot
operativne enote samo, če se ukvarjajo z vzrejo rib za prodajo.
7
Za leto 2004 so na voljo samo podatki o številu podjetij v predelavi. Podatki o količini in vrednosti predelanih
proizvodov so zaupne narave.
8
Prvotno so bile cene izračunane v slovenskem tolarju. V evre so bile preračunane po centralnem paritetnem
tečaju (1 EUR=239,64 SIT).
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Postrv
Krap
Klapavica
Glavonožci

2,486
2,335
0,774
4,512

Podatki o ocenah predelanih rib so individualni – zato so zaupni.
Vir: http://www.stat.si/doc/statinf/15-SI-055-0501.pdf,
http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/08_15191_ribistvo/08_15191_ribistv
o.asp

Zemljevid ribolovnih območij in, kjer je to mogoče, splošna klasifikacija teh območij
glede na stopnjo odvisnosti od ribištva oziroma njihovo občutljivost na tveganja,
povezana z ribištvom

Slika 1: Območja s pravnimi režimi, ki veljajo na morju (nekatera od njih so tudi funkcionalno
povezana s kopnim). Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, podatki o uporabi morja,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Gosar L., 2000, Uporaba morja v upravljanju voda,
Univerza v Ljubljani, e-pošta: fsteinman@fgg.uni-lj.si, lgosar@fgg.uni-lj.si.
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Organigram Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vir: www.mkgp.gov.si
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I. Ocena finančnih posledic
Tekoče leto (t)

t+1

t+2

t+3

Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (-) prihodkov državnega
proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (-) odhodkov državnega
proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (-) obveznosti za druga
javna finančna sredstva
II. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene po naslednjih
proračunskih postavkah (PP) s predvidenimi zneski:
Šifra
Ime proračunskega
Znesek za
Znesek za
Ime proračunske postavke
PP
uporabnika
tekoče leto (t)
t+1

SKUPAJ:
Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovila s prerazporeditvijo iz naslednjih PP:
Šifra
PP

Ime proračunske postavke

Ime proračunskega
uporabnika

Znesek za
tekoče leto (t)

Znesek za
t+1

SKUPAJ:
Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki
Znesek za tekoče leto (t)
Znesek za t+1

SKUPAJ:

Finančne posledice sprejetja Nacionalnega strateškega načrta:
Sprejetje Nacionalnega strateškega načrta za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji
2007-2013 nima neposrednih učinkov na izvajanje državnega proračuna Republike
Slovenije. Dejanske finančne učinke bo imelo izvajanje ukrepov, opredeljenih v
Operativnem programu za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013.
Nabor ukrepov, ki jih združuje Nacionalni strateški načrti so:
-

ukrepi, ki so lahko sofinancirani iz Evropskega sklada za ribištvo,
ukrepi, ki se bodo izvajali neodvisno od omenjenega sklada: npr: ukrepov
nadzora, spremljanja, inšpekcije, zbiranja podatkov ter poročanja v okviru
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-

drugega finančnega instrumenta - uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 o vzpostavitvi
finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike ter
ukrepi, ki bodo (so)financirani izključno iz nacionalnih sredstev in nimajo
neposredne povezave s skupno ribiško politiko (strategija razvoja sladkovodnega
ribištva, znotraj katere je posebej pomemben športni ribolov in priprava
slovenskega modela upravljanja z ribištvom, katerega namen je zagotoviti
trajnostno gospodarjenje z viri v severnem Jadranu v skladu s cilji skupne ribiške
politike EU).

Nacionalni strateški načrt za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 je osnova
za izvajanje ukrepov za izboljšanje stanja ribištva v Sloveniji. Kateri ukrepi se bodo
dejansko izvajali pa bodo opredeljeni z izvedbeni programi.
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