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POVZETEK 

Magistrska naloga preučuje področje ribištva in trga rib v Sloveniji. S pomočjo intervjujev smo 
pridobili primarne podatke za raziskovanje. Slednje je vključevalo različne vidike in segmente 
ribiškega trga v Sloveniji, s poudarkom na socio-ekonomskih dejavnikih. S pomočjo intervjujev 
smo poskušali ugotoviti, kakšne težave se pojavljajo in kako bi se jih lahko odpravilo. 
Raziskava v zaključku poda ugotovitve o trgu, in sicer, kam se bo trg razvijal in kaj vse bo 
vplivalo nanj. Glede na ugotovljene težave poda tudi predloge, ki bi lahko izboljšali stanje v 
ribištvu in na samem trgu rib v Sloveniji. 

Ključne besede: ribiški trg, ribištvo, Slovenija, ribolov, akvakultura, trajnostni razvoj, kršitve 
trga, ribiška industrija. 

SUMMARY 

The master thesis asseses the field of fishery and the fish market in Slovenia. With the help of 
interviews we obtained the primary data for the research. The research included diverse 
perspectives and segments of the fish market in Slovenia with the emphasis on social-economic 
factors. With the interviews we tried to find out which problems are arising and how can we 
resolve them. The study ends with the findings about the market, future market developments 
and factors that will affect the market in the future. The findings and identified problems are 
used to suggest measures, that could improve the situation in the fishery segment and fish 
market in Slovenia. 

Keywords: fish market, fishery, Slovenia, fishing, aquaculture, sustainable development, 
market violations, fishing industry. 
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1 UVOD 

Ribištvo in trg rib v Sloveniji nista dve izmed prevladujočih panog, vendar gre še vedno za zelo 
priljubljeno dejavnost in trg, ki zadovoljuje tiste, ki sodelujejo v procesih. Ribiči so lahko 
navdušenci oz. ljubitelji ribištva, morda samozaposleni ribiči ali predstavljajo kar celotne 
organizacije, ki se ukvarjajo z ribištvom. Ribištvo ne sega le na ribiški trg, ampak lahko sega 
tudi v določene turistične aktivnosti ter pripomore v izobraževalne namene. Organizacije ali 
posamezniki lahko z ribištvom poslujejo, lahko pa ga izvajajo tudi rekreativno oz. ljubiteljsko, 
kjer glavni cilj ni zaslužek oz. dobiček. V naši raziskavi smo se poglobili v vse aspekte ribištva, 
poskušali smo preučiti vse različne poglede na ribištvo in trg rib. V ospredje smo seveda 
postavili ribištvo in trg rib v Sloveniji. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Velika večina ulovljenih rib se uporabi za prehrano ljudi, in sicer kar več kot 75 % ribiških 
proizvodov. Ribe so lahko ponujene v različnih oblikah: sveže, zamrznjene, sušene in predelane 
ribe v konzervah ter namazih. Ostali proizvodi, ki niso namenjeni direktnemu prehranjevanju, 
kot sta npr. ribja moka in ribje olje, so namenjeni za prehrano kmetijskih živali in ostalih 
domačih živali ter tudi gojenih rib (FAO 2019b). 

Količina proizvodov na ribiškem svetovnem trgu se je od leta 1990 skoraj podvojila. Najbolj 
pomembni proizvodi na ribiškem trgu so predvsem sveže ribe in konzervirane ter sušene ribe. 
Ribištvo je dejavnost, ki je zelo razširjena. Z mednarodnim trgovanjem so postali elementi 
standardov ribištva, kot sta npr. kakovost ujetih rib in zagotavljanje prehranske varnosti, velika 
težava (FAO 2019b). 

Sistemi upravljanja ribištva se razlikujejo od države do države, pojavljajo se dobri in slabi 
načini ribištva. Trgovinske omejitve ali liberalizacija trgovine pri ribištvu so odvisne od 
posameznega primera za določeno državo. Upravljanje ribištva je odvisno tudi od odprtega 
dostopa do ribolova in koliko je ta omejen ali neomejen. Pojavlja se tudi nezakonito ribištvo, 
ki je neprijavljeno in neregulirano. Nezakonito ribištvo se običajno pojavlja v mednarodnih 
vodah in tudi v teritorialnih vodah določenih držav. Imenujemo ga ilegalno, neprijavljeno in 
neregulirano ribištvo (angl. IUU — Illegal, unreported and unregulated fishing). 

V državah v razvoju se ljudje še vedno preživljajo na osnovi agrikulture in ribištva, in se zato 
tam lahko pojavljajo prevelike količine ulova rib in netrajnostne prakse. V takem primeru 
poskušajo regionalne organizacije za upravljanje ribištva (angl. RFMOs) usklajevati dogovore 
s pomočjo ostalih držav članic. Velikokrat je edina možna rešitev za zaustavljanje 
problematičnih praks uvedba tržnih omejitev. Takšne omejitve lahko povzročajo škodo v 
državah, ki ne premorejo prepoznave različnih vrst rib, standardov in dokumentiranega 
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upravljanja ribištva. Razvite države se že zavzemajo za to, da upravljajo ribištvo na trajnostni 
način, ki upošteva celotni ekosistem, v katerem poteka ribolov. Kljub temu se lahko tudi v že 
razvitih državah izvajajo različne netrajnostne prakse (The World Trade Organization 2019). 

Slabo upravljanje v ribiških oskrbnih verigah se pojavlja predvsem zaradi slabe preglednosti 
glede izpolnjevanja standardov, odsotnosti sledljivosti in netrajnostnih ribiških praks. Na 
mednarodnem trgu se nedvomno pojavljajo tudi prevare, vendar ribiške oskrbne verige delujejo 
tako, kot so bile postavljene glede na primarno okolje delovanja. Torej ne le prevare, tudi slabo 
upravljanje lahko negativno in netrajnostno vpliva na izvajanje ribištva. Med morebitne težave 
v ribiški vrednostni verigi lahko še dodamo: pomanjkljivi zapisniki ulova za ladjo, ki izvaja 
ribolov; nenatančno navajanje celotne sestave ulova glede na vrsto, velikost, spol, mešanje 
različnih ulovov med seboj itd. Tako se izgubijo dragoceni biološki podatki, ki niso zabeleženi, 
in so posledično zaradi tega pomanjkljive tudi biološke analize ulova in ribolovnih populacij. 
Veliko stopnjo tveganja v oskrbnih verigah predstavljajo odnosi med ribiči in prodajalci. Ribiči 
se težko in počasi prilagajajo zahtevam trga ter zahtevam trajnostnega ribolova, in sicer zaradi 
več dejavnikov: določene navade in prakse, ki morda niso trajnostno naravnane; pomanjkljiv 
nadzor, zaradi pomanjkanja usposobljenega kadra in ribiških inšpektorjev; države v razvoju 
nimajo dovolj sredstev, da bi lahko zbirale podatke o ribolovu ter o trgu rib. Reševanje 
posameznih težav ne pripomore dovolj, da bi se trg obrnil v trajnostno smer, saj je problemov 
več in so med seboj povezani. Obravnavane težave so zelo kompleksne, vendar bi lahko z dobro 
dolgoročno strategijo problematične okoliščine obrnili na bolje (The Nature Conservancy 
2019). 

Ribištvo se v Sloveniji deli na morsko in sladkovodno ribištvo ter na gojenje sladkovodnih in 
morskih organizmov. K ribištvu spada tudi predelava ribiških izdelkov v konzerve in sušene ter 
zamrznjene proizvode. Na morju se izvajata tako gospodarski kot negospodarski ribolov, na 
celinskih vodah pa se izvaja le negospodarski ribolov (rekreativni ali športni ribolov). Gojenje 
morskih in sladkovodnih organizmov imenujemo tudi akvakultura, pri čemer so ribe gojene 
predvsem za prodajo, ki služi prehranjevanju in za namen poribljavanja naravnih voda 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019b). 

Predelava ribiških izdelkov pripomore k razvijanju trga rib in dodaja vrednost tako proizvodom 
kot tudi ponudbi za potrošnike. Nekatere vrste rib, morskih ali celinskih vodnih organizmov, 
so bolj cenjene kot druge, kar odpira tudi možnosti za pridobivanje dodatne tržne vrednosti. S 
konkurenco in večanjem trga se lahko veča celotna kakovost panoge. Slovenija ima le malo 
obratov, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem rib, zato tukaj obstajajo možnosti, kjer bi se 
lahko trg še razširil in povečal. Na Veterinarski upravi Republike Slovenije je priznanih 24 
obratov, ki se ukvarjajo z ribiškimi proizvodi. Gre za eno večje in več manjših podjetij, lahko 
pa tukaj omenimo še registrirane obrate, ki se ukvarjajo s trženjem rib, kot so ribarnice in nekaj 
ribičev. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano označuje ribištvo kot pomembno 
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dejavnost za slovenski prehranski trg (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019b; 
2019a). 

Slovenija je po porabi ribiških proizvodov v Evropski uniji (EU) precej nizko na lestvici. 
Prebivalec Slovenije je v letu 2016 pojedel povprečno 10,7 kg ribiških proizvodov, medtem ko 
je bilo povprečje V EU 25,1 kg na osebo (European Commission in Directorate General for 
Maritime Affairs and Fisheries 2018, 41). Svetovno gledano je bila povprečna poraba ribiških 
izdelkov v letu 2013 21,20 kg na osebo, upoštevajoč, da podatki veljajo za večje ekonomske 
sile (European Commission in Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries 2018, 
42). Med ribe, ki so bile največkrat ulovljene znotraj EU v letu 2015, spadajo atlantski sledi, 
atlantske skuše, evropske papaline, moli, jegulje, sardele, skuše, trske, tune, inčuni, osliči, 
navadne plošče in klapavice (European Commission in Directorate General for Maritime 
Affairs and Fisheries 2018, 18). 

Med vrste rib, ki so bile najbolj zastopane v prehrani ljudi v EU leta 2016, spadajo tuna, trska 
in losos. V letu 2016 se je povečal tudi uvoz iz tretjih držav oz. nečlanic EU – gre predvsem za 
izvoz ribiških izdelkov iz Norveške, Kitajske, Ruske federacije, Ekvadorja, Argentine, 
Vietnama in Indije (The European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture 2019, 11-
17). Države EU so v letu 2016 največ ribiških izdelkov izvažale na Kitajsko, v ZDA, Nigerijo 
in na Norveško (The European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture 2019, 11). 

V Sloveniji je celoten iztovor z ribiških ladij namenjen za prehrano ljudi. Iztovor se označuje 
kot raztovarjanje ribiških proizvodov z ladje na kopno v določeni državi (The European Market 
Observatory for Fisheries and Aquaculture 2018). Morski ribiči iztovarjajo svoje ulove v petih 
pristaniščih: Ankaran, Koper, Izola, Strunjan in Piran (Bolje idr. 2019, 88). V omenjenih 
pristaniščih so v letu 2016 najpogosteje iztovorili sardele, mole, orade, hobotnice, morske liste 
ter še nekaj drugih vrst morskih rib. Eden od načinov pridelave rib v Sloveniji je tudi 
ribogojstvo, ki predstavlja gojenje tako sladkovodnih kot morskih organizmov. Izdelki, 
pridobljeni z ribogojstvom, gredo na trg prek posrednika, ki si lasti trgovino na drobno ali 
debelo, mnogo redkeje se ti proizvodi prodajajo na borznih trgih (The European Market 
Observatory for Fisheries and Aquaculture 2018). 

V ribištvu in na ribiškem trgu se pojavljajo številna odprta vprašanja in izzivi, ki jih bo treba 
obravnavati v prihodnosti. Pojavljajo se trenja oz. konflikti med ribolovom in okoljevarstvom, 
kot so pomanjkanje ribolovnih virov in ribolovnih orodij pri revnejšem delu prebivalstva, ki 
jim ribolov pomeni preživetje, potrebe po novih in bolj učinkovitih tehnologijah ter metodah 
upravljanja ribištva, potrebe po trajnostnem razvoju ribištva in še vrsta drugih odprtih vprašanj 
(World Wide Fund For Nature 2019). Predlagana raziskava je del širše raziskave pod naslovom: 
Uporaba tehnologije DNA za ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih z vrednotenjem 
socio-ekonomskih vidikov. Naše raziskovanje se je omejilo le na vrednotenje socio-
ekonomskih vidikov v Sloveniji in na slovenski trg rib. 
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1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je raziskati in predstaviti trg rib in ribištvo v Sloveniji, s poudarkom 
na splošnem stanju, morebitnih anomalijah na trgu, trajnostnem pogledu, izpolnjevanju 
standardov in ekološkem vidiku tematike. 

Cilji raziskave so: 
- preučiti domačo in tujo literaturo ter relevantne dokumente s področja ribištva in 

preučevanja kršitev na trgu rib v Sloveniji; 
- na osnovi raziskave ugotoviti in analizirati lastnosti in kršitve na trgu in v ribištvu v 

Sloveniji, s poudarkom na socio-ekonomskih dejavnikih; 
- pregledati in analizirati probleme povpraševanja, ponudbe, trajnostnega razvoja, 

ekološkega vidika, kršitev standardov in predpisov, težavnosti, povezane z izvozom in 
uvozom rib in ribiških izdelkov ter druge pomembne specifike in lastnosti trga rib v 
Sloveniji; 

- pregledati, kako sta trajnostni razvoj in ekološki vidik uveljavljena pri ribištvu in na 
ribiškem trgu v praksah in aktivnostih, ki jih udeleženci izvajajo, pa tudi pregled 
uveljavitve trajnostnih in ekoloških norm ter morebitnih slabih in spornih praks; 

- pregledati in analizirati načine lovljenja in gojenja rib ter vrednostno verigo trga rib, skrbi 
za okolje in odprta socio-ekonomska vprašanja udeležencev; 

- podati predloge, kako bi se prakse na trgu rib in v ribištvu v Sloveniji lahko izboljšale. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja so oblikovana na temeljih zbrane literature, glede na socio-ekonomska 
odprta vprašanja in težave v ribiški vrednosti verigi, namen in cilje raziskave. V raziskovalni 
nalogi smo odgovorili na naslednja vprašanja: 
- Kakšne so specifike trga rib in ribištva v Sloveniji ter v kakšni smeri se razvijata? 
- Kakšne so morebitne kršitve standardov in predpisov ter kakšne težave in poneverbe se 

pojavljajo na trgu rib ter pri ribištvu? 
- Kakšna sta povpraševanje potrošnikov in njihova ozaveščenost o ribah v Sloveniji? 
- Katere so razlike med ribolovom in ribogojstvom ter zakaj je to pomembno za ribiško 

vrednostno verigo? 
- Katere so razlike med gospodarskim in negospodarskim ribištvom? 
- Kako sta ekološki vidik in trajnostni razvoj vključena v ribištvo in ribiški trg v Sloveniji? 
- Katere organizacije v Sloveniji preučujejo ribištvo in trg rib ter skrbijo zanj in za 

ugotavljanje poneverb v ribiških proizvodih? 
- Kako se bosta v prihodnje razvijala trg rib in ribištvo, s poudarkom na socio-ekonomskih 

vidikih? 
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1.4 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela.  

V teoretičnem delu magistrske naloge smo poskušali preučiti in raziskati literaturo s področja 
ribištva, trga rib in ribolova. 

V empiričnemu delu smo po elektronski pošti najprej kontaktirali strokovnjake za slovenski 
ribiški trg in povprašali za odgovorno osebo ali najprimernejšega strokovnjaka v izbranih 
organizacijah, s katerim bi lahko izvedli intervju o tematiki trga rib in ribolova v Sloveniji. 
Intervjuvanci so bili izbrani po namenskem vzorcu, glede na njihova priporočila pa je bila 
izvedba intervjuja možna tudi z drugimi strokovnjaki. Za namen raziskave smo izvedli petnajst 
polstrukturiranih intervjujev. Intervjuje smo izvedli s strokovnjaki z Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Zavoda za ribištvo Slovenije, Inšpektorata za ribištvo, Ribiške zveze 
Slovenije, Kmetijske gospodarske zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije. WWF 
Adria, Zveze potrošnikov Slovenije, Morske biološke postaje Piran, Racoon d. o. o., s 
predstavnikom Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano in z ribičem ter s predstavnikom 
ribičev. Po predhodnem dogovoru smo se z intervjuvanci srečali v živo in izvedli intervju, ki je 
bil oblikovan kot polstrukturirani vprašalnik. Nekaj intervjuvanih posameznikov je 
predstavljalo isto organizacijo, vendar so ti delovali na različnih delovnih mestih. Intervju je 
bil, kot že omenjeno, polstrukturirani in je trajal približno 45 minut. Izbranim intervjuvancem 
smo pred izvedbo intervjuja poslali zastavljeni vprašalnik, da so se lahko primerno pripravili 
na izvedbo. 

Vprašalnik je zajemal 14 vprašanj, vendar smo pustili odprto možnost za postavljanje dodatnih 
podvprašanj v smeri diskusije. Pri določenih vprašanjih smo dodali še razlage, ki pripomorejo 
k boljšemu razumevanju vprašalnika. 

Po izvedbi štirih intervjujev sta bili vprašalniku dodani še dve vprašanji, ki sta nam služili za 
še boljši vpogled v ribištvo in trg rib v Sloveniji. 

Namen izvedbe raziskave je zbiranje podatkov in informacij, ki so kvalitativne in empirične 
narave. Podatki in informacije so bili pridobljeni s pomočjo polstrukturiranih intervjujev. 

1.5 Predpostavke in omejitve 

Vsem intervjuvancem smo pri raziskovanju zagotovili anonimnost, z izjemo v primeru, da je 
intervjuvanec prostovoljno privolil v javno objavo svojih podatkov in informacij. 

Predpostavljamo, da so podatki in informacije, ki smo jih zbrali, verodostojni in odražajo realno 
stanje izbrane tematike. Glede na izbranega intervjuvanca se lahko mnenja in podatki 
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razlikujejo, saj prihajajo iz različnih ustanov in organizacij. Vsem intervjuvancem so bila 
zastavljena enaka vprašanja. 

Omejitve so bile prisotne pri dostopu do najbolj kompetentnih udeležencev. 
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2 RIBIŠTVO 

Ribe in ribiški izdelki zagotavljajo veliko večino vseh vsakodnevno vnesenih beljakovin za 
veliko število svetovne populacije. Ribiški izdelki priskrbijo hranilne snovi, ki so bistvene za 
razvoj in delovanje človeka ter predstavljajo pomemben del v zdravi prehrani. V revnejših 
državah lahko ribiški izdelki predstavljajo celo temeljni vir prehranjevanja. Glede na ostale vire 
beljakovin jih lahko označimo kot dosegljive po dostopni ceni. Cena je odvisna tudi od vrste 
ribiškega izdelka. Kljub dostopni ceni nekaterih vrst ribiških izdelkov zaloge le teh ne zmorejo 
zadovoljiti povpraševanja; predvsem je to kritično v revnejših državah, kjer ljudje stradajo 
(WorldFish 2019). 

Izboljšanje ribištva in akvakulture je ključnega pomena pri zmanjševanju lakote in siromaštva 
za milijone ljudi v revnejših državah. Trajnostno in produktivno ribištvo ter akvakultura lahko 
izboljšata stanje in kakovost hrane, varnost prehranjevanja, preživljanje ljudi, pripomoreta k 
ekonomskemu razvoju ter ščitita naravno okolje in naravne vire. Trajnostni pristop pri izvajanju 
ribištva bo pripomogel k ohranjanju okolja, kar bo omogočalo prihajajočim generacijam, da 
imajo na razpolago dovoljšne zaloge rib in drugih ribiških organizmov. Trenutno prekomerni 
ribolov, slabe organizacijske prakse, razvoj industrije in kmetijsko onesnaževanje zmanjšujejo 
zaloge rib v vodah. Trajnostno ribištvo je seveda velik izziv, vendar bi lahko dostojno 
nadziranje globalnih in regionalnih naravnih virov pripomoglo k zadovoljevanju vseh potreb in 
hkrati zmanjšalo lahkoto (WorldFish 2019). 

Ribje meso vsebuje veliko beljakovin, aminokislin, rudnin, maščob in vitaminov, ki so zdravi 
za človeški organizem. V primerjavi z govejim, svinjskim in perutninskim mesom, je ribje meso 
lažje prebavljivo. Ribje meso pa se zaradi svoje sestave hitreje pokvari, v primerjavi z drugimi 
vrstami mesa, zato je potrebno prepoznati sveže ribe in tudi, kako jih pravilno shranjevati, 
prevažati in pripravljati. Ribe se lahko kuha, peče, cvre, duši, dimi, suši, marinira ali konzervira. 
Jemo jih lahko tudi surove. Ob ustrezni pripravi so ribe lahko zelo okusno živilo, ki je tudi zelo 
zdravo in hranljivo (Racoon d. o. o. 2017, 11). 

Poleg trajnostnega ribištva ima akvakultura veliko zmožnost, da izboljša stanje varnosti 
prehranjevanja in da postane ekološko-trajnostna dejavnost. Pomembni bodo manjši 
akvakulturni obrati, ki bodo lahko zadovoljevali potrebe po vseh ribolovnih organizmih. 
Ribolovni organizmi za obstoj potrebujejo manjše okolje kot nekatere druge živali, zato so v 
določenih primerih boljša opcija kot živinoreja ali podobne dejavnosti (WorldFish 2019). 

Ribe in ribiški izdelki vsebujejo velike količine beljakovin in hranilnih snovi, zato so sestavni 
del najrazličnejših diet, saj se jih obravnava kot zdravo hrano. Z ozaveščanjem o zdravem 
načinu prehranjevanja se povečuje tudi poraba ribiških izdelkov. Vendar, da se lahko z ribami 
in ribiškimi izdelki normalno in predvsem varno prehranjujemo, mora biti ravnanje po ulovitvi 
primerno. Prevažanje in procesiranje po ulovu zahteva določeno oskrbo, da lahko ribiški izdelki 
ohranijo svoje hranilne sestavine, kakovost in svežino. Neustrezno ravnanje po ulovu ribiških 
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izdelkov lahko privede tudi do nezaželenih bolezni, ki so lahko ljudem škodljive ali celo 
nevarne (FAO 2019b). 

2.1 Začetki in razvoj ribištva 

Ribištvo je bilo vpeto v človekov razvoj že od samega začetka. Ribe so bile že v daljni 
preteklosti pomemben del prehranjevanja, koristile so pri razvoju trgovanja in družabnega 
vedenja. Ribiški organizmi so se uporabljali kot trgovalno blago, med drugim pa je ribištvo 
pripomoglo tudi pri pospeševanju raziskovanja okolja (Gartside in Kirkegaard 2019).  

