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PROTESTNO PISMO RIBIŠKE ZVEZE SLOVENIJE – NEREŠENA 
PROBLEMATIKA KORMORANI – RIBE, VPRAŠANJE DVOJNEGA 
PLAČEVANJA DAJATEV  

 

Spoštovani  predsednik Vlade R Slovenije, 

 

Na vas smo se ponovno prisiljeni obrniti s protestnim pismom glede še vedno nerešenega perečega 
vprašanja reševanja problematike kormorani – ribe in z njim neločljivo povezane problematike dvojne 
finančne obremenitve ribiških družin (RD). 

 

V času od prvega protestnega pisma z dne 27. 10. 2016, v katerem smo vas seznanili s perečim 
problemom plenjenja velikega kormorana v slovenskih vodah, z upravičenim pričakovanjem takojšnjega 
ukrepanja pristojnih organov zaradi nadaljnjega preprečevanja nepopravljive škode, ki jo na 
domorodnem ribjem življu povzroča kormoran se do danes žal ni zgodilo nič, kar bi vsaj zaustavilo, kaj 
šele onemogočilo, nadaljnje povzročanje resne škode.  

 

Na naše pisanje smo sicer, po urgiranju, v mesecu decembru dobili prijazen odgovor pristojnega 
ministrstva, da pripravljajo podlage za dolgoročnejšo rešitev in konec meseca januarja v usklajevanja in 
javno obravnavo prejeli osnutek Dolgoročnega programa za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje 
vrste v celinskih vodah. Osnutek, ki bi bil sicer dobra podlaga za dolgoročnejšo rešitev, na katerega pa 
imamo obilico pripomb, seveda trenutno ne rešuje akutnega problema praznjenja slovenskih voda, saj 
je zaenkrat zgolj mrtva črka na papirju. Kot v posmeh smo v približno enakem obdobju tudi prejeli, v 
ponovljenem postopku izdano enoletno odločbo o možnosti plašenja in odvzema osebkov velikega 
kormorana v določenih ribolovnih okoliših. Po tej odločbi bi se lahko plašenje oziroma odvzem osebkov, 
po njeni morebitni pravnomočnosti, izvajalo zgolj petnajst dni – do konca meseca februarja, potem pa 
večina kormoranov tako in tako zapusti naše osiromašene vodotoke. Skladno z že videnim scenarijem 
se je sorodna civilna organizacija zadnji dan pritožbenega roka pritožila in tako kot vselej do sedaj, z 
očitno zlorabo pravnih procedur in celo z domnevnim podpisom nepooblaščene osebe, zaustavila 
možnost učinkovitejše zaščite domorodnih rib. 
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Da veliki kormoran povzroča resno in nepopravljivo škodo na ribah v slovenskih vodah nam pokaže že 
enostavni izračun. Po podatkih Zavoda RS za varstvo narave znaša ocenjeno letno povprečno število 
kormoranov za zadnjih 5 let za področje Slovenije 2426 osebkov. Ko to število pomnožimo s 
povprečjem pol kilograma rib, ki jih ta ribojeda ptica zaužije na dan in pomnožimo s povprečjem 150 dni 
bivanja na naših vodah, dobimo enormni uplen 181,95 ton rib. Ob tem je potrebno dodati, da veliki 
kormoran ni edina ribojeda vrsta ptic, ki biva pri nas. Lahko si predstavljate, kako prazne bodo naše 
reke po dvoletnem nemotenem plenjenju te neogrožene, iz tujih krajev priletele, ribojede ptice. 

 

Kormorani pa s svojim pogoltnim prehranjevanjem in zadovoljevanjem dnevnih potreb ne povzročajo 
škode samo na primarni ravni. Zaradi svoje plenilske naravnanosti in oportunega načina prehranjevanja 
naredijo na ribjem življu tudi ogromno sekundarne škode. Ribe, ki jih zaradi velikosti ne morejo požreti,  
samo nakljuvajo in ranijo, tako da takšne ribe po nekajdnevnem mučenju poginejo. Eklatanten primer 
takšne plenilske havarije je zabeležen na reki Savinji v Celju, kjer je v zadnjem tednu meseca januarja 
prišlo do množičnega naknadnega pogina domorodnih vrst rib (podust, platnica, mrena, klen). Vse 
poginule ribe so imele vidne rane, ki jim jih je zadal veliki kormoran. Podobne primere beležijo tudi na 
območju Drave in Dravinje. Takšni primeri so za nas ribiče še posebej boleči, saj moramo skladno z 
veljavnimi predpisi poskrbeti za pokop pomorjenih rib, hkrati pa se čutimo nemočni, ker zaradi 
neukrepanja pristojnih državnih organov ne moremo učinkovito zavarovati domorodnih, ogroženih in 
zaščitenih ribjih vrst.  

