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PROTESTNO PISMO RIBIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

 

Spoštovani  predsednik Vlade R Slovenije, 

 

Ribiška zveza Slovenije (v nadaljevanju RZS) kot krovna organizacija  vseh ribiških družin (RD) 

s 135-letno tradicijo vlaga protestno pismo zaradi neprimernega odnosa države Slovenije oziroma 

pristojnih državnih organov do zaščite domorodnih in ogroženih vrst sladkovodnih rib pred 

plenjenjem ribojede ptice vrste veliki kormoran (Phalacrocorax carbo sinensis). Slovenski ribiči, 

ki preko koncesijskih pogodb upravljamo z večino slovenskih vodotokov in v državni proračun 

prispevamo skoraj 300 000 evrov koncesijskih dajatev, že več kot dve desetletji opozarjamo na 

pereč problem pojavnosti nedomorodnega velikega kormorana, ki povzroča resno in neprecenljivo 
škodo na ribah v slovenskih vodah. 

 

Najpogostejša vrsta kormoranov v Evropi je veliki kormoran (Phalacorcorax carbo) z dvema 

podvrstama: atlantski kormoran (Phalacorcorax carbo carbo) in kontinentalni kormoran 

(Phalacorcorax carbo sinensis), ki se med seboj  zelo malo razlikujeta in ju je težko ločiti. 

Atlantska podvrsta kormorana naseljuje  območje od Severne Amerike prek Grenlandije do 

zahodne Evrope. Naravno  območje kontinentalne podvrste kormorana so območja v Aziji. 

Kormorani so selivci, ki se po gnezditvenem času razpršijo na manjših ali večjih razdaljah od 

gnezdišč. Kormorani, ki prebivajo v območju severne hemisfere, se ob prihodu zimskega obdobja 

z mrzlimi temperaturami selijo v prezimovališča več sto kilometrov južneje, med drugim tudi na 
slovenske reke in jezera. 

 

Kormorani se prehranjujejo izključno z ribami; dnevna potreba enega kormorana je od 400 do 600 

gramov rib. So prehranski oportunisti in ne izbirajo med posameznimi ribjimi vrstami ali 

velikostmi, ampak se prehranjujejo s tistimi vrstami rib, ki jih je v določeni vodni površini 

najlažje ujeti, in sicer tudi do 60 cm dolžine s težo do kilograma. Zaščita gnezditvenih območij 

skupaj z drugimi merami zaščite populacije kormoranov po sprejetju EU Direktive o pticah 

(79/409/EEC) iz leta 1979 je privedla do nesorazmerne in eksplozivne rasti populacije 

kormoranov. Tako so začeli naseljevati območja, ki so daleč stran od njihovih tradicionalnih 

lovišč in začeli bivati v  regijah, kjer se v naravnem okolju niso pojavljali kot domorodna vrsta.  

Zdaj je populacija samo gnezditvenih parov dosegla številko 372.000. Upoštevaje dejstvo, da je 

kormoran velika ptica z dolgo življenjsko dobo in spolno zrelostjo pri treh do petih letih, je po 

oceni  skupno število jesenske populacije kormoranov v Evropi najmanj od 1,7 do 1,8 milijona 

osebkov. Vse raziskave potrjujejo, da veliki kormoran ni več ogrožena ptičja vrsta. Takšna 

velikost populacije kormoranov je neposredno učinkovala na lokalne ribje populacije in na sam 

ribolov v številnih predelih EU. Zato je postal problem kormoranov vseevropski problem. Že 

obstoječe  slabo stanje slabša še dejstvo, da kormoran praktično nima naravnih sovražnikov. 
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V Sloveniji se problem kormoranov vleče vse od pojava njihovih prvih jat na slovenskih 

vodotokih v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Zaradi vsakoletne njihove prisotnosti je bil stalež 

domorodnih vrst rib, ki se je zaradi ukinjanja velikih onesnaževalcev po letu 1991 začel ravno 

nekoliko krepiti, ponovno na udaru. Zaradi nenavajenosti rib na tovrstne plenilce je bil učinek 

zimskih plenjenj kormoranov porazen. Na nekaterih rekah se je populacija domorodne ribje vrste  

lipana  (Thymallus thymallus)  zmanjšala tudi za 90 % glede na stanje pred pojavom kormorana, 

na nekaterih vodotokih pa so ihtiološke raziskave pokazale izpad celotnih velikostnih razredov  
rib vseh vrst in starosti, kar je značilna posledica plenjenja kormoranov.  