Predvideva se, da na samem začetku človek za lovljenje rib ni uporabljal pripomočkov, zato je 
težko prepoznati najdbe, ki so služile zgolj ribištvu. V naboru takih pripomočkov najdemo 
različne arheološke najdbe, kot so ostanki ribjih kosti, bodice na orodju in školjke mehkužcev. 
V Avstraliji, v okolici Nove Gvineje, je bil najden lupinar, ki naj bi bil star približno 3200 let, 
in je bil izkopan na odlagališčih starodavnih aboriginov (Gartside in Kirkegaard 2019). Najdene 
so bile tudi ribiške pasti, ki so delovale na osnovi plime in oseke – ob plimi so ribe zaplavale v 
izkopane luže, v katerih so ob oseki ostale ujete. Takšne ribje pasti so raziskovalci našli v 
Avstraliji, in sicer ob obalah, potokih in rekah (Aboriginal Heritage Office 2019). 

Prvi ribiči ali pobiralci so ribiške organizme pobirali kar iz plitvih voda ali bregov. Nabrano so 
odnašali v za to namenjena odlagališča ali v tedanja naselja. Najdene so bile vrste, kot so 
Choerodon fasciatus, Scarus frenatus in Thalassoma lunare. Takratni ljudje so lovili tudi kar 
med korali, kjer so bile ribe lažje dosegljive. Losose so lovili v sezoni parjenja, kadar so se ti 
pomaknili po rečnih bregovih. Študije omenjajo, da so Indijanci v bližini Kalifornije lovili 
velike količine lososov prav ob sezonah, ko so ti z namenom razmnoževanja prihajali v rečne 
bregove. Ribje pasti so bile vedno zgrajene v smeri bazenov oz. določenega omejenega 
prostora, postavljene na praktičnem mestu, in sicer ob rečnih ali obalnih bregovih. Korita in 
kamniti zidovi so bili najdeni ob mnogih bregovih, kjer naj bi bile v uporabi ribje pasti. Ribe 
so v ribjih pasteh tudi ohranjali in vzdrževali, da so lahko imeli daljšo zalogo hrane (Gartside 
in Kirkegaard 2019). 

Človeška ekonomija se je v zgodovini običajno razvijala v smeri zmanjševanja napora pri delu 
in pridobivanju določenih virov. Ljudje so z razvojem pridobivali bolj preproste in hitrejše 
načine za opravljanje svojega dela. Enak proces je potekal tudi pri ribištvu (Gartside in 
Kirkegaard 2019). 

Najdbe prvih ribiških orodij segajo v čas starih Egipčanov, ampak še danes ne vemo, katera 
metoda je bila najprej uporabljena za namen ribištva. Harpuna (sulica), mreža in ribiška palica 
so bile prvi pripomočki pri ribarjenju, ki so jih uporabljali stari Egipčani. V Peruju, blizu obale, 
so raziskovalci odkrili, da so tedanji prebivalci že lovili ribe s prvimi splavi, s katerimi so lovili 
sardele z bombažnimi mrežami. Ljudje, ki so v tistem času živeli ob obali ali rečnih bregovih, 
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so že začeli graditi prva plovila iz trsk, lesa, živalske kože in kosti (Gartside in Kirkegaard 
2019). 

Kjer je bilo to mogoče, so se ribiči tudi potapljali in na takšen način lovili ribiške organizme. 
Potapljači in ribiči so imeli tudi pripomoček, s katerim so mahali po morskem dnu in čakali na 
ulov jegulj, ki so se zataknile v zobje te posebno izdelane harpune (Lorenzi 2015).  

Prve oblike plovil so bile različne vrste splavov in kanujev. Hitrejši razvoj plovil je nastopil v 
času starih Egipčanov, saj so jih potrebovali za trgovanje, raziskovanje in ribolov. Pri starih 
Egipčanih so zabeleženi prvi razločni zgodovinski zapiski, ki prikazujejo, kako se je tedaj 
izvajal ribolov. Ribe so bile pripravljene na različne načine – surove, pečene ali sušene. Stari 
Egipčani so ribe lovili predvsem v reki Nil, kar pomeni, da so večinoma razpolagali z 
sladkovodnimi vrstami rib. Nekatere vrste rib so uporabljali tudi kot zdravila in droge. Ribe so 
lovili predvsem s harpunami in trnki oz. so izvajali t. i. trnkarjenje (lovljenje brez kolesca za 
navijanje) (Sahrhage 2008, 922–927). 

Kasneje v času je edini praktični razvoj v ribištvu prineslo ribiško kolesce ali kolut, ki se je 
razvil okoli 18. stoletja. Tekalna vrv na kolutu je ribičem omogočala, da so lovili ribiške 
organizme na daljše razdalje. Razvoj hitrosti plovil je vplival tudi na razvoj ribištva, saj so se 
kasneje plovila poganjala na osnovi vesel in jader, kar je omogočalo zadostno hitrost. Z uporabo 
plovil so se načini ribištva še razširili, kot so npr. večje mreže, polaganje velikih košev na 
morsko dno za lovljenje školjk itd. (Gartside in Kirkegaard 2019). 

Na dramatično spremembo ribištva je vplival razvoj parnih plovil. Ta plovila so omogočila 
ribiškim mrežam vleko po morskem dnu. Vlečne mreže so bile postavljene na koncu plovil, s 
katerimi se je lahko lovilo velike količine ribiških organizmov, in to brez velikih človeških 
naporov. Angleži in Nizozemci so bili med prvimi, ki so izvajali ribolov z vlečno mrežo. Vlečna 
mreža je bila obtežena na morskem dnu, premikala pa se je s pomočjo plovila na paro. Po ulovu 
so si ribiči pomagali tudi s konji, da so mreže izvlekli iz vode in za prevažanje izdelkov. 
Podobna tehnika se je izvajala tudi v rekah in potokih, kjer so s pomočjo konjev vlekli vlečne 
mreže (potegalka) po rečnem dnu in tako lovili velike količine rib. Angležem gre zasluga za 
povečanje ulova rib v tedanjem času, saj je parni pogon omogočil povečanje moči plovil. Parna 
plovila so bila močna, vendar gorivo, ki jih je poganjalo, ni bilo poceni, zato so poskušali loviti 
bližje obali in gledati na to, da se strošek za gorivo povrne. Ribičem je bilo jasno, da lahko z 
ulovom večje količine ribiških organizmov, pokrijejo stroške goriva (Gartside in Kirkegaard 
2019). 

Naslednja velika sprememba pri ribištvu se je zgodila po drugi svetovni vojni, ko so motorji z 
notranjim izgorevanjem postali cenejši. V istem obdobju se je razvila tudi tehnologija zvočnih 
odmevov in čeprav je bila ta zelo draga, so jo nekatera ribiška plovila začela uporabljati za 
določanje globine spustita mreže za ribolov, za zaznavanje lokacije rib in za natančno ciljanje 
lovljenja. Od leta 1950 naprej se je cena bencina in dizla drastično znižala, kar je omogočilo, 
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da količina ulovljenih rib v kilogramih presega ceno teže porabljenega goriva. V praksi je to 
pomenilo, da je ribolov s plovili z notranjim izgorevanjem postal donosnejši kot predhodno 
(Gartside in Kirkegaard 2019). 

Donosnost in učinkovitejše delovanje sta bili sili, ki sta omogočili doseženi razvoj. Pripomogle 
so tudi tehnologije, kot so radar, radio, zaznavanje odmevov in zaznavanje lokacije rib. Ribiška 
plovila so prišla do lokacij, kjer so ribe, v hitrem času, kar je tudi zmanjšalo določene stroške. 
Človeški napor je bil bistveno manjši, saj je bilo vse mehanizirano in avtomatično. Ribiči so 
lahko brez težav lovili tone rib, ki so jih lahko tudi masovno zamrzovali. Količine ulovljenih 
rib so se drastično povečale, ker so lahko plovila odhajala dlje od pristanišča in v globinske 
vode. V preteklosti niso mogli opravljati daljših odhodov na odprto morje, lovili so bližje obali, 
saj je bilo to za ribiče tudi ekonomsko bolj smiselno (Gartside in Kirkegaard 2019). 

Trenutno skoraj ni lokacije, ki ribiškim plovilom ne bi bila dosegljiva. Nekatere vrste rib so 
drastično preveč lovljene, pojavlja se izkoriščanje naravnih virov za doseganje dodatnih 
zaslužkov in tudi nezakonito lovljenje rib (National Geographic Partners 2010; Gartside in 
Kirkegaard 2019). 

2.2 Definicije in razlage 

V tem poglavju so razloženi vsi izrazi, ki služijo za boljše razumevanje celotne tematike ribištva 
in trga rib v Sloveniji. Vse uporabljene definicije, ki ustrezajo tematiki, so opredeljene, saj tudi 
to pripomore k razumevanju izbrane teme. 

Ribištvo je opredeljeno kot dejavnost, ki je sestavljena iz ribolova, akvakulture, predelave in 
trženja rib ter ribiških izdelkov. V Republiki Sloveniji se ribištvo deli na več različnih vrst, in 
sicer glede na lastnosti vode in glede na predelovalno dejavnost. Glede na lastnosti vode lahko 
razlikujemo morsko in sladkovodno ribištvo ter gojenje morskih in sladkovodnih organizmov. 
Predelovalna dejavnost ribištva vključuje predelavo in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev 
oz. ribolovnih organizmov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019b). 

Ribolov pomeni lovljenje ribolovnih organizmov. Lahko ga definiramo kot proces lovljenja rib 
ali drugih vodnih vrst za uporabo v prehranjevalne namene, za poslovanje ali šport. Trgovski 
ribolov je lovljenje rib z namenom za nadaljnjo prodajo. Rekreativni ribolov je dejavnost 
športnih navdušencev, ki radi lovijo oz. izvajajo to kot športno dejavnost. Definicije označujejo, 
da se tudi druge vrste vodnih organizmov ribari, čeprav gre za mehkužce, rake ali školjke. 
Ribariti ali loviti ribe imata v tem smislu enak pomen, četudi se, kot omenjeno, lovi tudi druge 
vodne organizme. Pojem ribolov izključuje nabiranje ribiških organizmov, ki so gojeni v 
ribogojnicah. Ribolov prav tako ne vključuje lova morskih sesalcev, kot so npr. delfini ali kiti 
(Garrison 2019). 
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Pri našem raziskovanju smo rake, mehkužce, školjke in alge poenotili v skupno ime vodni 
organizmi oz. ribolovni organizmi. Ribolovni in ribiški organizmi sta pojma, ki sta si lahko zelo 
podobna. Tukaj se lahko dogajajo zamenjave, vendar v osnovi ribolovni organizmi vključujejo 
vse vodne organizme, kot so raki, mehkužci, školjke itd., medtem ko se ribiški organizmi 
večinoma nanašajo le na ribe (Parenti in Weitzman 2018). 

Morsko ribištvo predstavlja izvajanje ribolova in predelovalne ter tržne dejavnosti za morske 
ribiške organizme. V Sloveniji lahko morski ribolov razdelimo na gospodarski in 
negospodarski. Gospodarski ribolov z lovljenjem ribiških organizmov ustvarja donose in 
dobičke, medtem ko negospodarski zadovoljuje in osrečuje udeležence (Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019b; Junaidu 2019). 

Definiciji gospodarskih in negospodarskih aktivnosti je težko razložiti in razlikovati. Med seboj 
imata namreč veliko podobnosti, vendar ju vseeno lahko razlikujemo na določenih segmentih. 
Gospodarske aktivnosti so motivirane za pridobivanje dobička, torej se pričakuje zaslužek v 
denarni obliki, in pripeljejo do povečanja premoženja. Negospodarske aktivnosti zadovoljujejo 
in osrečujejo duševne potrebe ter predvidoma vodijo v osebno zadovoljstvo. Aktivnost je lahko 
v določenem primeru gospodarska, v drugih primerih negospodarska, odvisno je tudi od okolja 
in okoliščin, v katerih se aktivnost izvaja (Junaidu 2019).  

Sladkovodno ribištvo oz. ribištvo v celinskih vodah pomeni izvajanje ribolova in predelovalne 
ali tržne dejavnosti za sladkovodne ribiške organizme. Ribolov na celinskih vodah je večinoma 
negospodarski (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019b). 

Akvakultura predstavlja gojenje, rejo in nabiranje rib, školjk, rastlin, alg in ostalih vodnih 
organizmov v vseh vrstah voda. Tehnologija je omogočila, da hrano vzrejamo tako v obalnih 
bregovih kot sredi odprtega morja. Akvakultura je proces za gojenje hrane in ostalih 
komercialnih produktov, pomaga pri obnavljanju okolja in ogroženih živalskih vrst (US 
Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration 2019). 

Akvakultura je lahko slano- ali sladkovodna. Vzreja sladkovodnih organizmov se izvaja v 
sistemih, sestavljenih iz več ribnikov, gajb ali celic, zapolnjenih s sladko vodo. Lahko se izvaja 
tudi ob rečnih bregovih ali jezerih. Pri sladkovodni akvakulturi se lahko izrablja tudi hrano, ki 
je kmetijsko pridelana (FAO 2019č). 

Morska ali slanovodna akvakultura oz. marikultura se lahko izvaja neposredno v morju, v 
gajbah, ali v človeško narejenih vodnih sistemih, odvisno je tudi od tega, kašne vrste 
organizmov se vzreja. Morska akvakultura se na kopnem izvaja v človeško narejenih mlakah 
ali akvarijih oz. rezervoarjih. Sistemi za rejo so narejeni tako, da reciklirajo in ponovno 
uporabijo vodo in odpadne snovi. Paziti je potrebno, ker ni nujno, da so vsi sistemi trajnostno 
izgrajeni, lahko so tudi okolju škodljivi (NOAA Fisheries 2019). 
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Ribogojstvo (angl. fish farming) je proces, s katerim se goji le ribe, ne pa tudi ostalih vodnih 
organizmov. Ribogojstvo je del akvakulture, s katerim se ribe gojijo z namenom, da se jih 
prodaja kot hrano ali druge komercialne izdelke. Vse večji delež ribiških izdelkov na trgu je 
pridelan na način ribogojstva. Ribogojstvo, ki je trajnostno usmerjeno, je prijazno okolju in 
pripomore k ohranjanju naravnih virov. Najpogosteje gojene vrste so običajno lososi, tune, 
trske, postrvi in morski listi. Težave lahko nastopijo pri slabem upravljanju ribogojnic, kjer se 
lahko z nepravilnim ravnanjem oškoduje ekosistem. Nepravilna ravnanja v ribogojnicah lahko 
kot rezultat prinesejo neželene odpadne snovi, bolezni, onesnaževanje okolja in vdor nasilnih 
vrst v tuja okolja (Animal Welfare Institute 2018). 

Invazivne vrste organizmov (angl. invasive species ali alien species) so vrste gojenih 
organizmov, ki so gojeni v neavtohtonih okoljih. Naselijo se v tuja okolja in tam uničujejo 
avtohtone organizme ter vzpostavijo prevlado. Sledeče lahko povzroči škodo avtohtonim 
organizmom in uničuje biološko ravnovesje v izbranem okolju (European Commission 2016b).  

Trg je prostor, v katerem se izmenjuje blago in storitve ter kjer pridejo v stik potrošniki in 
prodajalci. V dobesednem pomenu je trg okolje, kjer se stvari kupujejo in prodajajo. V pomenu 
modernega industrijskega sistema je trg lahko določena regija, kjer se prodaja in nakupuje, in 
temelji na osnovi povpraševanja ter ponudbe (Robinson 2019). Trg lahko označuje tudi 
množico ljudi, ki hočejo kupiti določen izdelek ali storitev. Z oznako trg lahko mislimo tudi 
kraj, kjer se trguje z vrednostnimi papirji (Kenton 2019b). 

Trg rib lahko označimo kot množico ljudi, ki zadovoljujejo svoje potrebe z nakupovanjem in 
prodajanjem ribiških izdelkov. V trg rib se navadno vključuje tudi ostale ribolovne organizme 
in seveda ribe. 

Industrija je skupina organizacij, ki so povezane med seboj in opravljajo podobno poslovanje 
ali dejavnost. V današnjem času se lahko v ekonomijah pojavlja mnogo industrij. Večje 
industrije se med seboj povezujejo in jih imenujemo sektorji. Podjetja uvrščamo med določene 
industrije, in sicer glede na njihovo osnovno in najbolj dobičkonosno dejavnost (Kenton 
2019a). Torej lahko ribiško industrijo opredelimo kot skupino organizacij, ki izvajajo določeno 
dejavnost, povezano z ribištvom ali ribolovom. V Sloveniji je teh podjetij malo, saj v ribiški 
sektor prištevamo le nekaj gospodarskih organizacij. 

Trajnostni razvoj predstavlja razvoj, ki zadovoljuje sedanje potrebe, ne da bi ogrožal 
zadovoljitev potreb prihajajočih generacij. Trajnostni razvoj se nanaša na več področij – 
osnovna področja so družbeno, okolijsko, kulturno in ekonomsko. Ta področja so med seboj 
prepletena in povezana. Trajnost lahko označimo kot primer razmišljanja o prihodnosti, v kateri 
so okolijski, družbeni in ekonomski dejavniki primerno uravnoteženi. Cilj pri trajnosti je 
vzdrževati primerno ravnovesje z izboljšanjem kakovosti življenja. Razlika med trajnostjo in 
trajnostnim razvojem je ta, da je trajnost videna bolj kot dolgoročni cilj, medtem ko je trajnostni 
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razvoj viden kot množica različnih programov ali procesov, kako ta cilj doseči. Trajnostni 
razvoj vsebuje mnogo načinov in poti, kako se ga lahko izvaja (UNESCO 2015; Acciona 2019). 

Prevelik ulov rib ali prelov (angl. overfishing) pomeni lovljenje rib v takšnem obsegu, da se 
naravni viri ne morejo naravno obnavljati oz. jim naravno obnavljanje ni omogočeno ali 
dovoljeno. Takšen lov je običajno zelo hiter in ima velik obseg, kar povzroča škodljive 
posledice za okolje ter uničuje naravno biološko ravnovesje morja. Prevelik ulov rib je povezan 
tudi s prilovom (angl. bycatch), pri katerem se v mreže ulovijo drugi organizmi, kot so želve, 
kiti, delfini, morski psi in podobno. Običajno omenjene živali umrejo, ker ostanejo zapletene v 
ribiško mrežo, ulovljeni organizmi pa niso tisti, ki so jih hoteli ujeti, ampak gre za prilov 
nezaželenih organizmov. Prevelik ulov ne škoduje samo okolju, škoduje tudi ljudem, ki se 
preživljajo z ribolovnimi organizmi, saj teh lahko začne v določenih okoljih primanjkovati 
(World Wildlife Fund 2019). 

Ribolovni izdelki so vsi izdelki, ki so izdelani iz ribolovnih organizmov. To ne vključuje le 
mesa organizmov, ampak tudi ostale možne izdelke. Gre za izdelke iz rib, rakov, mehkužcev, 
alg in drugih vodnih organizmov. 

Profesionalno ribištvo je aktivnost, ki je pomembna na regionalni ravni. Predvsem gre za 
lovljenje rib na določenih lokacijah in v določenem obsegu. Običajno gre v tem primeru za 
obrtne ribiče, ki so definirani kot negospodarski. Ta obrazložitev je predstavljena v Skupni 
ribiški politiki (SRP) za EU, iz katere je razvidno, da takšna ribiška plovila lahko izvajajo 
neprekinjeno ribištvo le v časovnem obsegu enega dneva in ne smejo imeti zamrznjenih 
ribolovnih organizmov (Asociación Hombre y Territorio 2015). 

Duhovni ribolov (angl. Ghost fishing) je posledica izgubljene, odvržene ali zapuščene ribolovne 
opreme. Vsaka človeško narejena ribolovna oprema, ki je odvržena, lahko škoduje ribolovnim 
organizmom. Ribolovni organizmi, ki se zapletejo v mreže ali ostanke, umrejo in lahko nato 
privlačijo še druge organizme, ki se tudi lahko zapletejo in tako se proces ponavlja. Izgubljena 
ribolovna oprema v vodah je ena izmed velikih uničevalcev organizmov v naravnih okoljih. 
Ker je ribolovna oprema narejena iz nerazgradljivih materialov, lahko ostanki ujemajo 
ribolovne organizme še stoletja (Ghost Fishing 2019). 

Področja zunaj nacionalne pristojnosti (angl. Areas Beyond National Jurisdiction) pa 
predstavljajo odprta morja, ki so okolja, s katerimi nihče ne upravlja. Nujno potrebne so 
spremembe tega področja, da se lahko ohrani in zavaruje ekosisteme. Vse te lokacije so zelo 
oddaljene od obale, kar povečuje zahtevnost upravljanja. Določene človeške aktivnosti škodijo 
navedenim lokacijam – gre za globoki morski ribolov, rudarjenje in onesnaževanje. Vse naštete 
dejavnosti so slabo regulirane s strani zakonodaje na področjih zunaj nacionalnih pristojnosti 
(Global Environment Facility 2016).  
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V tem poglavju smo se večinoma osredotočali na razlago zahtevnejših pojmov, ki se nanašajo 
na trg rib in ribištvo. Razlage in definicije bodo pripomogle k boljšem razumevanju naslednjih 
poglavji. 

2.3 Ribolov in načini ribolova 

Lovljenje rib ali ribolovnih organizmov je lahko izvedeno v divjini ali v nadzorovanih okoljih 
(akvakultura). Oba načina uporabljata različne tehnologije lovljenja, od rokodelskih metod do 
višje industrijskih metod. Tehnike lovljenja lahko vključujejo plovila in različne stroje. 
Tehnološki razvoj in množična uporaba različnih tehnologij, kot so sintetična vlakna, 
hidravlična oprema, elektronska oprema za iskanje rib, satelitska tehnologija za navigacijo in 
komunikacijo, metode hrambe rib na samem plovilu ter povečana uporaba izvenkrmnih 
motorjev, je to, kar je pripomoglo pri povečanju ribolova in akvakulture. Tehnični napredki so 
v osnovi pripomogli k bolj učinkovitemu in ekonomskemu ribolovu. Vendar management 
ribištva ni povsod učinkovit, v določenih primerih je višja učinkovitost pripomogla k 
prevelikem ulovu ribolovnih organizmov in rib ter k okolijski degradaciji. Zato je pri ribištvu, 
ki je trajnostno usmerjeno, potrebno uporabljati ribiško opremo in akvakulturne sisteme, ki 
zmanjšujejo učinek na zunanja okolja, kjer se ribolov izvaja (FAO 2019d). 

Tehnike ribolova so skupek različnih metod in elementov, ki so uporabljeni za določeno vrsto 
ribolova oz. za lovljenje izbranih ribolovnih organizmov. Za vsak način ribolova se uporablja 
določeno opremo, ki služi lovljenju ciljnih ribolovnih organizmov (Asociación Hombre y 
Territorio 2015). Velika količina orodij in pripomočkov je uporabljenih v komercialnem 
ribolovu, vsak način ribolova ima svoj vpliv na morsko okolje. S previdno uporabo so lahko 
načini ribolova trajnostni in varni za okolje (Marine Stewardship Council 2019a). 