 

Kot smo omenili že v prvem pismu, smo ribiči preko RD združeni v RZS kot prostovljna in v javnem 
interesu delujoča civilna organizacija, ki se za razliko od nam sorodne civilne organizacije DOPPS 
financiramo izključno iz prispevkov naših članov, in ki moramo za upravljanje sedaj že katastrofalno 
opustošenih voda državi plačevati koncesijske dajatve. Ob tem pa bi vas želeli seznaniti in opozoriti še 
na en nerazumen, sistemsko zavržen in nerazrešen problem dvojnega plačevanja dajatev državi, ki se 
zahteva od določenih ribiških družin. Za lažje razumevanje te problematike vam pojasnjujemo osnovna 
dejstva in vzrok nastanka problema. 

  

V letu 2006 sprejeti Zakon o sladkovodnem ribištvu je za namen ribiškega upravljanja vse  celinske 
vode (tekoče in stoječe) razdelil na ribiška območja, ribiške okoliše in ribiške revirje. Med te kategorije 
celinskih voda ne sodijo t.i. izločene vode;  to so vode posebnega pomena na podlagi Uredbe o vodah 
posebnega pomena (Uradni list RS, št. 52/07), katerih upravljalec je javni Zavod za ribištvo Slovenije. 
Druga kategorija izločenih voda so komercialni ribniki in ribogojnice, za katere si morajo fizične ali 
pravne osebe zaradi posebne rabe vode pridobiti tudi vodno pravico. Drugih kategorij izločenih ali 
ribolovnih voda zakonodajalec ni predvidel. Na podlagi javnega razpisa so bile v letu 2008 s strani Vlade 
RS podeljene koncesije za izvajanje ribiškega upravljanja za 67 ribiških okolišev za obdobje 30 let. RD 
so podpisale zavezujoče pogodbe, v ribiške okoliše oz. v ribiško upravljanje pa je bila uvrščena vrsta 
stoječih vod, na katerih se izvaja športni ribolov v skladu z ribiško-gojitvenimi načrti, torej skladno z 
režimom, ki sicer velja tudi za tekoče vode.  

 

Pred spremembami Zakona o vodah je 125. člen tega zakona natančno predpisoval, za katere namene 
neposredne rabe vode je treba pridobiti vodno dovoljenje. Tako vodnega dovoljenja za drugo rabo vode, 
ki presega splošno rabo, ni bilo treba pridobiti, če je bila za rabo že podeljena neka druga koncesija. 
Začetek celotne problematike sega v leto 2012 s spremembo Zakona o vodah.  Kljub nasprotovanju 
Ribiške zveze Slovenije se je pravna dikcija 'druge rabe vode' in plačevanja zanjo omejila le na 
koncesijo, podeljeno po Zakonu o vodah. Vse ostale koncesije so bile iz te dikcije izločene. Zakonski 
spremembi so sledile vedno pogostejše zahteve državnih uradnikov z Ministrstva za okolje in prostor 
(MOP), da morajo koncesionarji za izvajanje ribolova na stoječih vodah – ribnikih, ki nimajo statusa 
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komercialnega ribnika, pridobiti še vodno pravico in posledično plačevati vodno povračilo. To dejstvo 
predstavlja dvojno dajatev državi za izvajanje ribiškega upravljanja na istem vodnem telesu. Uvajanje 
takšnih pravnih podlag za izvajanje ribolova je v nasprotju z Zakonom o sladkovodnem ribištvu, ki poleg 
koncesijske dajatve za ribiško upravljanje ni predvidel nobenih drugih dajatev na istih vodnih telesih. Od 
RD, katerim je ARSO oziroma Direkcija za vode naložila plačevanje vodnega povračila po ceni, ki velja 
za komercialne ribnike, na RZS dobivamo informacije, da je samo vodno povračilo več kot trikrat višje 
od že določene koncesijske dajatve za ribiško upravljanje.  

 
Argument MOP, da gre pri plačevanju vodnega povračila predvsem za plačilo odvzema določene 
količine vode za vodno telo in ne za način, kako se voda v teh telesih uporablja, je po mnenju RZS 
napačen. RD velike večine stoječih vodnih teles niso ustvarile/gradile same, izključno z namenom 
izvajanja športnega ribolova. Namen nastanka teh stoječih vodnih teles je bil drugačen (gramoznice, 
glinokopi, vodne akumulacije, …), kjer RD kot društva niso imela statusa odločevalca o nastanku, 
gradnji in funkciji teh vodnih teles. RD kot društva, ki delujejo v javnem interesu, so dobile s podelitvijo 
koncesij v upravljanje samo ribji in drugi vodni živelj v obstoječih vodnih telesih, s katerim morajo 
upravljati na način, kot ga predpiše država - lastnica živali. Z izvajanjem nalog ribiškega upravljanja, v 
katerega sodi tudi skrb za čisto okolje in ohranjanje populacij avtohtonih vodnih organizmov, RD 
ohranjajo in izboljšujejo ekološko kot tudi kemijsko stanje voda. Nam ribičem niso poznani izsledki študij 
ali nedvoumni dokazi o ribiškem upravljanju kot dejavnosti, ki presega določila splošne rabe vode, kot jo 
določa 1. odstavek 105. člena ZV-1. Iz tega razloga ne moremo verjeti pričakovanjem države, da bodo 
neprofitna ribiška društva za revirje svojih ribiških okolišev plačevala še povračila za osnovno materijo, 
ki ribam in ostalim vodnim živalim omogoča življenje in obstoj. Ribiški upravljalci že redno plačujejo  
koncesijske dajatve MKGP, na podlagi katerih priteče v državni proračun do 300.000 evrov letno. 