 

V tem času je RZS vsako leto podala vlogo na ARSO za plašenje in omejen odvzem osebkov 

velikega kormorana za  območje celotne Slovenije. Veliki kormoran je kot živalska vrsta namreč 

zavarovan z že omenjeno Evropsko direktivo o pticah, v Sloveniji pa je varovan z Uredbo o 

zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Skladno z argumenti stroke (Zavod RS za varstvo 

narave in Zavod za ribištvo RS) je bilo prvotno območje, kjer so bili dovoljeni ukrepi zoper  

kormorane, skrčeno na tiste vodotoke, v katerih prebiva lipan. Po neodvisni študiji Marijana 

Govediča iz leta 2007 je bil namreč potrjen neposreden in uničujoč vpliv kormoranovega 

plenjenja na populacijo lipana. V dokumentu Program upravljanja rib v celinskih vodah R 

Slovenije do l. 2021 (v nadaljnjem besedilu: Program), ki ga je 3. decembra 2015 potrdila Vlada 

RS, pa je jasno zapisano, da kormoran povzroča negativne posledice ne samo na lipanski vrsti, 

ampak tudi na drugih domorodnih vrstah rib. To so predvsem ciprinidne vrste rib, kot so podust, 

platnica, mrena, klen ipd., katerih stalež se je v nekaterih  slovenskih rekah v zadnjih dvajsetih 

letih  zmanjšal tudi za 80 % nekdanje populacije. Zato je v Programu predvidena tudi zaščita 

drstišč vseh avtohtonih vrst rib. RZS je v zadnjih dveh vlogah na ARSO zaprosila tudi za 

dovolitev ukrepov za varovanje krapovskih (ciprinidnih) vrst rib na drstiščih. Društvo za 

opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) se je doslej skoraj vsako leto pritožilo na 

izvajanje odločbe, posledica tega pa je največkrat bila, da je morebitna pravnomočnost odločbe 

nastopila šele po  sezoni prisotnosti glavnine kormoranov na naših vodah (spomladi), s čimer sta 

bila izničena namen in možnost izvajanja učinkovitih ukrepov za preprečevanje škode na ribjem 

življu. Čeprav v sezonah plašenja 2013/2014 in 2014/2015 ni bilo večjih  težav z nastopom 

veljavnosti pravnomočnosti odločbe, pa se je zapletlo v sezoni 2015/2016. Ministrstvo za okolje 

in prostor (MOP) je v odločbi z dne 4. 12 .2015, št. 35607-13/2015/2, pritožbi DOPPS ugodilo in 

vrnilo prvostopenjskemu organu ARSO v ponovno odločanje. Posledica tega je bila, da se v 

sezoni 2015/2016 plašenje kormoranov ni izvajalo nikjer. Zaradi tega izpada plašenja in odvzema 

osebkov iz narave je že v letu 2015 nastala nepopravljiva škoda na ribjem življu. Zato je RZS  

vložila vlogo za plašenje in odstrel kormoranov za sezono 2016/2017 že 29. 1. 2016 in prejela 

odločbo 20. 4. 2016 (št 35601-41/2015-35). Na to odločbo je sledila pritožba DOPPS 17. 5. 2016. 

Pritožbeni organ je reševal pritožbo več kot  štiri mesece in 13. 10. 2016, v času, so kormorani že 

prisotni pri nas in zaradi nizkega vodostaja izdatno plenijo na vodah, ki bi morale biti zaščitene, 

ugodil pritožbi in namesto, da bi dokončno odločil, vrnil zadevo prvostopenjskemu organu v 

ponovno odločanje. Takšna vrsta (ne)odločanja, ki privede do onemogočanja dokončne odločitve, 

je po našem mnenju nedopustna. V primeru, da tudi letos ne bo omogočeno izvajanje plašenja in 

odvzema osebkov velikega kormorana, bo na domorodnih in ogroženih vrstah rib  nastala trajna 

ekološka škoda. Ob tem opozarjamo, da bosta pojavnost in plenjenje velikega kormorana poleg 

ekološke škode povzročila tudi finančno škodo v povezavi z ribiškim turizmom. Le-ta je 

pomemben tvorec prihodkov lokalnih skupnosti v Zgornjem Posočju, zgornjesavski, zgornjekrški 

in zgornjesavinjski regiji. Velika škoda pa nastaja tudi v ribogojnicah toplovodnih rib, kjer ob 
toplejših obdobjih sezone plenijo kormorani. 

 

Evropski parlament je 5. 12. 2008 po temeljiti pripravljalni diskusiji sprejel resolucijo, ki poziva 

Evropsko komisijo,  naj spodbuja trajnostno upravljanje populacij kormoranov in pripravi 

ustrezne pogoje za  pripravo osnutka vseevropskega načrta upravljanja z njihovo populacijo. Sicer 

pa je primarna odgovornost držav članic za upravljanje populacij kormorana. Država je ob 

povzročanju resne škode dolžna poskrbeti za ukrepe varovanja rib kot izpostavljenih in prizadetih 