Ribiči uporabljajo velik nabor opreme za lovljenje rib. Vsak način lovljenja ima svoj vpliv na 
ekosistem. Z uporabo primerne opreme ribiči in ribiška industrija lahko minimizirajo vpliv na 
okolje (Monterey Bay Aquarium Foundation 2019). Metode ali tehnike ribolova so lahko 
naslednje: 

Lovljenje z dolgimi vlečnimi mrežami na obali ali na odprtem morju (angl. beach or boat 
seines; dragnets): prvi način lovljenja rib je z dolgimi mrežami (angl. seine net), ki imajo dolge 
vrvi na vsaki strani. Z mrežami zberemo skupaj jate rib s pomočjo vleke vrvi. Vrvi so povlečene 
po blatnih ali peščenih površinah po vodnem dnu. Usedline na dnu voda pripomorejo, da se ribe 
ujamejo v mrežo. Mreže so postavljene navpično v vodo z utežmi ali s sidri. Z njimi se lahko 
na obali lovi ročno ali v globinah s pomočjo plovila na vodi. Težava te tehnike lovljenja je 
lahko prilov ali ulov neželenih vrst v mrežo (Monterey Bay Aquarium Foundation 2019; FAO 
2019e). 
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Lovljenje z vlečno mrežo na dnu voda (angl. bottom trawls): pri tem načinu lovljenja rib so 
mreže oblikovane kot stožec in se jih vleče po morskem dnu z enim ali dvema ploviloma. S tem 
načinom lovljenja se lovi ribolovne organizme, ki se nahajajo na dnu ali pri dnu voda. Gre za 
trske, morske liste, jastoge, kozice, osliče, sipe, hobotnice in ostale možne organizme. Ulovitev 
neželenih organizmov je za ta način lovljenja splošna težava, poleg tega pa težka oprema in 
uteži uničujejo morsko dno. Ostanki ribiške opreme, kot so plastične mreže, najlon, jeklene 
verige in raznorazni plavači, lahko ostajajo v morskem okolju in mu škodujejo. Ostanki so 
navadno posledica lovljenja in dotikanja z morskim dnom. Lovljenje je treba v primerih 
škodovanja okolju primerno omejiti, tako da se zmanjša negativni vpliv na morsko okolje 
(Monterey Bay Aquarium Foundation 2019; Asociación Hombre y Territorio 2015). 

Lovljenje s plovnim bagrom (angl. dredges):  plovni bager sestavljajo železne košare, ki se jih 
vleče po morskem dnu. Z njimi se nabira školjke, ostrige, pokrovače in morske kumare. Ta 
način lovljenja ribolovnih organizmov zna biti še bolj škodljiv kot lovljenje z vlečno mrežo, 
zato mora biti pravilno reguliran in omejen (Monterey Bay Aquarium Foundation 2019). 

Lovljenje s stoječo zabodno mrežo (angl. gillnets): te mreže so sestavljene kot navpični zidovi 
v vodah, za organizme pa so skoraj nevidne. Mreže so postavljene tako, da se ribe vanje ulovijo 
in zapletejo. Razporejene so med dvema ali več koli, ki jih držijo. Bolj priporočljivo jih je 
postavljati v globoke vode in nanje postaviti naprave, ki sporočajo določene valovne signale, 
saj se na ta način lahko neželene živali izognejo mreži. Kljub temu se lahko pojavlja težava s 
prilovom neželenih organizmov. Ta način lovljenja je podoben lovljenju s trojno stoječo ribiško 
mrežo, le da pri tem načinu izrablja le eno mrežo (Monterey Bay Aquarium Foundation 2019). 

Lovljenje s samostojno ribiško vrvjo, ki ima več trnkov (angl. handlines or jigs): samostojna 
vrv za lovljenje ima več vej s trnki, ki služijo za lovljenje več rib naenkrat. Vrvi se lahko 
navijajo ročno ali mehansko. Lahko dodamo tudi ribiške vrvi s kljukami, ki se jih premika v 
okolici, da se ribolovne organizme najprej privabi, nato pa se vrv hitro potegne in tako ulovi 
izbrane organizme. Običajno se ta oblika lovljenja uporablja za lovljenje lignjev. Izvaja se 
ponoči in pomagati si je treba z lučmi, ki lignje privabijo na morsko gladino. Te metode ribolova 
so obravnavane kot okolju prijazne tehnike, saj ni dodatnega prilova in se lovi le ciljne 
ribolovne organizme (Monterey Bay Aquarium Foundation 2019). 

Lovljenje s harpunami: harpune so palice, ki imajo jekleno špico z več možnimi glavami in 
vrvjo. Ribič uporabi harpuno tako, da jo sproži v ciljano žival in jo nato povleče k sebi. Nekateri 
ribiči še danes lovijo s harpuno, in sicer ribe, kot so modro plavuti tun in mečarice. Moderne 
harpune so izstreljene z strelnim orožjem. Prilov se pri tem lovljenju ne pojavlja, saj so ciljani 
organizmi prepoznani pred ulovom in šele nato ulovljeni. Pri tem lovljenju gre večinoma za 
rekreativno dejanje, ki prav tako lahko povzroča škodo okolju, če so ribiči malomarni. Kot 
primer lahko navedemo poškodovanje koral in lovljenje zaščitenih vrst organizmov (Monterey 
Bay Aquarium Foundation 2019). 
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Lovljenje z dolgimi mrežami (angl. longlines): dolge mreže lahko obsegajo dolžino od 1 do 48 
km. Mreže vsebujejo enakomerno razporejene trnke, s katerimi se ulovi ribe. Dolge mreže so 
lahko postavljene na višjo gladino ali bližje morskemu dnu, in sicer glede na to, kakšne 
ribolovne organizme lovijo. Pogosto se na trnek, zaradi vabe, ulovijo neciljni organizmi, med 
katerimi gre lahko tudi za ptice, želve ipd. Za zmanjšanje ulova neželenih živalih je potrebno 
dolge mreže postaviti pri morskem dnu, saj lahko tako ribolovni organizmi zaplavajo nad 
mrežo. Za ustrahovanje ptic je potrebno postaviti barvne zastavice (strašila) na področja, ki 
lahko poškodujejo in privabijo ptice. S posebnimi zaokroženimi trnki je možno tudi to,  da 
neciljne živali vrnemo nazaj v naravo, če se te slučajno ulovijo na vabo (Monterey Bay 
Aquarium Foundation 2019).  

Lovljenje z vlečnimi mrežami v srednje visoki vodi (midwater twarls): te vlečne mreže so 
oblikovane v obliki stožca, plovila pa jih vlečejo v srednje visoki vodi. Dve plovili vlečeta 
mrežo, tako da je mreža vodoravno odprta. Mreže so lahko ogromne ali srednje velike. Ta način 
lovljenja se uporablja pri gospodarskem ribištvu, kjer se lovi cele jate rib. Tudi v tem primeru 
se lahko zgodi prilov neželenih vrst, zato je treba loviti v območjih, kamor ostale vrste vodnih 
živali (sesalci in želve) ne zahajajo, prav tako je potrebno na mreže razporediti strašila, da 
odganjajo ptice (Monterey Bay Aquarium Foundation 2019). 

Lovljenje z ribiško palico in ribiško vrvjo: lovljenje z ribiško palico in vrvjo poteka tako, da 
ribiči lovijo le z eno posamezno vrvjo, s trnkom in z vabo. Glede na vrsto ribiške palice ali vrvi 
lahko lovljenje vsebuje tudi več trnkov in več vab. Odvisno, kakšno vrsto ribolovnih 
organizmov hoče ribič uloviti, takšno vabo in trnek si bo tudi pripravil. Trnki in vabe so lahko 
večji ali manjši, izbrani glede na želeno ciljno vrsto ribolovnih organizmov. Za večje ribe in 
morske pse je potrebno uporabiti večjo in primerno opremo. Običajno ribiči na ta način lovijo 
ribe posamezno, zato lahko neželene ulovljene vrste spustijo nazaj v vodo (Monterey Bay 
Aquarium Foundation 2019). 

Lovljenje s pastmi (angl. pots): pasti so lahko košare oz. kletke, s katerimi se običajno lovi 
vrste, kot so jastogi, raki, sipe, hobotnice in trske. Pasti se lahko razlikujejo glede na lovljene 
vrste ribolovnih organizmov. Kletke lahko vsebujejo vabo ali pa tudi ne, prav tako lahko imajo 
več odprtin, eno odprtino tudi večjo, da lahko neciljne vrste zbežijo. Pasti so navadno 
postavljene na dno vodne gladine, lahko pa so postavljene tudi na srednjo vodno gladino. 
Neželene vrste se lahko še žive izpusti, zato so okolijske grožnje minimalne. Vendar je potrebno 
vseeno paziti, da se večje živali ne zapletejo v pasti ali da pasti ne ostanejo pozabljene v vodah, 
saj lahko te brez pravega namena še vedno ugrabljajo ribolovne organizme. Ostanki pasti, ki 
ostanejo na morskem dnu, lahko škodijo okolju. Kot primer lahko navedemo, da se za lovljenje 
hobotnic med drugim uporablja tudi velike plastične lonce, ki lahko škodujejo morskemu 
okolju, če jih ne odstranimo (Monterey Bay Aquarium Foundation 2019; Asociación Hombre 
y Territorio 2015). 
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Lovljenje z mrežami v obliki vrečke ali torbe (angl. purse seines): ta način oblikuje zidove mrež 
v obliki kroga in deluje kot vrečka ali torba (ali žep). Mreža je zaprta z vseh strani, le na 
zgornjem delu ostane odprta. Z navedenim načinom lovljenja se lovi jate in skupine ribolovnih 
organizmov. V sredino mreže ribiči postavijo naprave, ki privlačijo ribe in delujejo kot boje. 
Te naprave lebdijo v centru mreže in pritegnejo ribe, nato pa, ko se ribe naberejo okoli boje, 
ribiči povlečejo mrežo in zajamejo celo skupino rib. Naprave, ki privlačijo ribe, lahko privlačijo 
tudi druge, neželene in ogrožene vrste. Število takih primerov se lahko zmanjša z 
biorazgradljivimi vabami ali izboljšanimi napravami za privlačevanje rib. Pri takem lovljenju 
lahko veliko doprinese tudi boljše zbiranje informacij o ribolovnih organizmih in njihovih 
lokacijah. Mreže v obliki vrečke so sestavljene iz mreže, najlonskih vrvi, uteži (valjaste ali 
stožčaste) in jeklenih obročev. Vsi ti materiali se lahko najdejo na morskem dnu, kjer se je ta 
način ribolova izvajal, kar lahko tudi povzroča škodo okolju (Monterey Bay Aquarium 
Foundation 2019; Asociación Hombre y Territorio 2015). 

Lovljenje z mnogimi ribiškimi vrvmi in trnki (angl. trolling lines): ta način lovljenja poteka tako, 
da se v vodo spusti mnogo vrvi s trnki, ki se nato lahko mehansko ali ročno navijajo. Vsaka vrv 
ima določen podpornik, ki omogoča, da se vrvi ne zapletajo v smer plovila. Tukaj ni težav z 
neželenimi vrstami, ker so lahko takoj po ulovu izpuščene, saj se posamezno pregleduje vsak 
ulov (Monterey Bay Aquarium Foundation 2019). 

Lovljenje s trojno stoječo ribiško mrežo (angl. trammel): to tehniko lovljenja se uporablja na 
vodnem dnu. Način lovljenja vključuje tri prekrivajoče se mreže – dve zunanji mreži imata 
enako razporeditev, medtem ko je notranja mreža bolj gosta in večja. Skupaj mreže tvorijo 
določeno obliko vrečke, v kateri se ribe ulovijo v sredinsko mrežo, ki je gosteje prepletena. Ko 
se ribe zapletejo v centralno mrežo, ne morejo več zbežati. S tem načinom lovljenja se lovi 
predvsem ribolovne organizme na dnu vodne gladine (Asociación Hombre y Territorio 2015; 
FAO 2019f). 

Načinov ribolova je mnogo, nekateri omogočajo bolj selektivne in okolju bolj prijazne tehnike 
lovljenja, druge tehnike lovljenja pa lahko negativno vplivajo na ogrožene vrste živali in ostale 
neželene vrste ulovov. Vsak način lovljenja je lahko okolju prijazen in trajnostno usmerjen, če 
ribiči vedo, kje so dovoljena območja ribolova in kakšne omejitve imajo pri lovljenju. Če ribiči 
zaznajo neželen ulov, morajo vedeti, kako ukrepati. Na področju naprav in vab, ki privlačijo 
ribe, lahko veliko doprinese tehnološki razvoj za boljše in efektivnejše delovanje, kar bi manj 
škodovalo naravnemu okolju. Paziti je potrebno na ostanke ribiške opreme, ki lahko ostaja v 
vodah, saj lahko škodijo okolju. Gre predvsem za ostanke najlona, plastike in raznoraznih 
tkaninastih mrež ter ostalih podobnih materialov. 
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2.4 Ribogojstvo in akvakultura 

Gojenje ribolovnih organizmov se imenuje akvakultura. Gojimo lahko različne organizme, kot 
so ribe, raki, mehkužci ali alge, vendar se ribogojstvo nanaša le na gojenje rib, ki so lahko 
sladkovodnih ali morskih vrst. Akvakultura je eden izmed večjih prehranskih sektorjev, ki raste 
izjemno hitro in predstavlja velik delež vira rib, s katerimi se prehranjujemo. V Evropi 
akvakultura predstavlja 20 % proizvodnje ribiških izdelkov in neposredno zaposluje 85.000 
ljudi. Panoga je sestavljena tako iz posameznih izvajalcev kot tudi iz različnih organizacij 
(European Commission 2016a).  

Po celem svetu je gojenih okoli 580 ribolovnih vrst. Akvakultura se izvaja povsod in 
prakticirajo jo vsi, od najrevnejših kmetov do velikih mednarodnih organizacij. Prehranjevanje 
z ribolovnimi vrstami je na mnogih lokacijah del kulture in tradicije, poleg tega so ribolovni 
organizmi obravnavani kot dober vir beljakovin, koristnih maščob, vitaminov in drugih 
hranilnih snovi. Vodne rastline, kot so morske alge, so prav tako pomemben del akvakulture, 
saj tudi te vsebujejo koristne hranilne snovi in pripomorejo v različnih industrijskih dejavnostih. 
Večina vzgojenih ribolovnih vrst v akvakulturi je iz nižje prehranjevalne verige, vrste gojenih 
organizmov so rastlinojede in vsejede ter mehkužci. Glede na trende, ki se pojavljajo, se lahko 
pričakuje, da bo v prihodnosti akvakultura predstavljala večji del rasti za ribiški sektor (FAO 
2019c). 

Strategija za doseganje trajnostne akvakulture vsebuje (FAO 2019c): 
- prepoznavnost, da so ribogojci pravično nagrajeni za izvajanje ribogojstva, 
- zagotavljanje, da so koristi in stroški razdeljeni pravično, 
- povišanje bogastva in zaposlitev, 
- zagotavljanje zadostnih količin razpoložljive hrane za vse, 
- upravljanje okolja v korist prihajajočih generacij, 
- zagotavljanje urejenosti akvakulture s strani avtoritet in dobro organiziranost industrije. 

Prizadevanja pri prihodnem razvoju akvakulture so (FAO 2019c): 
- da se skupnosti razvijajo in so ljudje zdravi (skupnosti živijo v blaginji), 
- da je ponujenih več priložnosti za izboljšanje življenj, z zvišanimi prihodki in boljšim 

prehranjevanjem, 
- da so kmetje in ženske deležni večjih pooblastil. 

Akvakultura sestavlja različne sisteme za gojenje rastlin in živalskih vrst na kopnem, ob obalah 
in v morskih območjih. Običajno se goji vrste, ki so značilne za okolje, v katerem gojenje 
poteka. Goji se lahko tudi druge vrste, ki imajo navadno večje ekonomske in družbene zahteve 
ali težave. Večina virov gojenih vrst se še vedno pridobiva iz naravnih virov ali iz semen, 
pridobljenih iz naravnega okolja. Akvakultura je lahko zelo produktivna – če jo primerjamo z 
živinorejo in agrikulturo, lahko proizvede na hektar precej več hrane kot našteti dejavnosti. 
Večji del gojenih rib predstavljajo kitajski in indijski krapi, sledijo jim mehkužci. Nekaterih 
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vrst, kot so morske kozice in morske ribe, se običajno goji manj, saj ekonomsko nimajo velike 
vrednosti, ker jih na trgu najdemo v velikih količinah. Trenutno je gojenih več ribolovnih 
organizmov kot kadar koli prej. Leta 2013 je bilo glede na sporočene informacije iz izbranih 
držav zabeleženo, da se goji približno 575 vrst. Leta 2016 je 37 držav pridelalo več gojenih, kot 
je bilo ulovljenih divjih rib. V letu 2016 je bil sektor akvakulture najhitreje rastoči del v celotni 
prehranski industriji, pridelali so 80 milijonov ton hrane, z izključitvijo vodnih rastlin (FAO 
2019h; 2019g). 

Akvakultura na kopnem se običajno izvaja v bližini vodnih virov in kjer se izvajata poljedelstvo 
ali živinorejo. Najpogosteje uporabljen način gojenja na kopnem so lončni ribniki, sledijo jim 
cisterne, rezervoarji, ograde in kletke. Morska akvakultura se izvaja v morju in blizu morskega 
okolja, načini gojenja pa vključujejo obalne ribnike, zaprte zalive, morske kletke ipd. Izvajanje 
morske akvakulture izven morja lahko predstavlja večje težave, saj voda izhlapeva. Tudi dež in 
drugi neugodni vremenski pojavi lahko spreminjajo slano vodo, prav tako je veliko odvisno od 
letnega časa in okolja, v katerem se goji ribe (FAO 2018a, 20). 

V Aziji se pojavlja velika porast akvakulture, tradicionalno se namreč razvija skupno gojenje 
riža in rib. Največji delež hrane z uporabo akvakulture so proizvedli prav v Aziji. V letu 2016 
so proizvedli približno 71 milijonov ton hrane. V zadnjih dveh desetletjih Azija prevladuje v 
produktivnosti akvakulture, medtem sta tudi Amerika in Afrika zvišali svojo produktivnost, 
Evropa in Oceanija pa sta jo znižali. Države, ki so najbolj povečale svojo produktivnost pri 
akvakulturi, so Egipt, Nigerija, Čile, Indija, Indonezija, Vietnam, Bangladeš in Norveška. 
Kitajska je še vedno prevladujoča država v proizvodnji akvakulturnih izdelkov, lastijo si 
namreč 62 % deleža celotne globalne proizvodnje. V zadnjih letih se je Kitajska akvakultura 
znatno izboljšala na področju zakonov in strategije izvajanja. Več pozornosti so začeli posvečati 
varstvu okolja, trajnosti, izboljšanju kakovosti, raznolikosti izdelkov in ekonomski 
učinkovitosti (FAO 2018a, 26). 

Mnogo ljudi po svetu se preživlja s prihodki iz ribogojstva in akvakulture. V letu 2016 je bilo 
zabeleženih 59,6 milijona ljudi, ki delajo v panogi ribogojstva in akvakulture. Od tega je 19,3 
milijona zaposlenih v akvakulturi, ostalih 40,3 milijona pa je zaposlenih v ribogojstvu. Podatki 
o zaposlenosti so pomembni za ocenjevanje ribogojnega in akvakulturnega sektorja, saj ta 
pripomore pri generiranju hrane, prihodkov in splošnega preživetja (FAO 2018a, 30). 

Učinkovito nadzorovanje akvakulture je potrebno, da se bo lahko ta sektor še naprej uspešno 
razvijal in izboljšal svoje delovanje. Z upoštevanjem optimalne izrabe primanjkujočih virov se 
lahko doseže izboljšano proizvodnjo ribolovnih izdelkov, kar pripomore celotni družbi, v kateri 
se dejavnost izvaja. Mnogo virov, ki se jih izrablja v akvakulturi, kot so voda, zemlja, semena 
in hrana za hranjenje ribolovnih vrst, v mnogih okoljih primanjkuje. Eden izmed razlogov je, 
da se iste vire izrablja tudi pri agrikulturi in zato lahko privede do primanjkljajev za namen 
akvakulture. Ti dve dejavnosti sta lahko zelo povezani med seboj, predvsem v Aziji, kjer je to 
del tradicije in kulture. Pripelje lahko tudi do konkurence med obema dejavnostma, kar nadalje 
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vpliva na razpoložljivost virov. Upravljanje virov je pri akvakulturi nujno potrebno, da se lahko 
dejavnost dostojno razvija (FAO 2019i). 

Upravljanje naravnih virov pri akvakulturi lahko prispeva k dolgoročnemu trajnostnemu 
razvoju dejavnosti. Z dostojnim upravljanjem virov lahko tudi zmanjšamo negativne vplive, ki 
škodujejo okolju. Nastaja tudi težava, da so podatki o splošnem delovanju in povzročeni škodi 
okolja s strani akvakulture mnogokrat pomanjkljivi. Izbiranje pristopov, kakšno bo upravljanje 
in kakšni varnostni ukrepi bodo uporabljeni s strani izvajalcev akvakulture kot tudi iz strani 
organizacij, ki izvajajo nadzorovanje dejavnosti, pripomore pri zagotavljanju izvajanja trajnosti 
pri akvakulturi. Določitev upravljanja in nadzorovanja med udeleženci v akvakulturi je 
pomemben korak, predvsem, če so podatki o izvajanju dejavnosti pomanjkljivi. Škode, ki se 
lahko zgodijo pri izvajanju akvakulture, so predvsem različne bolezni organizmov, neustrezno 
prehranjevanje ribolovnih organizmov, nepravilno upravljanje z odpadnimi snovmi in ostali 
negativni vplivi na naravno okolje. Naštete težave se lahko tudi zmanjšuje, in sicer z boljšimi 
praksami gojenja ribolovnih organizmov, ki posledično ohranjajo boljšo kakovost vode, ki je 
bistvena za vzrejanje in proizvodnjo v akvakulturi (FAO 2019i). 

Tehnološki napredek se na področju akvakulture razvija hitro. Sistemi akvakulture so lahko 
različni, od enostavnih obratov, kot so manjši ribniki, do višje tehnoloških sistemov, kot so 
zaprti sistemi za izvajanje proizvodnje. Velik del tehnologije pri akvakulturi deluje enostavno, 
gre za manjše spremembe, ki izboljšujejo rast in preživetje gojenih vrst. Gre za izboljšanje hrane 
za organizme, semen, stopnje kisika v vodi in varovanja pred različnimi plenilci. Enostavni 
sistemi, kot so sladkovodni ribniki, uporabljeni za gojenje rastlinojedih organizmov, zajemajo 
več kot polovico globalne akvakulturne dejavnosti. Večje razumevanje kompleksnih 
medsebojnih vplivanj med prehranjevanjem, bakterijami in gojenimi organizmi ter razvoja 
hidrodinamičnih zbiralnikov je omogočilo gojenje v zaprtih sistemih. Ti višje tehnološki 
sistemi imajo določene prednosti, ker izolirajo ribolovne organizme od preostalega naravnega 
okolja in njegovih vplivov, kar zmanjšuje tveganja za povzročanje bolezni ali neposredne 
okolijske škode (FAO 2019d). 