 

Ribiška zveza Slovenije je od samega začetka nastanka tega zapleta opozarjala na posledice, vlagala 
pobude za presojo zakonitosti in pristojnim državnim organom predlagala ustrezne rešitve. Kljub podpori 
našim argumentom s strani MKGP do sedaj s strani MOP ni prišlo do nikakršnih sprememb. Še več, 
MOP je v javno obravnavo dalo osnutek Sklepa Vlade RS o določitvi cene osnove vodnih povračil za 
 rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2017, ki je predvideval tudi vodno povračilo za rabo vode 
za polnjenje ribnika, zadrževalnika, gramoznice ipd. v katerem se skladno s predpisi o sladkovodnem 
ribištvu izvaja koncesija ribiškega upravljanja, torej za vrsto posebne rabe vode, ki je Zakon o vodah ne 
predvideva, a k sreči za ribiške upravljalce, ni bil sprejet. Direkcija za vode pa kljub temu še naprej 
pošilja RD dopise z zahtevo po predložitvi napovedi za plačilo vodnega povračila za leto 2016 in 
obvestila o akontacijah za plačilo vodnega povračila za leto 2017 ter za primer neplačila grozi z 
zaračunavanjem zamudnih obresti z izvršbo. Zaradi vsega naštetega RZS od Vlade RS in ob podpori 
Odbora za kmetijstvo DZ RS na podlagi razprave o predstavljenih dejstvih pričakuje ustrezen ukrep, ki 
bo dokončno odpravil to anomalijo dvojnega plačevanja dajatev za isto stvar in neenakopraven položaj 
koncesionarjev ribiškega upravljanja v odnosu do tistih ekonomskih subjektov, ki upravljajo komercialne 
ribnike, ki načelom normalne pravne države ne more biti v ponos. 

 

RZS bo na Odbor za kmetijstvo Državnega zbora R Slovenije naslovila pobudo za razpravo o 
problematiki dvojne finančne obremenitve ribiških družin s strani države Slovenije. Gre za 
zaračunavanje vodnih povračil RD za t.i. posebno rabo vode predvsem v stoječih vodah umetnega 
nastanka, ki jo posameznim RD nalaga Agencija RS za okolje (ARSO) – sedaj Direkcija RS za vode, 
poleg že ustaljenih koncesijskih dajatev za ribiško upravljanje z ribiškimi okoliši, kar se plačuje 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Glede na še vedno nerazrešen problem 
dolgoročne rešitve plenjenja velikega kormorana bomo predlagali tudi obravnavo navedenega 
problema. 
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Spoštovani g. predsednik Vlade, verjamemo da ste iz opisanega razumeli, da gre za dve 
problematiki, ki trenutno ključno vplivata na kritični stalež ribjega življa slovenskih voda, na 
ribiško upravljanje in na nadaljnji obstoj posameznih ribiških družin. Zato ponovno naslavljamo 
zahtevo in pričakovanje po takojšnjem odzivu pristojnih organov bodisi z izdajo podzakonskega 
akta ali izdajo večletne odločbe o plašenju in odvzemu osebkov velikega kormorana iz narave, ki 
jo je zaradi akutnosti problema in dosedanjih zlorab pritožbenega postopka potrebno izdati po 
uradni dolžnosti. Več kot upravičeno tudi pričakujemo, da se bo zaradi lanskoletne in letošnje 
škode, ki je nastala zaradi dvoletnega neoviranega plenjenja velikega kormorana, ribiškim 
družinam, ki bi skladno z nepravnomočno odločbo lahko izvajale plašenje in odvzem osebkov iz 
narave, v celoti oprostilo plačila koncesijske dajatve, vsem ostalim ribiškim družinam pa 
priznalo najmanj polovično znižanje koncesije. Pričakujemo tudi, da boste pri ustreznih organih 
posredovali za nujno razrešitev krivične in nesistemske ureditve plačevanja dvojnih dajatev, 
dajatev v smeri pobude, ki je bila z naše strani že v letu 2015 posredovana ministroma za okolje 
in prostor ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sicer bodo določene ribiške družine, zaradi 
nevzdržne sicer bodo določene ribiške družine, zaradi nevzdržne finančne situacije prisiljene, da 
prenehajo z društvenim delovanjem.   

 

S spoštovanjem, 

 dr. Miroslav ŽABERL,  

 predsednik RZS 

                                                                                      

 