živalskih vrst, saj je z dovoljevanjem in izvedbo posegov v vodne habitate omogočila poslabšanje 

njihovih življenjskih  razmer in vzpodbudila nastanek naravnega neravnovesje med živalskimi 

vrstami, v našem primeru med kormorani kot plenilci in ribami kot plenom. S človekovimi posegi 

v vodotoke  z izvedbo regulacij,  izgradnjo vodnih zadrževalnikov in akumulacijskih jezer HE in 



MHE je uničen naravni življenjski prostor rib in drugih vodnih živali. Taki zelo spremenjeni 

vodni habitati s kamnitimi in drugače utrjenimi brežinami ne omogočajo naravnih skrivališč 

ribam, ki  so popolnoma izpostavljene plenilcem, kot so kormoran, siva in bela čaplja ter druge 

ribojede ptice. Vodne pregrade so večinoma zgrajene brez funkcionalnih prehodov za vodne 

organizme, prav tako je  uničen velik del naravnih drstitvenih območij  domorodnih vrst rib. Zato 

je posebno pomembno  varovanje  predelov rek, kjer so drstišča  domorodnih vrst rib, saj  so ribje 

jate lahek plen  kormoranov. Od stopnje preživelosti matičnih jat  domorodnih vrst rib je odvisen 

obstoj vrst. Tudi ukrepi, ki jih na podlagi implementacije zahtev Evropske vodne direktive uvajata 

okoljska in vodna zakonodaja glede zagotavljanja prehodnosti vodotokov za vodne organizme, 

zagotavljanja ekološko sprejemljivih pretokov  in raznih omilitvenih ukrepov pri urejanju 

vodotokov,  so le dolgoročni in še bolj papirnati kot stvarni obet za izboljšanje naših vodotokov za 

bivanje vodnih organizmov. Vpliv ribojedih ptic, še zlasti velikega kormorana, je samo še dodaten 

velik pritisk na vodne organizme. Zato je ukrepe v  povezavi s posegi v populacijo velikega 
kormorana  treba izvajati   hkrati z  drugimi krepi za izboljšanje stanja rib in vodnih habitatov.  

 

Glede priprave dolgoročne rešitve problematike velikega kormorana je bila že pred nekaj leti 

ustanovljena  posebna medresorska komisija, ki je bila žal dolgo neaktivna. Po zadnjih 

informacijah sta Zavod za ribištvo Slovenije in Zavod RS za varstvo narave skupaj pripravila  

strokovne podlage in predloge dolgoročnih rešitev problema kormorani – ribe. Kljub vsakoletnim 

sestankom na pristojnem Ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano in njihovi podpori 

našim stališčem ter prizadevanjem za ohranitev  domorodnih in ogroženih vrst rib žal 

ugotavljamo, da pri pristojnih organih na MOP še ni pripravljenosti za sprejem dolgoročnih 
rešitev.   

 

Slovenski ribiči zato Vlado RS opozarjamo, da je država Slovenija dolžna zavarovati domorodne 

in ogrožene vrste rib pred škodljivimi posledicami plenjenja  nedomorodnih velikih kormoranov. 

Ne moremo razumeti, kako je lahko taka vrsta absolutno zavarovana ob dokazljivih dejstvih 

povzročanja resne škode na domorodnem in ogroženem ribjem življu. Nenazadnje je bilo to 

dejstvo upoštevano pri prejšnjih odločbah prvostopenjskega organa, zato ne vemo, čemu taka 

sprememba prakse, čeprav se osnovni dejavniki sploh niso spremenili. Na Rdečem seznamu 

ogroženih vrst rib in obloustk v sladkih vodah je naštetih 55 vrst rib, ki jih je država dolžna 

zavarovati. Po direktivi EU je dovoljeno zmanjšanje osebkov tiste zavarovane vrste, ki povzroča 

škodo na populacijah drugih vrst. Slovenski ribiči zahtevamo, da se to načelo nedvoumno in takoj 

uveljavi z namenom varovanja naših  domorodnih vrst rib.  

 

Zaradi vsega navedenega slovenski ribiči od Vlade RS  pričakujemo in zahtevamo takojšen 

odziv pristojnih organov bodisi z izdajo podzakonskega akta ali ex offo izdajo večletne 

odločbe o plašenju in odvzemu osebkov velikega kormorana iz narave. Pričakujemo tudi, da 

bo zaradi lanske škode, ki je nastala zaradi nedokončnosti odločitve o plašenju in odvzemu 

osebkov velikega kormorana iz narave, in zaradi škode, ki že nastaja v letošnjem jesenskem 

obdobju, ribiškim družinam, ki bi skladno s strokovnimi določili, ki jih je  pripravil Zavod 

za ribištvo RS, lahko izvajale te aktivnosti, po uradni dolžnosti  priznana oprostitev ali 

znižanje koncesnine. 

 

S spoštovanjem, 

 

        dr. Miroslav Žaberl, 

        predsednik 

        Ribiške zveze Slovenije 

                                                