Pri akvakulturi se razvijajo tudi nekatere nove tehnologije in dejavnosti, ki bodo omogočale 
izboljšano delovanje v prihajajočih letih. Razvoj v inženirstvu povečuje možnosti za 
napredujoče širjenje akvakulture ob obali, in sicer z uporabo odpornih kletk. Akvakultura bo 
lahko z ustreznim razvojem začela pomagati tudi pri obnavljanju naravnih vrst, s tem da se bo 
lahko mlade prigojene ribolovne organizme spustilo v naravno okolje, kar pripomore pri 
ohranjanju naravnih zalog ribolovnih organizmov. Tudi morske kmetije se počasi uveljavljajo, 
kjer poteka gojenje ribolovnih vrst; te imajo možnosti za uspešno dolgoročno razvijanje. 
Napredki se pojavljajo tudi pri gojenju mladih ribolovnih organizmov, ki so ujeti iz naravnega 
okolja. Napredek je mogoče videti tudi pri proizvodnji prehrane za gojene ribolovne organizme, 
kjer se veliko prehranskih snovi lahko združi v zelo majhne hranilne palete (FAO 2019d). 
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Dejavniki, ki vplivajo na izbiro akvakulturnega sistema gojenja ribolovnih organizmov, so 
(FAO 2019d): 
- razvojni cilji in ciljni udeleženci, 
- sprejemljivost in tržna vrednost gojenih vrst, 
- razpoložljivost in stopnja tehnologije, 
- razpoložljivost proizvodnih dejavnikov, podpornih sistemov ter storitev, 
- zahtevane investicije, 
- obzirnost do okolja. 

Ribogojstvo in akvakultura sta bila, v primerjavi z živinorejo, vedno označena kot zelo 
učinkovita načina za proizvodnjo živalskih beljakovin. Za prehranjevanje ribolovnih 
organizmov se predvidoma potrebuje manj hrane kot za nahranitev živine. Tradicionalni načini 
gojenja rib v odprtem morju običajno uporabljajo odprte kletke, s kombinacijami različnih mrež 
ali vrvi. Omenjeni načini se uporabljajo npr. na Norveškem ali v Čilu, ki sta državi med 
vodilnimi na svetu v proizvodnji lososov. Ta nastavitev pa omogoča odlivanje odpadkov 
neposredno v okolje, skupaj z različnimi bakterijami ali paraziti, kar lahko škoduje divjim 
populacijam. Na Kitajskem, kjer se običajno goji ribe v zunanjih ribnikih, se prav tako pojavlja 
onesnaževanje lokalnih virov vode z odpadnimi vodami in veterinarskimi zdravili. Z zaprtimi 
sistemi gojenja ribolovnih organizmov se lahko tveganja za onesnaževanje okolja zmanjša, še 
vedno pa ostaja možnost za nastanek različnih tveganj, ki privedejo do onesnaženja. Različne 
tehnologije bodo lahko omogočile filtracijo vode in tako zmanjšale različne nevarnosti, 
povezane z okoljem. Izzivi pri ribogojstvu ali akvakulturi vključujejo tudi problematiko 
upravljanja z odpadnimi vodami in drugimi izločki, ki nastajajo pri samem gojenju organizmov 
(Poppick 2018). 

Pri sladkovodni akvakulturi se običajno uporablja sisteme ribnikov ali kletk ter večje zaprte 
sisteme. Sladkovodna akvakultura je pomembna za preživljanje in prehranjevanje podeželskih 
prebivalcev. Omenjeni sistemi so lahko vključeni k agrikulturi, in sicer tako, da se za 
prehranjevanje gojenih organizmov izrablja stranske proizvode, pridobljene pri agrikulturi; gre 
za različna semena, ostanke rastlin ipd. V sladkovodni akvakulturi so lahko gojene različne 
vrste organizmov, kot so ribe, raki in mehkužci, vendar gre za gojenje izključno takih 
organizmov, katerih naravno okolje predstavlja sladka voda (FAO 2019č). 

Eno izmed večjih tveganj v akvakulturi predstavljajo invazivne tuje vrste. Invazivne vrste 
povzročajo škodo avtohtonim vrstam organizmov in ogrožajo biološko raznovrstnost. 
Invazivne vrste so organizmi, ki prihajajo iz drugih bioloških okolij – vzreja se jih v drugačnih 
okoljih, kot je njihovo avtohtono/domače okolje. Razlogi za vzrejo neavtohtonih vrst v 
akvakulturi so največkrat ekonomski. Neavtohtone vrste lahko vstopajo v tuja okolja na različne 
načine, običajno pa so organizmi prenešani v druga okolja s strani ljudi. Načini prenosa 
organizmov se lahko zgodijo kot pobegi iz akvarijev ali akvakulturnih sistemov, izpusti vab v 
okolje, odpovedi različne opreme, izpusti balasta ipd. Pobegi iz akvakulturnih sistemov se lahko 
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zgodijo iz različnih razlogov, kot so poplave, izlitja ali zaradi neustreznega oblikovanja obrata. 
Kot primer lahko naštejemo nekaj zabeleženih dogodkov: v ZDA se je leta 2017 zgodil izpust 
160,000 atlantskih losov iz akvakulturnega sistema v Seliško morje (angl. Salish Sea); Azijski 
krap se je zaradi poplav v okolju gojenja naselil v reko Misisipi, kjer sedaj prevladuje nad 
ostalimi organizmi (European Commission 2016b; Nichols 2018, 1–4). 

V Sloveniji poznamo različne vrste akvakulture, in sicer glede na značilnost vode, temperaturo 
vode, tehnologijo gojenja in prehranjevanje gojenih organizmov. Na celini poznamo 
sladkovodno akvakulturo, ki se dalje deli na hladnovodno in toplovodno, ta razdelitev, kot ime 
pove, temelji na tem, da različni organizmi potrebujejo različno temperaturo vode. Ob slovenski 
obali se izvaja tudi morska akvakultura. Glede na jakost hranjenja lahko akvakulturo v Sloveniji 
razdelimo še na ekstenzivno, polintenzivno in intenzivno. Pri ekstenzivnem načinu hranjenja 
se gojenih organizmov ne hrani, ampak se sami hranijo v naravnem okolju, vendar imajo 
omejen izhod iz določenega okolja, npr. ribnika. Pri polintenzivnem načinu gojenja se gojene 
organizme občasno hrani z umetno hrano. Pri intenzivnem načinu hranjenja pa gre izključno za 
umetno hranjenje, gojeni organizmi se v okolju gojenja ne prehranjujejo naravno. S povečavo 
intenzivnosti se poskuša na majhnem prostoru gojiti čim večjo količino rib, torej se poskuša 
pridobiti čim večjo gostoto gojenih organizmov za določeno količino vode. Pri ekstenzivnem 
načinu gojenja je ta gostota organizmov najnižja in tak način gojenja minimalno vpliva na 
naravno okolje. Pri intenzivnem hranjenju je gostota gojenja najvišja, poveča pa se tudi vpliv 
na naravno okolje. Tehnologije gojenja, ki se pojavljajo v Sloveniji, so lahko gojenje v zaprtih 
bazenih, pretočnih bazenih na kopnem, mrežnih kletkah in na plavajočih linijah. Bazeni, v 
katerih se goji, so lahko različnih velikosti, od manjših ribnikov in lagun do večjih komercialnih 
bazenov. Pretočni bazeni na kopnem so povezani z določenim vodotokom, lahko gre za reko, 
potok ali morsko vodo. Ta tehnologija gojenja omogoča, da voda kroži iz vodotoka v bazene, 
po izrabi pa se prečiščena vrne nazaj v vodotok. Pri tej tehnologiji gojenja so organizmi 
intenzivno hranjeni, hranjenje lahko poteka večkrat dnevno, gostota gojenih rib v bazenih je 
visoka. To tehnologijo se uporablja pri gojenju vrst, ki potrebujejo pretok vode in zadostno 
stopnjo kisika v vodi. Gojenje v mrežnih kletkah običajno poteka v morju, kjer so kletke 
plavajoče ali potopljene, ta način gojenja se uporablja tudi v globljih vodah (Bolje idr. 2019, 
99–103). Tehnologija gojenja na plavajočih linijah se uporablja za gojenje školjk, v Sloveniji 
gre za gojenje klapavic. Pri tem načinu gojenja se postavi linije vrvi med različne plovce, na 
vrveh pa so postavljene mreže, na katerih se goji školjke (Bolje idr. 2019, 119). 

Slovenija je vodnata država, ki ima dobre pogoje za različne vrste akvakulture. Lokacije 
različnih vrst akvakulture lahko vidimo na naslednji sliki (Bolje idr. 2019, 103). 
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Slika 1: Porazdelitev slovenske akvakulture 

Vir: Bolje idr. 2019, 103. 

Intenzivno gojenje lahko ima določene negativne vplive na okolje, ki so običajno vnos umetnih 
hranil, iztrebkov gojenih organizmov in antibiotikov v okolje ter prenos bolezni in genetskih 
vplivov na naravne populacije (Bolje idr. 2019, 102). 

Akvakultura ima lahko tudi pozitivne učinke na okolje, ki so naslednji: gojišča lahko 
predstavljajo zatočišča različnim ribolovnim organizmom, naselitev organizmov, ki se na 
muljastem dnu ne bi mogli naseliti, na gojitvena sredstva, z akvakulturo se lahko proizvaja 
mladice za naselitve v naravno okolje (Bolje idr. 2019, 102). 

Trajnostna akvakultura pomeni, da se pri dejavnosti izvaja trajnostne prakse, ki imajo čim 
manjši vpliv na okolje. Takšne prakse so lahko: uporaba manjše količine ribje hrane, nižja 
naselitvena gostota rib, uporaba odpadnih snovi iz ribogojstva za namene v kmetijstvu, uporaba 
čim manj vode na težo proizvedenega organizma, neuporaba genetsko spremenjenih 
organizmov, neuporaba mladic iz naravnega okolja, čim manjša smrtnost pri proizvodnji brez 
uporabe antibiotikov in neonesnaženost gojenih proizvodov s pesticidi, herbicidi, težkimi 
kovinami ali z drugimi škodljivimi snovmi. V Sloveniji se ekološka akvakultura ne izvaja, 
izvajajo pa se nekatere naštete trajnostne prakse (Bolje idr. 2019, 107). 
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Tehnologija gojenja lahko tudi zmanjša vpliv na okolje. Dober primer je gojenje v 
recirkulacijskih akvakulturnih sistemih (angl. recirculating aquaculture system), ki omogoča 
višjo proizvedeno količino na enako porabljeno količino vode. Omenjeni sistemi omogočajo 
lažje nadzorovanje in boljšo preglednost kakovosti vode, vendar je investicija v te sisteme 
dražja. Načini gojenja so lahko tudi taki, da združijo organizme, ki izrabljajo izpustne vode ali 
se prehranjujejo z določenimi paraziti. Klapavice in alge lahko npr. naravno prefiltrirajo vodo 
pri gojenju brancinov (Bolje idr. 2019, 107–108).     

Ribogojstvo se od akvakulture razlikuje v tem, da ribogojstvo predstavlja le gojenje rib, pri 
akvakulturi pa gre za gojenje rib in tudi drugih ribolovnih organizmov ter različnih vodnih 
rastlin. Pri dejavnosti akvakulture ostaja še mnogo izzivov in težav, ki lahko povzročajo 
tveganja za naravno okolje. Tveganja se lahko omeji z različnimi dobrimi proizvodnimi 
praksami ali tehnologijami, ki upoštevajo trajnost in ne ogrožajo okolja.  Zaprti sistemi gojenja 
ribolovnih organizmov so morda smer, v katero se bo dejavnost razvijala, saj lahko zmanjšajo 
določena tveganja za okolje. 

2.5 Celinsko ribištvo 

Celinsko ribištvo predstavljajo vsaka aktivnost, ki se izvaja za pridobivanje rib in ostalih vodnih 
organizmov iz celinskih voda. Celinske vode zajemajo jezera, reke, potoke, ribnike, mlake, 
celinske kanale, jezove in druge sladkovodne tokove. Ni nujno, da so vsi viri celinskih voda 
sladkovodni, saj poznamo izjeme, kot so nekatere obalne lagune, delte rek, Kaspijsko morje 
(jezero), jezero Van, slano jezero v Utahu in podobne vire voda, ki so slanovodne narave. 
Celinsko ribištvo je bilo že od nekdaj pomemben vir hrane za človeštvo (FAO 2019a). 

Celinsko ribištvo ima lahko pomembno vlogo pri zmanjševanju revščine. Posamezniki lahko 
ribolov na celinskih vodah izvajajo že z osnovno ribolovno opremo, ki ni draga in ne zahteva 
večjega znanja za uporabo. Vendar se pojavlja težava trajnosti celinskega ribištva, ker so 
celinske vode močno izkoriščene s strani revnejšega in bogatejšega prebivalstva. Revnejše 
prebivalstvo se srečuje z neustreznim izobraževanjem in zdravstvenimi storitvami, slabšimi 
nadzornimi sistemi in tehničnimi težavami, kar pripelje do kratkoročnih odločitev, ki so 
netrajnostne. Bogatejše prebivalstvo, ki ima več denarja in napredne tehnologije, povečuje 
povpraševanje po izdelkih, ki pripomorejo k prekomerni potrošnji in degradaciji celinskega 
ribištva. Bogatejše prebivalstvo je običajno tudi oddaljeno od področja izrabljanja surovin, tako 
da se ne zavedajo, kakšno je dejansko zdravje naravnih virov. V obeh primerih nastaja 
netrajnostno celinsko ribištvo, ki prizadene tiste, ki so najbolj revni in je od celinskega ribištva 
odvisno njihovo preživljanje in prehranjevanje. V veliki meri gre za revno prebivalstvo s 
podeželja, ki ima omejen dostop do alternativnih naravnih virov (Lynch idr. 2017). 

Celinske ribe in celinsko ribištvo zagotavljajo prehranjevanje za preživljanje in rekreacijo, 
vsebujejo pa tudi kulturni pomen in predstavljajo vir prihodka za milijone ljudi okoli sveta. 
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Kljub pomembnosti pa na tem področju primanjkuje zanesljivih informacij, kot so na primer: 
kako ribe živijo v določenih okoljih, informacije o celotnih ulovih, informacije o proizvodnji 
celinskih rib, kako celinsko ribištvo vpliva na zaposlovanje in na preživetje, kakšen je prispevek 
celinskih rib pri prehranjevanju in kako to vpliva na dobro počutje. Spreminjanje in človeški 
vpliv na celinske vode predstavljata mnogo izzivov za upravljanje celinskega ribištva. Človeški 
vplivi na celinske vode so predvsem jezi, hidroelektrarne, preusmeritve vodnih tokov, 
spreminjanje okolij za izvajanje agrikulture in podobne dejavnosti. Razvoj izpopolnjenih in 
celostnih pristopov za razumevanje celinskega ribištva s strani družbe in izvajanje nadzorovanja 
bosta pomembna za zagotavljanje trajnosti pri celinskem ribištvu (Taylor idr. 2016, 2).  

Celinsko ribištvo je lahko definirano kot izrabljanje rib iz celinskih voda. Celinsko ribištvo 
obsega vse, od manjših ribiških obratov do večjih, visoko tehnoloških obratov, v razvitih 
okoljih pa se lahko pojavljajo tudi večje rekreativne dejavnosti. Geografski obseg celinskega 
ribištva se lahko giblje od manjših ribnikov in rezervoarjev, pa vse do največjih svetovnih 
rečnih in jezerskih sistemov. Nevarnosti za celinsko ribištvo vključujejo netrajnostni ribolov, 
razvijanje hidroelektrarn, agrikulturo in namakalne sisteme, izrabljanje vode za mestne 
vodovode, rudarjenje, grajenje mostov in podobne dejavnosti. V primerjavi z morskim 
ribištvom pridobiva celinsko ribištvo večino groženj iz zunanjih aktivnosti, ki niso povezane z 
ribištvom. Osrednja grožnja, ki je povezana le s celinskim ribištvom, je izvajanje netrajnostnih 
praks in netrajnostnega ribolova (Taylor idr. 2016, 2). 

Razvoj in uvajanje pravil in strategij za upravljanje celinskih voda ne upoštevata vseh 
sladkovodnih sektorjev in mnogokrat škodujeta celinskemu ribištvu. Večji del strategij in pravil 
se namreč omejuje le na morsko ribištvo. Brez zanesljivih podatkov o ribah, okolju, ribolovu 
in ekonomski vrednosti ribištva je za celinske ribiške obrate težko sklepati primerne odločitve. 
Za doseganje trajnostnega razvoja pri celinskem ribištvu bodo morali zakonodajalci upoštevati 
vse sektorje, ki vplivajo na celinske vode (Taylor idr. 2016, 2).  

Trenutne raziskave kažejo, da je sektor celinskega ribištva zelo raznolik. Ekosistemi in 
življenjski prostori so pri celinskem ribištvu razdeljeni na jezera, rezervoarje in reke, pri čemer 
vsako okolje vsebuje svoje okolijske specifike. Ribiške favne so zelo raznovrstne, saj se lahko 
v velikih jezerih ali v večjih rekah nahaja na tisoče različnih ribolovnih organizmov. Celinski 
ribiški obrati, ki se preživljajo z ribištvom, segajo vse od komercialnih do rekreativnih 
dejavnosti in pri vsaki dejavnosti se izrablja izbrane ribiške pripomočke in izbrane načine 
upravljanja obratov. Večina celinskega upravljanja ribištva je odvisna od tujih ekonomskih 
sektorjev, ki niso povezani z ribištvom. Grajenje jezov, hidroelektrarn in strukturiranje vodnih 
tokov močno vplivajo na celinsko ribištvo. Hidroelektrarne se mnogokrat prikazujejo kot zelen 
in obnovljiv vir energije, medtem ko v resnici lahko negativno vplivajo na reke, jezera in druge 
vodne tokove. Vsak tuji sektor, ki ni povezan z ribištvom, poskuša le maksimirati svoj donos, 
brez razmisleka o učinkih na ostale udeležence v okolju. Primeri velikih jezov in preusmeritev 
strug se pojavljajo na rekah Mekong, Kongo in Amazonki (Taylor idr. 2016, 11–12). 
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Statistični podatki in nadzor nad celinskim ribištvom so pomanjkljivi, zato je v tem sektorju 
možno opaziti netrajnostno delovanje in ogrožanje okolja. Kljub naštetim pomanjkljivostim bi 
se lahko s trenutnim znanjem biologije in ekologije celinsko ribištvo izvajalo v bolj trajnostni 
smeri in upoštevalo tudi druge dejavnosti, ki delujejo ob celinskih vodah ali jih potrebujejo. 
Prihajajoči trendi bodo odvisni od razvoja družbenih, političnih in ekonomskih organizacij, 
medtem ko se povpraševanje po ribiških izdelkih veča. Rast ali padec sektorja bosta odvisna od 
politične volje udeleženih organizacij in posameznikov, ki niso povezani samo z ribištvom 
ampak tudi z vsemi drugimi dejavnostmi, ki za svoje delovanje potrebujejo celinske vode. Če 
bodo organizacije pripravljene zmanjšati svoje dobičke oz. določene koristi za dobro celotne 
družbe in okolja, se bo lahko sektor premaknil v trajnostno smer razvoja (Taylor idr. 2016, 13). 

Pri upravljanju celinskih voda pridejo v konflikt različne organizacije z drugačnimi interesi. 
Vodni viri nimajo zadovoljivega nadzorovanja, kar povzroča še dodatne težave. Brez 
nadzorovanja je težko upravljati z vodnimi viri in hkrati poskušati zadovoljiti potrebe vseh 
udeležencev, ki potrebujejo celinske vode. Brez določene infrastrukture, investicij in 
nadzorovanja v sektorjih, ki izrabljajo celinske vode, nastajajo tudi težave pri zaščiti ribolovnih 
organizmov v celinskih vodah. Nadzorstvo celinskih voda nadzoruje procese, udeležence, 
organizacije, ki prihajajo iz različnih sektorjev, kot so npr. agrikultura, prehranski sektor, 
energetski sektor, zdravstveni sektor, gradbeni sektor in okolijski sektor. Nadzorovanje lahko 
pripomore k boljšemu stanju, kakovosti in upravljanju vodnih virov. Vidna težava je, da ni 
enotne infrastrukture, ki bi lahko služila vsem sektorjem. Organizacije in udeleženci iz različnih 
sektorjev upravljajo le svojo dejavnost in ne komunicirajo z drugimi udeleženci, ki potrebujejo 
celinske vode. Zato lahko privede do tega, da akter, ki spreminja tok vode in strukturo toka, 
oškoduje vse druge udeležence, ki izkoriščajo celinsko vodo. Pojavljata se dva prevladujoča 
problema, ki vplivata na celinske vodne ekosisteme: zdravje vodnih ekosistemov in količina ter 
kakovost vodnih virov (površinski in podzemeljski viri). Industrija, urbanizacija, krčenje 
gozdov, rudarjenje in agrikulturne površine mnogokrat povzročajo degradacijo vodnih okolij, 
kar je največja grožnja za celinske ribolovne organizme in njihovo proizvodnjo. Odpadki in 
snovi, ki jih različne organizacije spuščajo v okolje, velikokrat negativno vplivajo na 
ekosisteme in celinske vode. Prerekanje o uporabljanju vodnih virov za namakanje in ribištvo 
je zaradi različnih prostorskih in časovnih potreb težko razreševati. Pri upravljanju voda, npr. 
rek, gre za učinkovito, trajnostno in pravično izrabo vode. Sledeče zahteva dobro razumevanje 
določenega vira in njegove uporabe. Celinske vode morajo za ohranjanje svojega ekosistema 
dosegati določen pretok vode, brez dodatnih zaustavljanj. Bodoči razvoj akvakulture na celini 
lahko pripomore k bolj ozaveščeni porabi in zagotavljanju kakovosti vodnih virov (Taylor idr. 
2016, 15–16). 

Zaradi pomanjkanja uradnih statističnih podatkov za celinski in rekreacijski celinski ribolov je 
ta sektor pogosto spregledan, kljub temu pa je zelo pomemben, saj zagotavlja prehrano mnogim 
gospodinjstvom. Vse lokacije, ki nimajo dostopa do morskih virov, si zagotavljajo vire iz 
celinskih voda. Prilov na celinskih vodah je mnogo manjši kot na morju, kar je tudi ena izmed 
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prednosti celinskega ribolova. Sektor sladkovodnega/celinskega ribištva ne izrablja celotnega 
potenciala, ki bi ga lahko, predvsem na lokacijah v Evropi in centralni Aziji. Vodni viri se 
srečujejo z resnimi ekološkimi, ekonomskimi in nadzornimi izzivi (The Fish Site 2018).  

Sladkovodni ribolovni organizmi so ekonomsko, prehransko, znanstveno, zgodovinsko in 
kulturno pomembni po celem svetu. Celinsko ribištvo oskrbuje s hrano na milijone ljudi; 
revnejše prebivalstvo v Aziji se vsakodnevno prehranjuje s celinskimi ribolovnimi organizmi. 
V letu 2010 je bil letni ulov sladkovodnih ribolovnih organizmov iz akvakulture in ribolova 
149 milijonov ton (IUCN Freshwater Fish Specialist Group 2019). 

Lahko opišemo primer, kako ekosistem celinskih voda postane neuravnovešen, in sicer se je to 
zgodilo v ZDA v nacionalnem parku v Montani. Po invaziji rakcev (Mysis relicta) se je namreč 
zgodil padec populacije lososov (Oncorhynchus nerka). Slednje je povzročilo vpad populacije 
orlov, ptic, kojotov, rečnih vider, srn in medvedov. Upad živalskih populacij je privedel do 
upada obiskovalcev tega okolja, ki so se prihajali rekreirati in loviti ribe (IUCN Freshwater Fish 
Specialist Group 2019). 

Trenutno celinsko ribištvo pogosto ni obravnavano in nadzorovano s strani regionalnih ali 
nacionalnih institucij, zato je velikokrat necenjeno in spregledano. Celinsko ribištvo je eno 
izmed področji, na katerem znatno primanjkuje podatkov, za namen procesa izvajanja 
trajnostnega razvoja. Javnost in zakonodajalci so večinoma nevedni glede težav, ki se dogajajo 
v tem sektorju. Neozaveščenost je izrazita glede stanja sladkovodnih ekosistemov in ribolovnih 
organizmov, ki se v njem nahajajo. Za doseganje trajnostnega razvoja se pri celinskem ribištvu 
pojavljajo priporočila za uveljavitev metode ocenjevanja, nadzorovanja in razvijanja pristopov, 
ki bodo povezovali upravljanje vodnih virov med različnimi sektorji. Večja prepoznanost 
pomena celinskega ribištva pri pomembnosti prehranjevanja bi lahko pripomogla k povečanju 
vrednosti, načrtovanja in trajnosti celinskega ribištva v prihodnosti (Cooke idr. 2016). 

Število ulovljenih rib v celinskih vodah je, v primerjavi z morskim ulovom, precej manjše, zato 
sta tudi pomembnost celinskega ribištva in skrb zanj manjša. Širša javnost in zakonodajalci 
večinoma ne vedo, v kakšnih stiskah se nahajajo sladkovodni ekosistemi in kakšne težave imajo 
ribolovni organizmi znotraj njih. Čeprav je mnogo dokazov, da ima celinsko ribištvo veliko 
vrednost za zagotavljanje hrane in pripomore družbi, slednje velikokrat ni vključeno v cilje 
trajnostnih razvojev in druge morebitne strategije različnih organizacij. V državah v razvoju 
celinsko ribištvo podpira življenja in zagotavlja preskrbo s hrano. Družbe bi morale začeti 
priznavati dejansko vrednost celinskega ribištva, kar bi omogočilo trajnostni razvoj dejavnosti, 
varnost preskrbe s hrano, izboljšanje zdravja ljudi in razvoj turizma. Implementacija 
trajnostnega mišljenja pri dejavnostih, ki potrebujejo celinske vode, bo potrebna za dostojno 
ohranitev celinskih voda in njihovih ekosistemov. Dejavnosti, ki najbolj potrebujejo celinske 
vode, so agrikultura in namakanje, hidroelektrarne, gospodinjska in industrijska raba vode ter 
urejanje odpadnih voda. Medtem ko se pri morskem ribištvu grožnje večinoma pojavljajo 
znotraj same dejavnosti (npr. prelov, uničevanje morskega dna ipd.), se pri celinskem ribištvu 
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grožnje navadno pojavljajo izven same dejavnosti, kot so npr. spreminjanje habitatov, grajenje 
jezov, invazivne vrste, razmnoženi antibiotiki v vodah in podobne težave (Cooke idr. 2016). 

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) je začela priznavati, da je 
celinsko ribištvo ključnega pomena za oskrbo s hrano in zmanjševanje revščine. Zaznali so, da 
sektor potrebuje boljše informacije za nadzor stanja in urejeno trajnostno strategijo. Prvi korak 
k ureditvi sektorja je bila mednarodna konferenca leta 2015 v Rimu, katere so se udeležili vsi 
strokovnjaki ribištva, zakonodajalci, akademiki in ekologi iz različnih držav sveta (Cooke idr. 
2016). Konferenca je bila zelo pomembna za celinsko ribištvo in njegov razvoj. 

Ohranjanje odpornega celinskega ribištva potrebuje zdrave ekosisteme, ki so odporni na nov 
razvoj, podnebne spremembe, trajnostno izkoriščanje virov ter na ostale možne motnje. Za 
doseganje tega pristopa je potrebno upravljati naravno okolje rib, kakovost in količino vode ter 
vpliv ribolova na okolje (Lynch idr. 2017). 

Naštejemo lahko deset korakov, ki bodo lahko pripeljali do odgovornega in trajnostnega 
celinskega ribištva. Koraki sledijo logičnemu razvoju, kako se lahko iz enega stanja preide na 
boljše stanje in ustvari napredek (FAO and Michigan State University 2016). Omenjeni koraki 
so (FAO and Michigan State University 2016): 
- izboljšava ocenjevanja biološke proizvodnje, kar bo omogočilo management na osnovi 

znanosti (zbiranje ustreznih podatkov, nadzor ulova, izvedba anket, izboljšanje poročanja 
o stanju ipd.). 

- Pravilno ovrednotenje celinskih vodnih ekosistemov (zagotovitev ohranjanja ekosistemov, 
trajnostno naravnane vrednostne verige). 

- Promocija prehranske vrednosti celinskega ribištva (ribolovni organizmi so zdrav vir 
prehrane, vsebujejo visoko število prehranskih snovi). 

- Razvoj in izboljšave znanstvenih pristopov za upravljanje celinskega ribištva (biološke 
raziskave, povezovanje skupin, deljenje informacij, omejitve ribolova, zaznavanje 
nevarnosti, ki bi lahko škodile okolju). 

- Izboljšana komunikacija med uporabniki sladkovodnih ribolovnih organizmov (pripomore 
k ustvarjanju zakonov, širši javnosti, ribiškim skupnostim). 

- Izboljšava nadzora, predvsem za specifična sladkovodna okolja (ustanovitve institucij, ki 
bodo skrbele za nadzor in izvajanje ustreznih odločitev, vplivale na državne zakone za 
določeno okolje). 

- Razvoj pristopov za sodelovanje različnih sektorjev in medsektorskih programov 
(upravljanje celinskih voda med različnimi sektorji, tako da se ohranja okolje, npr. med 
energetskim, agrikulturnim in ribiškim sektorjem). 

- Spoštovanje kapitala in pravice interesnih skupin (spoštovanje kulturnih vrednost, mišljenj, 
znanja in raznolikosti domorodcev in ostalih prebivalcev). 

- Narediti akvakulturo pomembno zaveznico celinskega ribištva (razvoj trajnostne 
akvakulture, akvakultura sladkovodnih ribolovnih organizmov). 
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- Razvoj akcijske strategije za globalno celinsko ribištvo (hitro izvrševanje planov in 
strategij, hitro reagiranje na spremembe, upoštevanje in sodelovanje z mednarodno 
skupnostjo, vladami, družbenimi organizacijami, domorodci, zasebnim sektorjem in z 
vsemi, ki izrabljajo celinske vode). 

V razvitejših regijah se celinsko ribištvo uporablja tudi za rekreativne namene. Udeleženost v 
rekreativnem ribištvu je lahko tudi visoka in ima določene ekonomske vrednosti. Rekreativno 
ribištvo je pogosto del tradicije in kulture, pri kateri se ulovljene ribe nato doma poje. Pogosto 
ga imenujemo tudi amaterski ribolov, ki se izvaja za zabavo. Ta tip ribištva je še težje 
ovrednotiti ali o njem pridobiti informacije, saj se razlikuje od ribištva, ki se izvaja kot obrt ali 
od ribištva, ki se ga izvaja za preživetje (Funge-Smith 2018, 7).   

Veliko večjih celinskih ribištev uporablja motorizirane ladje, ki služijo ribolovu v večjem 
obsegu. En tak primer se pojavlja v Kaspijskem morju, kjer se izvaja največje celinsko ribištvo. 
Na tem območju se lovi ribe vrste Kilka (Clupeonella cultriventris). Ladje uporabljajo velike 
luči, ki privlačijo velike količine teh malih rib. Ribe so ulovljene z mrežami v obliki stožca ali 
pa s črpalkami, ki jih izčrpajo iz vode. V Afriških jezerih uporabljajo podobne metode, s 
katerimi s svetlobo privlačijo jate rib. V jezeru Malawi, na Brazilskem Amazonu, na celinskih 
vodah v Evropi in na Lauretinjskem jezeru izrabljajo za lovljenje ribolovnih izdelkov vlečne 
mreže in ostalo mehansko ribiško opremo. Večje celinske ribiške dejavnosti uporabljajo ladje, 
ki nimajo motorjev, lovljenje z dolgimi vlečnimi mrežami, lovljenje s pastmi in lovljenje s 
stoječimi zabodnimi mrežami, slednje se izvaja v Kambodži in Mjanmaru (Funge-Smith 2018, 
14). 

Uporaba ulova se deli na porabo v gospodinjstvih, za lokalno prodajo ali za izvoz na tuje trge. 
Odvisno je tudi, ali je ulov porabljen svež, minimalno predelan, predelan na tradicionalen način 
ali industrijsko predelan. Lahko naštejemo nekaj primerov, kako se z ulovom ravna, npr. na 
jezeru Viktorija v Afriki, kjer se ulov večinoma izvozi. Ulov se predela in zmrzuje, predelane 
zmrznjene filete pa nato izvažajo v Evropo, Azijo in ZDA. Ostanki rib se prav tako predelajo 
in izvažajo na tuje trge (Funge-Smith 2018, 15). 

Ulov celinskega ribištva v Sloveniji je leta 2015 obsegal 141 ton, kar predstavlja nizko vrednost 
ulova glede na statistiko drugih let. Čeprav je bil ulov manjši, je raznolikost vrst še vedno 
velika. Prevladujoči vrsti sta krap z 38 % in mavrična postrv s 13 %. V letu 2004 je bilo v državi 
več kot 14.000 rekreativnih celinskih ribištev (Funge-Smith 2018, 115). 

Sladkovodne ribe se razlikujejo po prehranskih lastnostih – vse vrste imajo določene variacije 
živalskih beljakovin, maščobnih kislin, mikrohranil in mineralov. Tudi glede na to, katere dele 
rib določene družbe jedo, se pojavljajo razlike v pridobljenih prehranskih vsebnostih. Navadno 
manjše ribe pojedo tudi cele, večje ribe pa običajno čistijo in se prehranjujejo s fileti. 
Razumevanje prehranskih lastnosti sladkovodnih ribolovnih organizmov je v celinskih ribištvih  
pogosto slabo (Funge-Smith 2018, 206). 
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Izgube po ulovu se dogajajo v vseh oblikah ribištva, in sicer od ulova, do predelave ter do 
končne prodaje kupcu. Predpostavlja se, da večja, kot je oskrbna veriga, večja je izguba izdelka. 
Dogajajo se tudi zamenjave ribolovnih organizmov, kar predstavlja veliko težavo na globalnem 
ribiškem trgu. Ulovi so slabo evidentirani, lokacije ribolova so razpršene in oddaljene, kar 
pripomore k temu, da se pojavljajo izgube in zamenjave. Podatki o izdelku se v oskrbni verigi 
popolnoma izgubijo, kar je lahko tudi zelo problematično. Poznamo tri načine izgube izdelkov: 
fizična izguba, izguba kakovosti in izguba tržne moči. Fizična izguba je popolna izguba v 
oskrbni verigi, kjer izdelki niso ne prodani in ne uporabljeni. O izgubi kakovosti izdelkov 
govorimo, ko se izdelki pokvarijo ali so poškodovani; sicer so taki izdelki še rabljeni, vendar 
so opredeljeni kot nižje kakovostni. O izgubi tržne moči pa govorimo, kadar trg reagira tako, 
da je prodajna cena, kljub dobri kakovosti, manjša. Preobsežno število rib na trgu vodi v upad 
prodaje, zato tudi cene padajo. To lahko privede do tega,  da so ribe slabše kakovosti in v 
ekstremnih primerih tudi do pokvarjenih rib, če se slednje ne morejo dovolj hitro prodati 
(Funge-Smith 2018, 206–207). 

Pregledi stanja so pokazali, da izgube po ulovu imajo lahko več razlogov. Lahko gre za različne 
tehnične in tehnološke slabosti ali morda infrastrukturne pomanjkljivosti, šibkosti pri znanju in 
veščinah. Omenjeni dejavniki predstavljajo 65 % izgube, ki lahko ogrožajo razpoložljivost 
pridobitve hrane. Ostalih 35 % gonilnikov izgube so dejavniki, ki so povezani z oskrbnimi 
dobavnimi verigami, z kupci, z prodajalci, slabim nadzorom, regulacijami itd. Izguba izdelkov 
in ulova je povezana z siromaštvom v nekaterih območjih, saj so ribolovni izdelki lahko glavni 
vir prihodka kot tudi prehranjevanja (Funge-Smith 2018, 208-209). 

Ekonomska vrednost ulovov celinskega ribištva je ocenjena na približno 26 milijard dolarjev. 
Največji prispevki vrednosti trga prihajajo iz Azije (66,1 %) in Afrike (22,2 %). Težko je 
ovrednotiti celotno vrednost, saj se pojavlja veliko skritega ulova in vrednosti, ki sploh ni 
evidentirana. Celinsko ribištvo je glede vrednosti trga nekoliko zasenčeno s strani 
rekreacijskega ribištva, saj ima slednje vrednost okoli 70 milijard dolarjev, večinoma 
pridobljeno v ZDA in Kanadi. Vrednost celinskega ribištva je mnogo večja, če vključimo 
vrednosti, ki ne služijo trgom. Ocenjuje se, da je vrednost sektorja približno 122 milijard 
dolarjev letno (Funge-Smith 2018, 216). 

Celinsko ribištvo je sestavni del okolja, spreminja se glede na razvoj vodnih virov v določeni 
državi. Razvoj vodnih virov zagotavlja storitve prebivalcem določene države. Priznavanje 
trenutne vrednosti celinskih ribištev je ključno za trajnostni doprinos hrane. Upoštevati je 
potrebno, da urbanizacija, spreminjanje podeželja, namakanje in hidroelektrarne mnogokrat 
ogrožajo sistem prehranjevanja, ki je nujen za preživetje. Med celinskim ribištvom in naštetimi 
sektorji je potrebno iskati sinergije ter izbrati določene kompromise, potrebno je misliti na 
varnost ekosistemov in na preživetje vseh udeležencev. Zdravi ekosistemi zagotavljajo dobre 
ekosistemske storitve, ki jih ljudje izrabljajo, med te pa lahko vključimo tudi celinsko ribištvo. 
Od držav se pričakuje, da razvijejo nacionalne cilje napredka v trajnostni smeri. Vendar v veliki 
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večini primerov države nimajo pravega ogrodja delovanja, da bi lahko zagotavljale potrebne 
informacije in poročanje o stanju (FAO 2018b, 1). 

Celinsko ribištvo je raznoliko, saj obsega različne vrste ribolovnih organizmov in se nahaja na 
raznolikih geografskih položajih. S celinskim ribištvom se pogosto povezujejo rekreacijske, 
komercialne in akvakulturne dejavnosti. Konkurenca za uporabo celinskih voda je visoka in 
prihaja iz različnih sektorjev, večina groženj za celinsko ribištvo namreč prihaja iz zunanjih 
dejavnosti. Akvakultura je lahko v določenih primerih substitut za celinsko ribištvo, vendar tudi 
ta prinaša težave, če ni pravilno urejena. Večje priznavanje celinskega ribištva kot ključnega za 
zagotavljanje preskrbe s hrano, preživetje in človeško dobro počutje bo omogočilo, da se bo 
sektor začel trajnostno razvijati. Izvajanje nadzora nad stanjem v območjih celinskih voda in 
izboljšava informiranosti, bosta pripomogla k spremljanju dejanskega stanja in izvajanju 
ekološke in razvojne prakse v trajnostni usmeritvi (Cooke idr. 2016). 

2.6 Morsko ribištvo 

Morski in obalni viri omogočajo normalno delovanje ekosistemov, poleg tega se milijarda ljudi 
po svetu zanaša na ribolovne organizme kot osnovni vir za pridobivanje živalskih beljakovin, 
več kot 300 milijonov ljudi pa je zaposlenih v ribolovnem sektorju. Globalne zaloge ribolovnih 
organizmov so ogrožene, zaradi prelova, onesnaževanja, podnebnih sprememb in uničevanja 
naravnih habitatov. Ta sektor je s strani zakonodajalcev pogosto spregledan, zato ker  je težje 
pridobiti verodostojne podatke o stanju, predvsem, če gre za manjše ribiške dejavnosti, 
kratkoročni zaslužek je bolj pomemben od dolgoročnega, investicije so slabo razporejene, 
odprtih morja pogosto ne nadzoruje nobena država in se tako lahko dogajajo nepravilnosti. 
Morje je skupna dediščina celotnega človeštva, pripada vsem. Vendar nimajo vse države 
dostopa do morja in prednosti, ki jih to prinaša. Revnejše države pa nimajo finančnih ali 
tehničnih sposobnosti, da bi lahko izkoriščale koristi ali pomagale pri varovanju morja (Yassin 
Mohammed 2018). 

Morski ekosistemi običajno segajo od različnih obalnih območji do odprtega morja. 
Vključujejo vsa tropska in polarna morja, vključno z nekaj zaprtimi morji, izlivi rek, zalivi, 
lagunami, koralnimi grebeni ipd. Veliki morski ekosistemi so večje regije oceanov, ki imajo 
različne globine, vsebine, produktivnost različnih populacij in različne tropične odvisne 
populacije ribolovnih organizmov. Tako nedotaknjeni kot prekomerno izkoriščeni ekosistemi 
niso statični, ampak so podvrženi velikim okolijskim spremembam. Večje so okolijske 
spremembe, večji vpliv ima to na produktivnost in na upravljanje morskega ribištva. Poleg 
netrajnostnih praks ljudi na produktivnost vplivajo še naravni dejavniki, kar še dodatno 
povečuje negotovosti z lovljenjem in nabiranjem ribolovnih organizmov iz določenega 
morskega ekosistema. Prožnost ekosistemov, da ti okrevajo po resnejših oškodovanjih, je 
različna in vsakič ima lahko drugačne lastnosti (FAO 2019j). 
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Netrajnostno ribištvo na odprtem morju ostaja ena večjih groženj za biološko raznovrstnost. 
Lovljenje z vlečnimi mrežami po morskem dnu je na določenih lokacijah pripeljalo do upada v 
raznolikosti ribolovnih organizmov. Ta način močno vpliva tudi na oškodovanje koralnih 
ekosistemov, ki so že dolgo živeči organizmi in potrebujejo veliko časa za rast. Nekatera 
ribištva na odprtih morjih prekomerno izkoriščajo tudi migracijske populacije, kot so tune, 
mečarice in drugi podobni ribolovni organizmi. Upad v raznolikosti je opaziti tudi pri vrstah, 
ki so ulovljene kot prilov, gre za različne želve, ptice, morske pse in druge morske sesalce. 
Slaba regulacija in ekonomske iniciative, ki podpirajo netrajnostno lovljenje, bodo lahko v 
prihodnje še poslabšale obstoječe težave (Cheung, Lam in Wabnitz 2019, 8). 

Če se sedanje upravljanje morskega ribištva nadaljuje v isti smeri, večina teh ne bo trajnostno 
naravnanih na dolgi rok. Grožnje za morske ribolovne organizme prihajajo iz netrajnostnega 
ribištva in drugih dejavnosti, kot so črpanje nafte, črpanje olja ali rudarjenje. Boljše poznavanje 
biogeografije in splošne zgodovine življenja ribolovnih organizmov sta tudi področji, ki bi nam 
lahko pomagali pri boljšem razumevanju samih morskih ekosistemov. Nepoznavanje 
omenjenih področji nam onemogoča, da bi lahko predvideli, kakšne spremembe in tveganja 
bodo nastala v določenih morskih ekosistemih. V odprtem morju so ribištva močno vplivala na 
vpad biološke raznolikosti in na količino samih ribolovnih organizmov. Ilegalno in 
neprijavljeno ribištvo le še stopnjujeta navedene težave (Cheung, Lam in Wabnitz 2019, 8). 

Ribolovni organizmi se prilagajajo segrevanju morja in fizičnim, kemičnim ter biološkim 
spremembam, ki se dogajajo v morskem okolju. Segrevanje, zmanjševanje kislosti, 
zmanjševanje kisika in druge klimatsko povezane spremembe bodo lahko vplivale na 
proizvodnjo in lovljenje predvsem migracijskih populacij ribolovnih organizmov. Migracijske 
morske vrste, ki so bile opazovane, so se običajno premikale proti severnemu in južnemu polu, 
v globoke vode ali so sledile tokovom, kjer jim je ustrezala vodna temperatura. Z dviganjem 
temperatur tokov čez optimalno mejo se lahko zgodi, da sta razmnoževanje in stanje preživetja 
organizmov ogrožena, kar privede do upada populacij. Takšne spremembe lahko privedejo tudi 
do tega, da določeni organizmi prevladajo v tujih okoljih, v katerih se prej niso nahajali. 
Navedene spremembe večinoma negativno vplivajo na lov ribolovnih organizmov v različnih 
oceanih, povečujejo pa lov v toplih vodah in lov na vodni gladini (Cheung, Lam in Wabnitz 
2019, 9). 

Ponavljajoči vplivi ljudi, kot so prekomerno izkoriščanje virov, onesnaževanje okolja, 
oškodovanje ekosistemov in podnebne spremembe, so zelo spremenili morsko okolje in 
ogrozili preživetje mnogih vrst ribolovnih organizmov. Slednje privede do tega, da se ljudje na 
določenih mestih težko preživljajo z viri iz morskih ekosistemov, saj teh primanjkuje. Zato se 
pojavlja kritična nuja za razvoj učinkovitega globalnega pristopa, ki bo ekološko, ekonomično 
in družbeno trajnostno naravnan do morskega okolja in njegovih virov. Pričakuje se, da 
prihodnost morskih ribištev, brez zamenjave upravljanja, ne bo več ekonomsko izvedljiva. 
Izkoriščanje morskih virov se bo še povečalo, kar bo privedlo do upada biološke raznolikosti 
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in same količine ribolovnih organizmov. Z ustreznimi ukrepi in močno politično voljo ter 
mednarodnim sodelovanjem se lahko omenjene grožnje zmanjša (Cheung, Lam in Wabnitz 
2019, 11; 35). 

Glede na podatke Evropske agencije za okolje je bilo v severovzhodnem Atlantskem oceanu in 
Baltskem morju največ ulovov v letu 2015. Podatki med drugim kažejo, da se v omenjenih 
morjih stanje okolja izboljšuje. Od leta 2000 je boljše upravljanje staležev rib in mehkužcev 
pripomoglo do upada ribiškega pritiska v teh dveh morskih ekosistemih. Znaki okrevanja so 
pokazali, da so se pojavile večje razmnoževalne sposobnosti mnogih vrst organizmov. V 
nasprotju z opisanim pa izboljšav ni videti v Mediteranskem in v Črnem morju. Izboljšav ni 
predvsem zaradi ribiškega pritiska (netrajnostno lovljenje), primanjkovanja znanja o stanju 
ribolovnih organizmov in težav pri uvajanju stopnje upravljanja za točno izbrano populacijo 
ribolovnih organizmov, saj so ulovi zelo raznoliki, predvsem v Mediteranskem morju (The 
European Environment Agency 2018). 

Pravilno izvedeno ribiško upravljanje ima lahko pozitivne učinke na stanje ribolovnih 
organizmov, kot je vidno v severovzhodnem Atlantskem oceanu in Baltskem morju. 
Zagotavljanje zdravja ribolovnih organizmov ni odvisno le od količine ribolova, ampak tudi od 
zdravja morskih ekosistemov. Evropska morja in njihov naravni kapital v večini niso trajnostni, 
kar je tudi močno povezano z izgubo biološke raznovrstnosti. Evropski morski ekosistemi že 
kažejo simptome poslabšanja stanja in odpornosti ter bodo še dodatno ogroženi zaradi 
podnebnih sprememb. Pogled po letu 2020 je z vidika produktivnosti različnih morji in zdravih 
ribolovnih organizmov zaskrbljujoč. Brez skupnega pristopa za upravljanje in varovanje 
Evropskih morji bosta tako ribiški sektor kot samo zdravje morji doživela poslabšanje stanja 
(The European Environment Agency 2018). 

 

Slika 2: Primerjava globalnih morskih ulovov 

Vir: Our Shared Seas 2019. 
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Slika 2 prikazuje primerjavo globalnih ulovov iz treh različnih virov; gre za vire organizacij 
FAO, SAU in Watson and Tidd. Organizacija FAO svoje podatke pridobiva iz različnih 
državnih institucij in iz različnih držav, medtem ko druga dva vira uporabljata metodologije, ki 
poskušajo predvideti, kolikšen je bil ulov. Te metodologije vključujejo še dejavnike, kot so 
nezakonito ribištvo, odvržen ulov in obrtno ribištvo. Treba je upoštevati, da so vsi indikatorji 
približni in niso popolnoma točni. FAO poroča, da je globalni ulov leta 2016 znašal 93 
milijonov ton in je bil v zadnjih dvajsetih letih več ali manj enakomeren. Ostala dva vira 
prikazujeta, da je od 1995 do leta 2016 zaznati rahel upad v količini ulova (Our Shared Seas 
2019). 

 

Slika 3: Ocenitev količine neprijavljenega ulova 

Vir: Our Shared Seas 2019. 

Na sliki 3 so prikazani podatki iz vira Watson and Tidd. Ocenjeno je, da je 20 % globalnega 
ulova rib pridobljenega nezakonito in povzroča približno 10 do 23 milijonov dolarjev škode 
ribiškemu sektorju. V letu 2015 je šlo za približno 32 milijonov ton ulova, ki je bil ilegalno 
pridobljen (Our Shared Seas 2019). 
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Slika 4: Globalno stanje staležev 

Vir: Our Shared Seas 2019. 

Opazili smo, da se količina ulova v zadnjih dvajsetih letih ni veliko spreminjala, ne moremo pa 
tega trditi za stanje ribolovnih virov. Podatki prikazujejo, da je bilo v letu 2015 kar 33 % 
staležev ribolovnih organizmov preveč lovljenih (rumena barva). Podatki organizacije FAO 
prikazujejo, da je stanje prelova ribolovnih organizmov naraščalo in se je stabiliziralo  komaj v 
zadnjih letih. Vsi staleži, ki so preveč lovljeni, ne prinašajo skoraj nič ulova in jih lahko 
označimo kot biološko netrajnostne. Vidimo lahko tudi, kako se staleži ribolovnih organizmov, 
ki so premalo lovljeni (temno modra), med leti manjšajo, povečuje pa se maksimalno trajnostno 
lovljenje (svetlo modra) (Our Shared Seas 2019).  

 

Slika 5: Ocenitve morskih izdelkov in certificirani produkti 

Vir: Our Shared Seas 2019. 
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Na sliki 5 je mogoče videti, kolikšen delež proizvodnje morskih izdelkov ima oceno ali 
certifikat in kolikšen je neocenjen. Samo približno 20 % zabeležene proizvodnje ima ocene in 
certifikat, ostala proizvodnja ni niti ocenjena in niti certificirana, kar je možno videti v svetlo 
sivi barvi (Our Shared Seas 2019). 

Spremembe v morskem ribiškem sektorju so nujno potrebne, da se lahko stanje izboljša. 
Implementacija pravičnega in vseobsežnega nadzorovanja morja, ki bo vključevala odprta 
morja in obalne skupnosti, je med prvimi koraki, ki lahko zagotovijo spremembe. Pravilno 
ovrednotenje ribištev in podpora manjših trajnostnih ribištev bo prav tako eden izmed potrebnih 
korakov. V ozir je potrebno vzeti tudi raznolike državne subvencije, ki nagrajujejo le večje 
ribiške obrate, medtem pa manjše dejavnosti velikokrat ostajajo brez subvencij. Večji ribiški 
obrati pa so navadno tisti, ki prekomerno izkoriščajo morske vire, predvsem na odprtem morju. 
Na odprtih morjih tudi ni ustrezne zakonodaje, ki bi urejala aktivnosti v okoljih, ki so 
imenovana področja zunaj nacionalnih pristojnosti (ang. Areas Beyond National Jurisdiction). 
Rudarjenje in ribolov sta na teh območjih lahko nepravilno izkoriščena, zato bi morali omenjena 
območja ustrezno zavarovati (Watson 2019).  

Težave se pojavljajo tudi pri razporeditvi lastništva morskih virov in prodajne moči, ki si ju v 
veliki večini lasti deset večjih bogatejših držav (Nemčija, Japonska, ZDA itd.) (Blasiak idr. 
2018).  

Ideja, da začnemo morje in njegove vire upoštevati kot skupno dediščino človeštva, je še en 
korak, ki vodi v pravo razvojno smer. Mišljeno je, da naj bi se izkoriščanje morskih virov 
izvajalo na takšen način, da bodo ti lahko služili vsem skupnostim, in sicer dolgoročno ter ne 
da bi s tem ogrožali biološko raznovrstnost ali zdravje okolja (Watson 2019). 

2.7 Ribištvo v Sloveniji 

Ribištvo v Sloveniji je manjši sektor kot nekateri drugi, vendar še vedno pomemben, predvsem 
zaradi kulturne dediščine in tržnih niš. Ribištvo v Sloveniji se prepleta tudi z nekaterimi drugimi 
panogami, kot sta turizem in šport. Morsko ribištvo prevladuje v primorski regiji, celinsko 
ribištvo pa je porazdeljeno po različnih regijah, kjer se pojavljajo celinske vode. Evropska 
skupna ribiška politika (SRP), ki jo po pravilih EU izvaja tudi Slovenija, predstavlja skupek 
pravil, ki zagotavljajo, da se ribištvo izvaja v trajnostni smeri, s pošteno konkurenco in 
razvojem. Cilji so tudi ohranjanje naravnih populacij organizmov, izvajanje trajnostnih praks 
in podpiranje razvoja akvakulture (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019b). 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019b opredeljuje, da v Sloveniji ribištvo 
zajema morski gospodarski in negospodarski ribolov, akvakulturo (morsko in sladkovodno), 
upravljanje ribolovnih virov in predelavo ter trženje ribiških proizvodov. Omenjajo tudi velik 
potencial za razvoj trajnostne akvakulture in njene tehnologije. O celinskem ribištvu menijo, da 
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je predvsem pomembno ohranjanje in varovanje naravnih populacij rib ter zagotavljanje, da se 
bo še naprej izvajalo rekreacijsko ribištvo. Za segment predelave in trženja rib ter ribiških 
proizvodov želijo zagotoviti večje proizvodne zmogljivosti in večjo dodano vrednost samih 
izdelkov (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019b). 

V Sloveniji poznamo sladkovodno in morsko akvakulturo. Tu najdemo vse od majhnih do 
večjih industrijskih proizvodnih ribogojnic. Sladkovodna akvakultura se deli na toplovodno in 
hladnovodno. Glede na intenziteto hranjenja gojenih organizmov ločimo tri vrste akvakulture, 
in sicer ekstenzivno, polintenzivno in intenzivno akvakulturo. Ekstenzivna akvakultura ima na 
okolje minimalen vpliv, saj gojenih organizmov ne hranimo, organizmi se naravno hranijo sami 
v naravnem okolju (ribnik, laguna). Če se ribe občasno hrani, gre za polintenzivno akvakulturo, 
ki se uporablja v območjih, kjer se ribe sicer naravno hranijo, po potrebi pa se dodaja umetno 
hrano. Če se ribe prehranjuje izključno z umetno hrano, je govora o intenzivni akvakulturi, pri 
kateri je gostota organizmov za določen volumen vode večja, kar lahko poveča tudi vpliv na 
okolje. V Sloveniji sta glavni gojitveni vrsti morske akvakulture klapavica in brancin, v 
sladkovodni akvakulturi pa sta glavni vrsti šarenka in krap. Poslabšano stanje naravnih virov 
usmerja trajnostni razvoj v smeri akvakulture (Bolje idr. 2019, 99–102). 

Morska akvakultura je v Sloveniji razdeljena na gojenje klapavic in brancinov. Klapavice se 
goji v Sečoveljskem in Strunjanskem zalivu ter na Debelem rtiču. V manjših količinah 
školjkarji gojijo tudi ostrige in ladinke, vendar velik del teh prihaja z nakupom iz sosednjih 
jadranskih držav; v slovenskih gojiščih jih le gojijo, dokler ne zrastejo do tržne vrednosti (Bolje 
idr. 2019, 106). Brancine se goji v Sečoveljskem zalivu. V sladkovodni akvakulturi v Sloveniji 
se goji le ribe. Večina ribogojnic je hladnovodne vrste in se v njih goji pretežno šarenko. 
Hladnovodne ribogojnice so grajeni bazeni, ki se največkrat pojavljajo pri hladnih in čistih 
vodotokih, kjer je zadosten pretok vode. Hladnovodne ribogojnice prevladujejo v zahodnem 
delu Slovenije. Toplovodne ribogojnice predstavljajo stoječe vode in ribniki, v katerih se največ 
goji krape, vendar jih morajo pozimi, zaradi nižjih temperatur, seliti v globlje bazene. 
Toplovodne ribogojnice prevladujejo v severovzhodnem delu Slovenije. Osem gospodarsko 
najpomembnejših vrst, ki se gojijo v Sloveniji v sladkovodni akvakulturi, so šarenka, potočna 
zlatovčica, potočna postrv, krap, ščuka, smuč, som in amur (Bolje idr. 2019, 103–108). 

2.7.1 Morsko ribištvo v Sloveniji 

Morski gospodarski ribolov je pomemben že zaradi kulturne dediščine in zgodovine ribištva na 
obalnih lokacijah. Morski ribolov se prepleta s turizmom in gostinstvom, saj se v mnogih 
restavracijah pojavljalo ponudbe svežih ribolovnih organizmov. Morski ribolov v Sloveniji se 
deli na gospodarski in negospodarski. Trenutni zapleti nastajajo za gospodarske ribiče tudi 
zaradi nedoločene meje s Hrvaško in začetka izvajanja arbitražne odločbe, da če so v tem času 
ekonomsko oškodovani jim pripada določeno denarno nadomestilo. Gospodarski ribolov v 
Sloveniji lahko izvaja samo ribič, ki si lasti ribiško plovilo, vpisano v evidenco ribiških plovil. 
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Slovenija ima za svoje ribiče določeno zmožnost zgornje meje posamezne ribolovne flote, ki je 
izražena v bruto tonah (685,02 GT) in kilovatih (9.126,90 kW). Bruto tonaža in moč motorja 
za ribiške flote ne smeta presegati navedenega zneska. Poveljniki ribiških plovil si morajo 
zapisovati vrste, količine in koliko zavrženih ribolovnih organizmov je bilo pri vsakem ulovu 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019c). 

Slovensko ribiško floto sestavljajo pretežno stara plovila, ki so dolga od 6 do 12 metrov. 
Slovenska ribiška flota je leta 2017 štela 171 plovil, ta plovila pa se večinoma uporabljajo za 
lov belih rib. Najpogostejša ribiška oprema so stoječe mreže. Večina ulova se proda naprej 
predelovalni industriji, restavracijam, trgovskim posrednikom in na ribji borzi v Trstu 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019c). 

Slovenski ribiči lahko lovijo le v morju, ki pripada Republiki Sloveniji in na odprtem oz. 
mednarodnem morju. Na nekaterih delih morja je ribolov prepovedan ali omejen, predvsem gre 
za pristanišča in za naravno zavarovana območja. Prostorske omejitve veljajo tudi za nekatere 
vrste ribolovnih orodij. Kot primer lahko navedemo, da z zapornimi plavaricami ne smejo loviti 
bližje kot 300 m od obale (Bolje idr. 2019, 9–13). 

Slovenski ribiči večinoma uporabljajo trinajst vrst ribolovnih orodij. Gre za: osti (harpuna), 
ribiško vrvico (angl. hard line), parangale (angl. longline), vrše (angl. fish pot), kogole (angl. 
fyke net), stoječe zabodne mreže (angl. set gillnet), viseče mreže (ang. driftnet), trislojne mreže 
(angl. trammel net), sestavljene zabodne in zapletene mreže (angl. combined gillnet-trammel 
net), zaporne plavarice (angl. purse seine), pridnene vlečne mreže s širilkami (angl. bottom otter 
trawl), pelagične vlečne mreže (angl. midwater trawl) in strgače (upravljana s plovila, angl. 
boat dredge). Nekateri načini lovljenja so v Sloveniji prepovedani, kot je npr. strgača, zato se 
takšne načine lovljenja uporablja le v mednarodnih vodah, kar pa ni priporočljivo, saj lahko 
škodujejo morskemu dnu (Bolje idr. 2019, 43–56). 

Gospodarsko najpomembnejši ribolovni organizmi pri ribolovu slovenskih ribičev so naslednji 
(Bolje idr. 2019, 13–42): 
- sardela (angl. European pilchard),  
- sardon (angl. European anchovy),  
- mol (angl. Whiting),  
- oslič (angl. European hake),  
- kovač (angl. John dory),  
- veliki krulec (angl. Tub gurnard),  
- skakavka (angl. Bluefish),  
- sredozemski šur (Mediterranean horse mackarel) ,  
- špar (angl. Annual seabream),  
- ovčica (Sand steenbras),  
- ribon (angl. Common pandora),  
- salpa (angl. Salema),  
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- bukva (anlg. Bogue),  
- orada (angl. Gilthead seabream),  
- menola (angl. Blotched picarel),  
- bradač (angl. Red mullet),  
- debelousti cipelj (angl. Thicklip grey mullet),  
- zlati cipelj (angl. Golden grey mullet),  
- glavati cipelj (angl. Flathead grey mullet),  
- skuša (angl. Atlantic mackarel),  
- romb (angl. Turbot),  
- gladki romb (angl. Brill),  
- iverka (angl. European flounder),  
- morski list (angl. Common sole), 
- črnopikčasti in navadni morski pes (angl. Blackspotted smooth hound and smooth hound),  
- bodičasti volek (angl. Purple dye murex),  
- sipa (angl. Common cuttlefish),  
- ligenj (angl. European squid),  
- moškatna hobotnica (angl. Musky octopus), 
- morska bogomolka (angl. Spottail mantis squilid).  

Tržaški zaliv je plitvo in hitro spreminjajoče morje. Številne vrste rib se tukaj nahajajo le 
sezonsko, zato lahko njihov gospodarski vpliv niha (Bolje idr. 2019, 13–42). 

V Jadranskem morju je poznanih približno 380 avtohtonih vrst rib, ki jih razvrščamo v dve 
skupini. Prva skupina so pelagične vrste, ki jih imenujemo tudi plave ribe, druga skupina pa so 
pridnene vrste, ki jih imenujemo tudi bele ribe. Z gospodarskega vidika je zanimivih okoli 120 
vrst rib (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019c; Bolje idr. 2019, 9–13). 

Okoliščine, ki lahko vplivajo na ribolovne organizme, so globina morja, temperaturna nihanja, 
slanost in plimovanje. Globina morja v Sloveniji dosega okrog 20 m, največja izmerjena 
globina pa je 38 m. Med letom so opazna velika temperaturna nihanja, saj je poleti temperatura 
morja visoka (npr. 17. junija 2010 je bilo izmerjenih 30,4 stopinje Celzija), pozimi pa se morje 
ohladi (npr. 14. februarja 2012 je bilo izmerjenih 8 stopinj Celzija). Slanost in izrazito 
plimovanje sta prav tako dejavnika, ki lahko vplivata na ribolovne vrste. Pojavljanje 
neustreznih pogojev lahko negativno vpliva na določene ribje vrste. Te se selijo glede na 
spreminjanje okoliščin v morju, npr. sardela je prisotna v našem morju le v toplem delu leta, 
iverka pa le v hladnih delih leta, ko burja ohladi morje (Bolje idr. 2019, 68–69). 

Kakovost ribe je poleg ostalih dejavnikov odvisna tudi od svežosti ribolovnega organizma. Za 
razpoznavnost med svežo in manj svežo ribo je potrebno pogledati barvo, oči, škrge, obliko, 
intenzivnost vonja, značilnost vonja in otipati površino ribe. Najlažje pa je ugotoviti, če gre za 
manj sveži ribolovni organizem, ko ima ta nenavaden vonj, ki ne spominja na morje, jod in 
morske alge (Bolje idr. 2019, 70–71). 
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V naslednji preglednici so prikazane najpogostejše vrste ribolovnih organizmov, ki se 
pojavljajo v slovenskem morju (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019c). 

Preglednica 1: Najpogostejše vrste rib v slovenskem morju 

Skupina Pelagične vrste (plave ribe) Pridene vrste (bele ribe) 

Najpogostejše vrste rib v 
slovenskem morju 

sardela, sardon, cipelj, 
papalina, šuri, skuša, velika 
sardela, palamida in ostale 

mol, morski list, trska, ribon, 
orada, navadni morski pes, 
bradač, iverka, mali gavun, 
črni glavač, oslič, brancin, 
krulec, salpa in bukva 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019c. 

Razdelitev rib na plave in bele je bolj kulinarična kot strokovna, saj sta, če gledamo kakovost, 
obe vrsti rib enako kakovostni. Morda se ta delitev pojavlja tudi zato, ker so bele ribe običajno 
dražje. Npr. sardele, ki spadajo med plave ribe, so cenejše, ampak so kljub temu kakovostne in 
imajo visoko vsebnost omega 3 maščobnih kislin. Še en primer so tune, ki spadajo med plave 
ribe, pa so vseeno cenovno dražje. Strokovna delitev temelji na osnovi mioglobina, količine 
maščobe, barve mesa in zunanjosti ter življenjskega prostora oz. okolja. Nekatere vrste rib ne 
spadajo v nobeno izmed navedenih kategorij, npr. mol, ki ima belo meso, vendar živi na vsaki 
stopnji morske gladine (kar ni značilno za bele vrste, saj je opredeljeno, da živijo pri dnu) (Bolje 
idr. 2019, 72). 

Večina ribiških populacij se priseljuje in odseljuje, odvisno od sezone in plitvosti morja, zaradi 
česar je tudi ulov nepredvidljiv. Slovenski ribiči si delijo morje tudi z drugimi državami, kar 
pomeni, da se mora pri upravljanju ribištva izvajati mednarodno sodelovanje (Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019c). 

Prelov in izčrpani staleži ribolovnih organizmov v Sredozemskem morju vplivajo na vse ribiče, 
ki posledično tudi manj zaslužijo. Da ne bi prihajalo do prelova, je potrebno, da vsak udeleženec 
pri ribolovu izvaja določene tehnične ukrepe in ne presega določenih kvot ribolova. Tehnični 
ukrepi zmanjšujejo ali prepovedujejo uporabo nekaterih ribolovnih orodij, kvote pa določajo 
največjo možno količino ulova za določeno časovno obdobje. Ob doseženi kvoti mora ribič 
prenehati z ribolovom v izbranem časovnem obdobju. Taki ukrepi bodo pripomogli k zaščiti 
ribolovnih virov (Bolje idr. 2019, 91). 

Vsaka ladja, ki izvaja ribolov, ima svojega kapitana, ki vodi dnevnik in deklaracijo o iztovoru 
ribolovnih organizmov. Vodenje evidenc ribolova lahko poteka pisno ali elektronsko. Ladijski 
ribolovni dnevnik vsebuje podatke o času in območju ribolova, ribolovnih orodjih, ribolovnem 
naporu, ujetih vrstah ter o obdržanih in zavrženih količinah ulova. Deklaracija o iztovoru 
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vsebuje količine posameznih vrst v kilogramih in razdelitev glede na vrste in število kosov, če 
je potrebno. Naštete evidence pripomorejo pri ugotavljanju sledljivosti ulova za ribolovne 
organizme. Pri predelavi in trženju ribolovnih virov mora biti sledljivost zagotovljena v vseh 
fazah predelave, vse do maloprodaje v trgovinah. Pri prodaji predpakiranih in nepakiranih 
ribolovnih izdelkov v maloprodaji mora biti zraven dodana deklaracija, na kateri je možno jasno 
videti vse podrobnosti o samem proizvodu. Na deklaraciji je možno videti hrambo (rok 
uporabnosti), konzervanse ali aditive, število ali kilograme izdelka, trgovsko ime, znanstveno 
ime, identifikacijsko oznako odobrenega obrata, območje ulova in količino ledu. Dobri primeri 
označevanja vključujejo vse predhodno naštete oznake. Načini proizvodnje ribolovnih izdelkov 
so lahko označeni na sledeče načine: ujeto, ujeto v celinskih vodah ali gojeno (Bolje idr. 2019, 
95–97). 

Negospodarski morski ribolov obsega ribolov za znanstvene, izobraževalne, raziskovalne, 
športne in rekreacijske namene. Športni ribolov izvajajo ribiči, ki imajo predpisano ribiško 
opremo in tudi predpisane dovoljene količine dnevnega ulova. Rekreacijski ribolov je izvajanje 
ribolova z določeno ribiško dovolilnico in prav tako predpisano ribiško opremo za lovljenje. V 
slovenskem morju se nahajata dva ribolovna rezervata, kjer je vsaka vrsta lovljenja 
prepovedana, z izjemo lovljenja zimskih jat cipljev, če se pridobi potrebno dovoljenje. 
Rezervata sta portoroški ribolovni rezervat in strunjanski rezervat s solinami. Slovenska obala 
je dolga približno 46 kilometrov, kar je v primerjavi z nekaterimi drugimi državami zelo malo. 
Med drugim je tudi to lahko ena izmed omejitev, da se ribiški trg ne uspe dodatno razvijati 
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019c). 

2.7.2 Celinsko ribištvo v Sloveniji 

Ribištvo na celinskih vodah je v Sloveniji razdeljeno na 12 ribiških območij, ki se še dodatno 
delijo na 67 ribiških okolišev. Na teh področjih se izvaja ribiško upravljanje na osnovi 
pridobljene koncesije, ki je podeljena za posamezni okoliš, in sicer s pomočjo javnega razpisa. 
Upravljanje celinskega ribištva se izvaja na temelju planiranih načrtov, ki določajo ribolovne 
in gojitvene lokacije. Ribiški okoliši se razdeljujejo na mnoge ribiške revirje, kjer se izvaja 
ribiško upravljanje. Lokacije, kjer se izvaja rekreacijski ribolov, se imenujejo ribolovni revirji. 
Lokacije, kjer se izvaja gojenje rib, se imenujejo gojitveni revirji. V ribolovnih revirjih se izvaja 
le rekreacijski ribolov s trnkom, za katerega je potrebna ustrezna ribolovna dovolilnica. V 
gojitvenih revirjih poteka gojenje ribolovnih vrst z namenom repopulacije domorodnih vrst. 
Ribiški revirji so najmanjše enote ribiškega upravljanja, v Sloveniji jih je nekaj več kot tri tisoč. 
Možni so tudi revirji brez ribiškega upravljanja in naravno prizadeti revirji. Na določenih mestih 
so tudi rezervati, ki služijo za vzpostavljanje ali ohranjanje domorodnih ribjih vrst. Upravljanje 
ribištva poteka tako v prosto tekočih vodah kot v zaprtih vodnih sistemih. Zaprti sistemi gojenja 
so bolj ustrezni za ohranjanje domorodnih vrst in biološke raznolikosti (Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2019č; Vlada Republike Slovenije 2015, 12). 
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V Sloveniji je na celinskih vodah dovoljen le negospodarski ribolov. Na celinskih vodah se 
torej lahko izvaja le rekreacijski ribolov, pri katerem se ribe lovi s trnkom. Za izvajanje 
rekreacijskega ribolova je potrebno pridobiti ribolovno dovolilnico, ki jo izda določen 
koncesionar ali Ribiška družina. Ribiške družine so društva, njihovi člani imajo določene 
ugodnosti pri nakupu ribolovnih dovolilnic, v zameno pa izvajajo dejavnosti, ki pomagajo 
samemu društvu pri ribiškem upravljanju. Tudi tisti, ki niso člani Ribiške družine, lahko kupijo 
dovolilnico, vendar je cena v tem primeru višja. Posamezniki lahko kupijo dovolilnice za en 
dan, tri dni, teden ali za eno leto. Na ribolovni dovolilnici je zapisano, v katerem časovnem 
obdobju velja, za katero ribolovno območje, kakšne vrste rib se lahko lovi, kakšne so mere rib 
in njihove varstvene dobe, dovoljene vabe in dovoljen način ribolova. Ribolov v komercialnih 
ribnikih je namenjen trženju ribolova, način in pogoje lovljenja pa določi nosilec dejavnosti na 
osnovi predpisov v pravilniku o komercialnih ribnikih (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano 2019č). 

Na posebnih lokacijah, ki imajo določen pomen za celinsko ribištvo, izvaja upravljanje ribištva 
Zavod za ribištvo Slovenije. Navedene lokacije so označene z imenom vode posebnega 
pomena, saj so ta področja z vidika varstva rib med najbolj ohranjenimi vodnimi življenjskimi 
prostori, zato je upravljanje tega področja prepuščeno državi (Vlada Republike Slovenije 2015, 
13). Vode posebnega pomena so naslednje (Vlada Republike Slovenije 2015, 13–14): 
- reka Radovna, 
- reka Sava Bohinjka in Triglavska jezera,  
- reka Unica, 
- reka Iščica, 
- reka Sava, 
- reka Kolpa, 
- reka Obrh v Loški dolini, 
- Cerkniško jezero, 
- reka Krka, 
- reka Višnjica, 
- reka Soča, 
- Krnsko jezero. 

Vse omenjene celinske vode imajo svoje različne meje, do kje so priznane kot vode posebnega 
pomena. Večkrat se meje določajo z različnimi mostovi ali jezi in od te točke naprej ne velja 
več oznaka za vode s posebnim pomenom. Vse omenjene reke in jezera vključujejo tudi pritoke, 
razen, če to ni drugače določeno. Sprememba vodnih režimov zaradi hidroelektrarn ali drugih 
zapor bo zahtevala tudi spremembo ali prilagoditev ribiškega upravljanja na teh področjih 
(Vlada Republike Slovenije 2015, 13–14). 

Pri ribiškem upravljanju različnih voda je potrebno upoštevati tudi Zakon o vodah, Uradni list 
RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15. Če se goji 
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ribe v določenih vodah in se spreminja vodni režim, kot npr. z izgradnjo umetnega ribnika, je 
potrebno rabo vode uskladiti z Zakonom o vodah (Zakon o vodah po Vlada Republike Slovenije 
2015, 14–15). 

V slovenskih celinskih vodah živi 86 sladkovodnih vrst rib, od tega je 67 vrst domorodnih, štiri 
vrste obloustk in pet vrst sladkovodnih rakov. Število živečih vrst ribolovnih organizmov v 
Sloveniji se spreminja s spreminjanjem okolja. Mnogo ogroženih živalskih vrst najdemo prav 
med ribolovnimi organizmi, zato je potrebno zaščititi ogrožene vrste in njihove življenjske 
prostore. V Sloveniji je z EU direktivo (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst) in s predpisi ( 
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 
115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19) zavarovanih 30 vrst rib, 
štiri vrste obloustk in dve vrsti rakov. V Sloveniji je ogroženih 55 vrst rib, tri vrste obloustk in 
tri vrste rakov. Mnogo vrst je označenih kot izumrle vrste, domnevno izumrle vrste, prizadete 
vrste, ranljive vrste, redke vrste in potencialno ogrožene vrste (Direktiva Sveta 92/43/EGS in 
Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah po Vlada Republike Slovenije 2015, 19). 

Poslabšanje življenjskega okolja rib je povezano z uporabo vode. Gre za izrabljanje vode, 
onesnaževanje, vodne pregrade in podobne dejavnosti, ki onemogočajo, da se ribolovne 
populacije obnavljajo samostojno in naravno. Na ribolovne populacije ima lahko vpliv tudi 
porast ribojedih ptic, ki so ene izmed glavnih plenilcev rib. Na življenjske prostore v celinskih 
vodah imajo vpliv tudi invazivne ali tuje vrste, ki niso avtohtone v določenem življenjskem 
prostoru. Primer vdora takih vrst se je zgodil v reki Soči, ko so v 20. stoletju vanjo preselili 
potočne postrvi iz donavskega povodja, kar je začelo ogrožati obstoj soške postrvi. Še en primer 
se je pojavil tudi okoli leta 1960, ko so ribiči v reko Vipavo preselili večje število donavske 
podusti, kar je v takratnem času privedlo do skorajšnjega izginotja jadranske podusti. Oba 
primera imata enak vzrok za preselitev rib – hoteli so popestriti ribolov, ampak so s temi dejanji 
na dolgi rok le škodili omenjenim življenjskim prostorom. Za reševanje soške postrvi se je 
izvajala dolgoletna strategija, ki je z različnimi ukrepi, kot so umetna gojitev, poribljavanje in 
izločanje potočne postrvi, dosegla porast soških postrvi in zmanjšanje donavskih potočnih 
postrvi. Vnos novih vrst v tuja, neavtohtona okolja je lahko zelo nevaren poseg za domorodne 
vrste. Invazivne ali tuje vrste povečajo konkurenco in zmanjšajo sposobnosti rasti za avtohtone 
vrste. Pri poribljavanju z gojenimi vrstami je potrebno paziti tudi na to, da se vrste usklajujejo 
z izbranim habitatom, saj se lahko v ribogojnicah ribe dobro razvijajo, ko pa jih za namen 
poribljavanja preseli v naravna okolja, se zgodi, da njihov razvoj vpade in se ne uspejo 
prilagoditi naravnemu okolju (Vlada Republike Slovenije 2015, 20). 

Rekreacijski ribolov na celinskih vodah ima tudi pomemben ekonomski učinek. Ta se povezuje 
s turizmom v različnih dejavnostih, kot so npr. gostinstvo, trgovine, prenočitve, ribogojstvo in 
različne druge storitve. Ribolov je v Sloveniji dovoljeno izvajati le v določenih ribolovnih 
revirjih, kjer je dovoljeno loviti 31 domorodnih in 11 tujih vrst rib, kar je določeno z Uredbo o 
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ribjih vrstah (Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah, Uradni list RS, 
št. 46/07). Glede na spremembe v populacijah in ogroženost določenih ribolovnih organizmov 
je potrebno Uredbo o ribjih vrstah tudi prilagajati. Ribe, ki se jih lahko lovi, so navedene v 
spodnji preglednici (Uredba o ribjih vrstah, ki so predmet ribolova v celinskih vodah po Vlada 
Republike Slovenije 2015, 21): 

Preglednica 2: Lovljene vrste rib v celinskih vodah v Sloveniji od leta 1986 do 2010 

Skupina Domorodne Tujerodne 

Salmonidi Soška postrv, lipan, jezerska 
postrv, potočna postrv, sulec. 

Jezerska zlatovčica, potočna 
zlatovčica, različni križanci, 
šarenka. 

Ciprinidi Androga, blistavec, bolen, 
čep, grba, jegulja, jez, klen, 
klen štrkavec, klenič, linj, 
menek, mrena, mrenič 
(pohra), navadni koreselj, 
navadni okun, navadni ostriž, 
ogrica, pisanec, pisanka, 
platnica, ploščič, podust, 
primorska belica, pohra, 
rdečeoka, rdečeperka, smuč, 
som, ščuka, zelenika. 

Beli amur, črni amur, srebrni 
tolstolobik, srebrni koreselj, 
ameriški somič, sončni ostriž, 
krap gojeni, postrvji ostriž, 
psevdorazbora, zlati koreselj. 

Vir: Vlada Republike Slovenije 2015, 21. 

Izmed vseh vrst rib, naštetih v predhodni preglednici, je bilo med letoma 1986 in 2010 največ 
ulovljenih tujerodnih vrst šarenk in krapov, med domorodnimi vrstami pa potočnih postrvi in 
podustov. Ribolovni režim in pravila za izvajanje ribolova določa Pravilnik o ribolovnem 
režimu v ribolovnih vodah, Uradni list RS, št. 99/07 in 75/10. V njem so določeni vsi pogoji, 
ki so potrebni za izvajanje ribolova. Gre za vrste dovolilnic, čas in način ribolova, dovoljene 
vrste ulova, vabe, najmanjše lovne mere, varstvene dobe, uplen za posamezne vrste in določeno 
ravnanje z ujetimi ribami. V nekaterih ribolovnih revirjih ali okoliših je lahko ribolovni režim 
tudi strožji, odvisno od aktualnega ribiškogojitvenega načrta. Za tujerodne vrste velja sproščen 
ribolovni režim, ki je prav tako določen v ribiškogojitvenem načrtu. Športni profesionalni 
ribolov se na celinskih vodah ne izvaja, vendar imajo ribiči kljub temu svoja tekmovanja, ki so 
izvedena kot promocija ribolovnega turizma in rekreacijskega ribolova (Pravilnik o ribolovnem 
režimu v ribolovnih vodah po Vlada Republike Slovenije 2015, 22–24). 
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Ribe v celinskih vodah varuje država, in sicer je ribolov v celinskih vodah urejen z Zakonom o 
sladkovodnem ribištvu (Zakon o sladkovodnem ribištvu, Uradni list RS, št. 61/06). Ribe v 
celinskih vodah upravljajo Ribiške družine in Zavod za ribištvo Slovenije. Ribiške družine so 
organizacije, ki na podlagi koncesijskih pogodb upravljajo ribiške populacije v imenu države 
(Ribiška zveza Slovenije 2019b po Zakon o sladkovodnem ribištvu). 

Ribolovni organizmi za življenje potrebujejo zdrave življenjske prostore. Prostore, ki jim 
omogočajo prehranjevanje, razmnoževanje, selitve in razporejanje, imenujemo ribji habitati. 
To so vse reke, potoki, mrtvice, kanali, jezera in druge celinske vode. Če je določen del okolja, 
ki ga ribolovni organizmi potrebujejo za razvoj, oškodovan ali izgine, to vpliva tudi na 
ribolovne populacije. Ribolovni organizmi v celinskih vodah potrebujejo čisto vodo, drstišča, 
mesta za razvoj zaroda, dovolj hrane, prehodne tokove in selitvene poti (Vlada Republike 
Slovenije 2015, 42) 

V Sloveniji se zdravje celinskih habitatov slabša. Vzroki za poslabšanje so predvsem različne 
regulacije vodnih tokov, raba vode za gospodarske namene (kmetijstvo, hidroelektrarne), 
onesnaževanje, oskrba javnih vodovodov, poselitve in drugi posegi v celinske vode. Na vrh 
vsega naštetega se uvrščajo še podnebne spremembe in suše, kar tudi škoduje celinskim vodnim 
habitatom. Navedeni dejavniki vplivajo na upad biološke raznolikosti organizmov in 
mikrobiološke kakovosti vode. V nekaterih rekah se zmanjšuje tudi stopnja kisika v vodi, 
predvsem zaradi poletnih suš, zaustavljenih tokov, nerazporejenih padavin in prekomernega 
razraščanja vodnega rastlinja (Vlada Republike Slovenije 2015, 42–43). 

Celinske vode lahko razdelimo v dve skupini, in sicer tekoče in stoječe. Naklon pokrajine in 
hitrost toka celinskih voda imata velik vpliv na ribolovne organizme. Drugi dejavniki, ki še 
vplivajo na ribolovne organizme, so lahko: temperatura vode, vsebnost kisika, kislost vode, 
sestava dna, količina anorganskih snovi, globina vode, število možnih skrivališč, svetloba in 
zasenčenost struge ter povezave med različnimi habitati. Nekatere vrste so bolj prilagojene na 
določene okoljske pogoje, kot so morda nekatere druge. Torej se različne vrste tudi drugače 
prilagajajo določenim okoljskim spremembam. Vrste, ki so manj prilagodljive na spremembe 
v okolju, se zmanjšujejo v številu, njihov razvoj se upočasni in v skrajnem primeru lahko tudi 
izumrejo (Vlada Republike Slovenije 2015, 50). 

Težava v ribiškem upravljanju se pojavlja tudi pri neskladju predpisov in evropskih direktiv. 
Direktiva o obnovljivih virih energije zahteva (Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi 
in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES. Uradni list EU, L 140 5.6.2009, 
str. 16.) od Slovenije, da povečuje svoje obnovljive vire energije, medtem habitatna direktiva 
(Direktiva Sveta Evropskih skupnosti 92/43/EGS) zahteva, da varuje in ohranja življenjske 
prostore. Neskladja se dogajajo predvsem pri izkoriščanju malih in večjih vodnih tokov za 
pridobivanje električne energije, saj postavljanje različnih hidroelektrarn ali pregrad ogroža tudi 
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življenjske prostore ribolovnih organizmov (Direktiva 2009/28/ES in Direktiva Sveta 
Evropskih skupnosti 92/43/EGS po Vlada Republike Slovenije 2015, 52). 

Pregrad, ki ovirajo pretoke celinskih voda v Sloveniji, je predvidoma 450. Največ jih je na 
rekah Dravi, Savi in Soči ter njihovih pritokih. Visoke pregrade so neprehodne za ribolovne 
organizme. Ostale pregrade, ki imajo prilagojene ribje steze, pa ne delujejo dovolj učinkovito. 
Reka Mura je izjema na slovenskem ozemlju, saj ribam omogoča popolno prehodnost; ribe 
lahko prosto prehajajo in se razporejajo (reka ima en jez, ki je prehoden) (Vlada Republike 
Slovenije 2015, 53–59). 

Hladnovodne ribogojnice, ki običajno gojijo postrvi, prav tako izrabljajo določene količine 
vode in lahko v nekaterih primerih onesnažijo celinske vode. V toplovodnih ribogojnicah in 
komercialnih ribnikih se pojavlja nevarnost, da se invazivne tuje vrste širijo v druga okolja. 
Lahko tudi naštejemo nekaj primerov, kjer se nove vrste ribolovnih organizmov širijo iz drugih 
držav v Slovenijo. En primer je signalni rak, ki se pojavlja v Dravi in Muri, gojijo pa ga v 
Avstriji. Luzijanski rak se iz Italije širi po reki Soči navzgor proti Sloveniji. Invazivne ali nove 
vrste so lahko škodljive ali neškodljive. Bolj škodljive vrste lahko prinašajo različne parazite 
in viruse, ki škodijo domorodnim vrstam ribolovnih organizmov. Vzroki, zakaj se invazivne 
vrste pojavljajo v celinskih vodah, so različni. Nekatere take vrste izginejo same, druge pa je 
potrebno nadzorovati ali loviti (Vlada Republike Slovenije 2015, 59–63). 

Komercialni ribniki so stoječe vode in so lahko naravno ali umetno ustvarjeni. Običajno niso 
povezani z drugimi vodami v določenem ribiškem okolišu in zato se ribe ne morejo seliti. V te 
vode se običajno poribljavajo odrasle ribe, ki so kasneje ulovljene. V komercialnih ribnikih je 
omogočen tudi športni ribolov, večinoma so ribe uporabljene za namen prehranjevanja. 
Običajno so vrste rib v komercialnih ribnikih lokalne, vzreja pa se lahko tudi tujerodne vrste, 
če se pridobi ustrezna dovoljenja. Za komercialni ribnik je potrebno pridobiti pravico o vodi in 
upoštevati različne usmeritve Zavoda za ribištvo Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za 
varstvo narave (Vlada Republike Slovenije 2015, 69–70). 

Za gojitev rib je potrebno pridobiti vodno pravico. Sicer za določene vrste rib ne potrebujemo 
dovoljenja, za druge vrste pa je potrebno dobiti dovoljenje v skladu s predpisi o varstvu narave. 
Lokalno prisotne ribe se namreč gojijo glede na ribiškogojitveni načrt. Ribogojnice v Sloveniji 
so vodni objekti, ki služijo gojitvi rib. Običajno so taki objekti od celinskih voda ločeni z 
določenimi pregradami, vseeno pa iz njih izrabljajo vodo. Ribolovne vrste, ki služijo 
poribljavanju, se lahko gojijo v naravnem okolju ali v nadzorovanih ribogojnicah. Za 
poribljavanje je prav tako potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje, ki je določeno s Pravilnikom 
o podrobnejših pogojih za pridobitev dovoljena za gojitev rib za poribljavanje. Ribiške družine 
in ribiški upravljalci izvajajo gojenje predvsem domorodnih vrst ribolovnih organizmov, ki so 
lahko toplovodne ali hladnovodne. V slovenskih ribogojnicah se največ vzreja domorodne 
vrste, kot sta potočna in soška postrv in tujerodne vrste, kot je šarenka (Vlada Republike 
Slovenije 2015, 72–73). 
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Pogini rib v celinskih vodah se v Sloveniji dogajajo vsako leto. Vzroki so lahko naravni ali 
zaradi različnih nesreč in kaznivih dejanj. Največkrat zabeležen vzrok pogina je bil onesnaženje 
vode s strupenimi snovmi, dogajajo pa se tudi primeri pogina zaradi primanjkovanja kisika v 
vodi ali poletnih suš. Nadzor celinskih voda in rib opravljajo ribiški inšpektorji in ribiški čuvaji. 
Ribiški čuvaji izvajajo nadzor v ribiških okoliših in kršitve Zakona o sladkovodnem ribištvu 
sporočijo ribiškim inšpektorjem (Vlada Republike Slovenije 2015, 75–77). 

Promocijo sladkovodnega ribištva v Sloveniji izvajata Ribiška zveza Slovenije in Zavod za 
ribištvo Slovenije, pa tudi nekaj zasebnih podjetji. Promovira se ribiške okoliše, ribolovni 
turizem, načrtovanje ribištva, zakonodajo sladkovodnega ribištva, ribogojstvo, varovanje 
narave, društveno dogajanje v Ribiških družinah in delovanje institucij, ki skrbijo za ribištvo. 
Promovira se tudi z določenimi revijami, kot sta Ribič in Vode in mi. Nekatere zasebne 
organizacije izdajajo knjige, pripravljajo televizijske oddaje, prireditve, sejme in reportaže. 
Oblika promocije se izvaja tudi v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri, kjer prikazujejo ribiško 
tradicijo v Sloveniji (Vlada Republike Slovenije 2015, 78–80). 

Cilji sladkovodnega ribištva, ki jih določa Zakon o sladkovodnem ribištvu, so predvsem 
zagotavljanje kakovostnega ribolova za vse udeležence, predvsem za prehranske namene, 
večanje gospodarskega učinka sladkovodnega ribištva in varovanje okolja, habitatov, rastlin ter 
organizmov. Cilji so podrobneje opredeljeni v zakonu, bolj podroben opis pa je možno najti 
tudi v Programu upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje do leta 2021 
(Vlada Republike Slovenije 2015). Kratek povzetek ciljev lahko strnemo v en stavek, in sicer 
zagotavljati splošno trajnost ribištva in ribolovnih organizmov (Zakon o sladkovodnem ribištvu 
po Vlada Republike Slovenije 2015, 81). 

Celinsko ribištvo v Sloveniji je le rekreativno in športno, vendar se ta dejavnost tesno povezuje 
s turizmom in z varovanjem okolja. V turizmu predstavlja ribiški turizem dejavnost, ki pritegne 
zahtevne goste, zato je povezovanje turizma in ribištva ekonomsko zanimivo. Ribiške družine 
in Zavod za ribištvo Slovenije upravljajo ribolovne populacije v celinskih vodah, da bodo te 
živele v zdravih življenjskih okoljih in se uspešno razmnoževale. 
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3 RIBIŠKI TRG V SLOVENIJI 

Slovenija ima med seboj zelo raznolike geografske pokrajine, kar se odraža tudi na vodnih 
tokovih. Celinski vodni tokovi so lahko hladnovodni ali toplovodni, imamo pa tudi Jadransko 
morje. Raznolikost omogoča, da ima trg rib različne proizvode sladkovodnih in morskih 
ribolovnih organizmov. Trg rib lahko vključuje več dejavnosti, kot so gospodarski ribolov, 
akvakultura, športni ribolov, rekreativni ribolov, predelava in trženje ribolovnih izdelkov. Trg 
rib v Sloveniji se močno povezuje tudi s turističnimi storitvami. 

Morski gospodarski ribolov je v letu 2018 predvidoma obsegal 89 delovno aktivnih oseb. 
Delovno aktivne osebe so zajemale samozaposlene ribiče in zaposlene v organizaciji. Več kot 
polovica delovno aktivnih je delo opravljala v obsegu polnega delovnega časa. Delovno aktivni 
v morskem gospodarskem ribolovu so se vse več povezovali tudi z drugimi dejavnostmi, kot so 
turizem, trgovina, marikultura, prevoz potnikov po morju in gostinstvo. Pričakujemo lahko, da 
se bo trend povezovanja med morskim ribolovom in drugimi panogami še večal (Statistični 
urad Republike Slovenije 2019c). 

Ribiči v slovenskem morju svoje ulove iztovarjajo v petih pristaniščih, in sicer v Ankaranu, 
Kopru, Izoli, Strunjanu in Piranu. Nekateri ribiči so bolj aktivni kot drugi in tisti, ki so zelo 
aktivni, imajo tudi do sto ribolovnih izhodov v enem letu (Bolje idr. 2019, 88). 

Prelov lahko vpliva tudi na ekonomske in socialne razmere, tako na trgu rib kot tudi na drugih 
trgih, ki se s trgom rib povezujejo. Prelov in zmanjšanje staležev ribolovnih virov lahko vplivata 
na ribiče, trgovine z ribolovnimi izdelki, predelovalno industrijo za ribolovne izdelke, transport 
ribolovnih proizvodov, ladjedelniške storitve, nakupe opreme za ladje, nakupe embalaže in 
brezposelnost (Bolje idr. 2019, 91). 

Z akvakulturo se je v letu 2018 predvidoma ukvarjalo 199 oseb, kar vključuje gojenje 
sladkovodnih in morskih ribolovnih organizmov. Vzrejenih organizmov je bilo v letu 2018 
1938 ton. Vrednost proizvodnje v akvakulturi je v istem letu obsegala 6,24 milijona evrov 
(Statistični urad Republike Slovenije 2019č; 2019c). 

V letu 2018 je bilo v Sloveniji registriranih 134 ribiških plovil. Ribiči so v tem letu ulovili 
približno 126 ton ribolovnih organizmov, vendar se je ulov že četrto leto zapored zmanjševal. 
Ulov je v letu 2018 vseboval 75 % rib, 1 % rakov in 24 % mehkužcev. Med mehkužci je bilo 
največ ulovljenih moškatnih hobotnic. Vrednost ulovljenih ribiških proizvodov, glede na 
njihove odkupne cene v letu 2018, naj bi bila približno 864.000 evrov brez DDV. Najvišje 
prodajne cene ribolovnih organizmov so na trgu v tem letu dosegli rombi, pritlikavi lignji, 
korbeli, morske spake in kantarji. Vsi navedeni ulovljeni organizmi so imeli povprečne 
prodajne cene višje od 15 evrov na kilogram (Statistični urad Republike Slovenije 2019c; 
2019b). 
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Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 2019a je bilo v letu 2018 v okviru 
morskega gospodarskega ribolova ulovljenih največ moškatnih hobotnic (20,1 tone), orad (15,2 
tone) in moljev (27,9 tone). 

Morski ribiški sektor je glede na številke še vedno med manjšimi trgi v Sloveniji. Gre za 
kulturno, družbeno in zgodovinsko pomemben trg. Morski ribiški sektor se močno povezuje s 
turizmom ter gostinstvom in daje identiteto obalni regiji Slovenije. Sektor zaposluje tudi 
zadovoljivo število ljudi, kar je še en pomemben vidik. Sektor je zelo odvisen od ribjih staležev 
v Jadranskem morju – če se bodo ti v prihodnosti izboljšali, se morski ribiški trg lahko še 
dodatno razvije. Za izboljšanje prihodnjega upravljanja ribolovnih virov v Jadranskem morju 
sta potrebna mednarodno sodelovanje in trajnostno upravljanje tudi s strani drugih držav, kot 
sta Italija in Hrvaška (Bolje idr. 2019, 64). Zaradi naravnih okoliščin je mogoč le omejen razvoj 
morske akvakulture. Razvoj večjih akvakulturnih obratov v slovenskem morju pa ni mogoč. 
Povezovanje akvakulturnih obratov bi omogočilo lažje pridobivanje znanja, novih tehnologij 
in zmanjšanje stroškov (Janeš, Biloslavo in Faganel 2015, 178–179). 

Podjetje Fonda, ki je v Sloveniji edino delujoče na področju morskega ribogojstva, ima poseben 
poslovni model. Ta temelji na ustanovitvi blagovne znamke Piranski brancin, ki je tržena in 
prodana prek posebnih distribucijskih kanalov. Njihovi izdelki so vzrejeni na trajnostni način 
in z višjimi standardi kakovosti. Poslovni model je podprt z učinkovito zgodbo, ki temelji na 
podlagi lastnikove družinske zgodovine in tradicije v Piranskem zalivu. Poslovanje je podprto 
s strani inovacij, ki temeljijo na trajnostnem razvoju. Vsaka vzrejena riba ima svojo označbo, 
ki pove datum odvzema iz ribogojnice, kar pripomore k sledljivosti in zagotavlja potrošniku 
sveže ribe. Podjetje Fonda ima tudi spletno trgovino, v kateri je možno kupiti njihove izdelke. 
Dobava izdelkov je vsem spletnim kupcem omogočena na izbrano lokacijo v Sloveniji. Dobavo 
omogočajo tudi v sosednjo Avstrijo in Italijo. Marketing podjetja Fonda se ne osredotoča na 
tradicionalno metodo 4P, ampak temelji na pristopu, ki se izvaja od ust do ust. Mediji so 
množično podprli ustanovitev blagovne znamke Piranskega brancina, saj so menili, da je 
njihova zgodba resnična in utemeljena ter so tako tudi poročali o izdelkih podjetja in o njihovi 
dejavnosti. Mnogo ljudi je iz Avstrije, Italije in Velike Britanije prihajalo obiskovati 
ribogojnico in kupovati ribe. Na tem temelju so osnovali turistično ponudbo, ki omogoča ogled 
ribogojnice, kar še dodatno povečuje vrednost blagovne znamke in prodajo. Podjetje Fonda se 
povezuje z mnogimi podjetji (npr. Soline, pridelava soli v Sečovljah) in svoje izdelke prodaja 
v mnoge restavracije, s katerimi tesno sodeluje. Piranskega brancina je možno dobiti v nekaterih 
najboljših slovenskih restavracijah (Janeš, Biloslavo in Faganel 2015, 180–182). 

Pomemben vidik pri ribiških izdelkih postaja vrednost teh v povezavi s trajnostjo. Dobri sistemi 
sledljivosti zmanjšujejo možnost, da se pojavijo težave z varnostjo hrane. Podjetja v ribiškem 
sektorju bi lahko imela korist od uveljavitve novih sistemov sledljivosti, ki bi zagotovili 
kakovost in varnostne mehanizme (Janeš, Biloslavo, in Faganel 2015, 178).  
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V EU je bilo povprečje porabe ribiških izdelkov v letu 2015 25,1 kilograma na prebivalca. 
Najmanjša poraba ribiških izdelkov je bila zabeležena na Madžarskem, in sicer  4,8 kilograma 
na osebo, največja pa na Portugalskem, in sicer 55,9 kilograma na osebo. Poraba ribiških 
izdelkov je bila v tem letu v Sloveniji 10,7 kilograma na prebivalca (European Commission in 
Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries 2018, 41). Glavni vzrok za tako nizko 
porabo izdelkov naj bi bil v Sloveniji še vedno visoka cena samih proizvodov, dodatni vpliv pa 
ima zagotovo tudi okus. Kljub temu se je poraba rib, v primerjavi s koncem prejšnjega stoletja, 
skoraj podvojila. Vzroki za rast so večja ozaveščenost prebivalstva, porast števila kakovostnih 
ribarnic in restavracij z ribjo hrano ter povečanje same splošne ponudbe ribolovnih proizvodov 
(Bolje idr. 2019, 67–68). 

Trg rib je odvisen tudi od sprememb in lastnosti voda. Spremembe vremena so pomembne, saj 
se v nekaterih delih leta ulovi večje število določenih vrst ribolovnih organizmov kot v drugih. 
Ribolovno najbolj donosno obdobje je v Slovenskem morju v jesenskem letnem času. V 
avgustu in septembru se lovi večje količine moškatne hobotnice, konec septembra se začne 
loviti orade, v novembru pa liste. V vsakem letu je lahko nekoliko drugače, saj se podnebje 
spreminja. Za potrošnike, ki se zanimajo za pridobitev svežih rib iz morskega ulova, je najbolje, 
da o stanju povprašajo neposredno ribiče, ki izvajajo ribolov (Bolje idr. 2019, 68–69). 

Nekatere morske vrste rib so na trgu bolj cenjene kot druge; gre za orade, brancine, zobatce, 
kovače, škarpene, tune ipd. Vrste rib, ki imajo manj kosti, so bolj priljubljene za pripravo, 
ampak nimajo posebno razlikujočega okusa, kot ga imajo nekatere druge vrste. Vrste, kot so 
salpe, čokati, glavači, gavuni in girice, imajo veliko majhnih kosti, bolj razlikujoč okus in so 
manjše v primerjavi s predhodno naštetimi ribami. Zaradi omenjenega imajo omejene načine 
kulinarične priprave. Razlike med obema naštetima skupinama je možno opaziti tudi v ceni, 
predvsem zaradi kulinaričnih zmožnosti in ponudbe ter povpraševanja. Za nekatere vrste ni 
velikega povpraševanja, zato cene ostajajo višje (Bolje idr. 2019, 72). 

Divji organizmi so v primerjavi z gojenimi organizmi dražji. Primer v Sloveniji je lahko 
brancin, saj so divje ulovljeni brancini dražji kot gojeni, kulinarična kakovost obeh pa je 
primerljiva. Razlike se lahko pojavljalo v količini omega 3 maščobnih kislin in v velikosti same 
ribe (Bolje idr. 2019, 135). Pri reviji Dober tek so poskušali različne vrste brancinov in so prišli 
do sklepa, da je pri pečeni ribi težko ugotoviti razlike med gojeno in ulovljeno. Če se ribo uživa 
surovo, je okus divje ulovljenega brancina boljši. Okusi pa se med ljudmi razlikujejo in gre za 
subjektivno temo oz. posameznikovo subjektivno zaznavo. Bolj kot, če je riba gojena ali 
ulovljena, je pomembno, da je ta sveža (Petelin 2015). 

Predelava ribolovnih organizmov se v Sloveniji izvaja v restavracijah, manjših predelovalnih 
obratih, školjčiščih, večjih ribogojnicah ter določenih ribarnicah. Izstopata dve večji podjetji, 
ki izvajata obsežnejšo predelavo in tudi izvažata svoje izdelke v države bivše Jugoslavije. Druga 
podjetja svoje izdelke večinoma prodajajo na slovenskem trgu. Veliko podjetij izvaja predelavo 
kot dodatno dejavnost, poleg drugih dejavnosti, ki se nanašajo na ribolovne izdelke. Surovine 
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iz slovenskih voda, ki so namenjene predelavi, so predvsem šarenke, krapi, klapavice in 
brancini. Predelava drugih ribolovnih organizmov je butična in lokalna ter ni namenjena prodaji 
za širši trg. Predelava v sladkovodnem ribogojstvu se osredotoča na filiranje in dimljenje rib. 
Evidenco registriranih predelovalnih obratov vodi Veterinarska uprava RS. Pri predelavi gre v 
Sloveniji večinoma za dvig dodatne vrednosti proizvodov. Večji del predelanih surovin je 
uvoženih iz različnih delov sveta (Indija, Argentina, Španija, ostala Evropa). Predelane 
surovine v večini niso lastne, ker imamo v Sloveniji nezadostno količino virov za večje obsege 
predelave. Razlog je tudi cenovne narave, saj se lastne ribolovne vire prodaja po višji ceni, in 
sicer v svežem stanju v ribarnicah in restavracijah. Uvoženi ribolovni viri so cenejši, kar ustreza 
predelovalcem teh izdelkov. Glavni proizvodi predelave ribolovnih izdelkov v Sloveniji so 
različne vrste ribjih konzerv, tunine paštete, bakala namazi, izdelki iz lososa, izdelki iz 
glavonožcev in morski sadeži ter fileti osliča (Bolje idr. 2019, 139–141). 

V letu 2015 je bilo v Sloveniji 12 podjetij, ki so se ukvarjala s predelavo ribolovnih organizmov. 
Ta podjetja so v omenjenem letu ustvarila 25,7 milijona evrov prihodka iz prodaje. Zaposlovala 
so 209 ljudi. Slovenija je tega istega leta uvozila 15.724 ton ribolovnih virov in izvozila 3871 
ton. Največji slovenski partnerji za dobavo morskih ribolovnih virov so Italija, Španija in 
Hrvaška, glede izvoza pa Avstrija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina (Bolje idr. 2019, 141; 
Publications Office of the EU 2019, 26). 

Slovenija je v primerjavi z drugimi članicami EU v letu 2015 na zadnjem mestu po količini 
celotnega ulova ribolovnih izdelkov. V letu 2015 je imela Slovenija namreč predvidoma le 191 
ton vseh ulovljenih ribolovnih organizmov, kar je bilo najmanj med vsemi državami, za katere 
se vodi evidenca (European Commission in Directorate General for Maritime Affairs and 
Fisheries 2018, 17). Proizvodnja akvakulture je v letu 2015, v primerjavi z drugimi članicami 
EU, prav tako med zadnjimi; za Slovenijo sta le Latvija in Belgija. V tem letu je Slovenija 
predvidoma proizvedla 1.434 kilogramov gojenih ribolovnih proizvodov (European 
Commission in Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries 2018, 22). 

Preglednica 3: Izvoz in uvoz ribiških izdelkov v Sloveniji med letoma 2012 in 2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ribe in 
ribji 
izdelki 

Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz Izvoz Uvoz 

Neto 
masa v 
1000 kg 

3186 14911 3251 14718 4247 15816 3871 15724 4665 17270 

Vir: Racoon d. o. o. 2017, 49. 
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V Sloveniji se pojavlja kar nekaj certifikatov oz. standardov, kot so npr. Izbrana kakovost, 
Ekološka predelava, Brez GSO (gensko spremenjenih organizmov) in Slovenska kakovost (SQ 
– Slovenian Quality). Izdelki, ki prejmejo takšne oznake, so preverjene kakovosti, označevanja 
pa pripomorejo tudi pri pospeševanju prodaje. Prednosti, ki jih lahko prinašajo pridobitve 
raznih certifikatov na izdelkih, so: lažja prepoznavnost kakovosti in izvora, zagotovljena 
promocija v medijih, izmenjava znanja, zagotovila o pridelavi in predelavi. Za pridobitev takih 
označb mora podjetje čez določen postopek, s katerim presodijo, ali poslovanje, ki ga izvaja, 
ustreza standardom kakovosti. Vsak certifikat ima drugačne zahteve in namen, vendar vsak 
lahko pomaga potrošnikom pri nakupovanju in prepoznavi. Tu je še nekaj odprtega prostora 
tudi za ribiške izdelke, saj lahko s certifikati veliko pridobijo. Certifikat Izbrana kakovost 
zagotavlja, da je izdelek pridelan in predelan v Sloveniji. Tukaj se pojavljajo možnosti za 
nekatera podjetja, ki se ukvarjajo z ribolovnimi organizmi (Slovensko združenje za kakovost in 
odličnost 2019; Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor 2019). 

Specifično za ribolovne izdelke sta narejena dva mednarodna standarda, ki se imenujeta MSC 
(Marine Stewardship Council) in ASC (Aquaculture Stewardship Council). MSC standard 
zagotavlja izvajanje trajnostnih praks v organizacijah, ki izvajajo ribolov. ASC standard pa 
zagotavlja izvajanje trajnostnih praks pri izvajanju akvakulturnih dejavnosti (Marine 
Stewardship Council 2019b; Aquaculture Stewardship Council 2019). Te oznake, je možno 
videti na nekaterih ribiških izdelkih v trgovskih verigah, npr. v Hoferju. 

Za manjša in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z ribiškimi izdelki, so lahko procesi 
pridobitve naštetih standardov težavni, zato bi potrebovala spodbudo ali pomoč. Pojavljajo se 
primeri, ko zaradi določenih razlogov podjetja sploh ne morejo pridobiti omenjenih standardov, 
kar pa ni povsem pravično s strani podeljevalcev, saj se lahko pojavi izguba konkurenčnosti. 

Slovenija je kot članica EU vključena v črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo. Osnova za črpanje finančnih sredstev je operativni program, ki ga na 
določeno časovno obdobje sprejmeta Republika Slovenija in Evropska komisija. Trenutni 
operativni program se imenuje Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 
za obdobje 2014–2020. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo podpira ribiče in akvakulturo 
za prehod na trajnostno dejavnost ter pri diverzifikaciji dejavnosti, financira projekte v zvezi z 
zaposlovanjem in podpira boljšo kakovost življenja (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 2019e). 

Zveza potrošnikov Slovenije (2018a) je pri testiranju tuninih paštet na slovenskem trgu 
ugotovila, da ima veliko izdelkov dodane nepotrebne aditive in aromo. Testirali so petnajst 
izdelkov, ki so bili kupljeni v večjih trgovinskih verigah v Ljubljani. Ugotovili so, da imajo vse 
paštete visok delež maščob, med njimi tudi izdelek, ki je bil tržen za otroke. Pašteta, ki je bila 
tržena za otroke, ni primerna za prehranjevanje otrok, saj je vsebovala več kot 20 gramov 
maščobe na 100 gramov izdelka. Ugotovili so, da večina testiranih izdelkov vsebuje 
beljakovine, ki niso le tunine, ampak tudi mlečne, jajčne in sojine. Vsi testirani izdelki so 
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vsebovali le od 30 % do 50 % tune. Štirje izdelki, ki so bili testirani, niso imeli pravilno 
navedenega aditiva (barvilo izvleček paprike), zato so o napaki obvestili Upravo RS za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Cene tuninih paštet se gibljejo od 6,5 do 26 evrov za 
kilogram, zato so bile te označene kot drag izdelek. Pokazalo se je tudi, da najdražja pašteta ni 
najboljša izbira za nakup. Obveljajo je priporočilo, da potrošniki raje sami pripravijo tunino 
pašteto, saj je to bolj zdrava izbira. 

Zveza potrošnikov Slovenije (2018b, 27–29) je opravila tudi testiranje zamrznjenih filejev 
lososa. Testirali so šest vzorcev iz večjih trgovskih verig na slovenskem trgu. Izdelki so se na 
testih dobro odrezali, kar pomeni, da so vsi dosegli sprejemljiv nivo prehranskih vrednosti. 
Ugotovili so, da imajo divji lososi boljše razmerje med omega 3 in omega 6 maščobnimi 
kislinami. Izdelki niso imeli dodanih barvil in stopnja težkih kovin ni bila presežena. Pri 
nobenem izdelku ni bila dodana voda. Vse označbe so bile ustrezne. Pri testiranju izbranih 
izdelkov so ugotovili, da je cena neodvisna od kakovosti, saj je bil najbolje ocenjen izdelek, 
glede na stopnjo kakovosti, med najcenejšimi. 

Leta 2012 je Zveza potrošnikov Slovenije (2012, 3–8) izvedla raziskavo s pomočjo ankete, ki 
se je nanašala na promocijsko kampanjo Rad jem ribe. Promocijsko kampanjo je izvajalo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ker so vedeli, da se pojavljajo težave 
premajhnega uživanja rib. Cilj anket je bil preveriti, koliko je bila kampanja Rad jem ribe 
prepoznavna in ali je spremenila pogostost uživanja rib in morskih sadežev pri Slovencih. S 
pomočjo spletne ankete je bilo anketiranih 500 oseb, in sicer med 2. 8. in 20. 8. 2012. Ugotovili 
so, da je bila kampanja opažena pri večini Slovencev, vendar je za spreminjanje prehranskih 
navad potrebnih več dolgoročnih projektov, ki so usmerjeni v skupni cilj. Navedli so, da se 
prehranske navade ljudi spreminja skozi daljše časovno obdobje. Dodali so še, da se uživanje 
rib in ribjih izdelkov po izpeljani promocijski kampanji verjetno ne bo opazno povečalo. 
Uživanje se ne bo povečalo tudi zato, ker je ponudba ribiških izdelkov v bližini domov slabša 
in ker je kupna moč slovenskih potrošnikov v upadu. 

Trg ribolovnih organizmov je pomemben za vse, ki v njem delujejo in se z njim povezujejo. 
Čeprav je trg majhen, je kljub temu pomemben in pripomore gospodarstvu ter zaposluje 
zadovoljivo število ljudi. Razpoložljivost vodnih virov je omejena, zato jih je potrebno skrbno 
upravljati, da lahko ostanejo čisti in uporabni. Trenutno stanje morskih ribolovnih staležev in 
podnebne spremembe omejujejo razvoj trga, večje možnosti za razvoj se pojavljajo v 
akvakulturi in v lokalni predelavi. 
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4 OSNOVNA ZAKONODAJA ZA RIBIŠTVO IN RIBIŠKI TRG V SLOVENIJI 

Upravljanje ribištva v EU temelji na Skupni ribiški politiki (SRP). Gre za eno pomembnejših 
skupin pravil, s katerimi se upravlja ribištvo. EU želi z ribiško politiko upravljati ribiške flote, 
ohranjati ribiške staleže, zagotoviti upravljanje ribiških virov, omogočiti evropskim flotam 
enak dostop do ribolovnih območji EU in ribičem zagotoviti pošteno konkurenco. Zaradi 
prelovljenih ribiških staležev, so države članice EU sprejele ukrepe za trajnostni razvoj 
ribiškega sektorja. SRP ureja ribiški sektor, da bo ta lahko trajnosten v gospodarskem, 
okoljskem in družbenem smislu. Pravila urejajo tudi zdravo ponudbo hrane in omejitve 
ribolova. Slednje so ključne, saj se bodo ribiške populacije lahko le tako uspešno razvijale. SRP 
se deli na več področij, kot so upravljanje ribištva, mednarodno sodelovanje, tržna in trgovinska 
politika, financiranje ukrepov na področju ribištva, pravila o ribogojstvu ter o vključevanju 
deležnikov (European Commission 2016c). 

Upravljanje ribištva je pomembno z različnih vidikov, kot so ohranjanje morskih virov, 
zagotavljanje dobičkonosnosti sektorja in omogočanja enakih ribolovnih možnosti za vse 
udeležence. Nadzor pri upravljanju se opravlja s pravili o dostopu do voda, z nadzorom 
ribolovnega upora in s tehničnimi ukrepi. Pravila o dostopu do voda določajo, kdo lahko ribolov 
opravlja in kje se ga lahko opravlja, saj je za izvajanje ribolova običajno potrebno pridobiti 
ribiško licenco. Pravila o nadzoru ribolovnega upora omejujejo ribolovne zmogljivosti in 
določene uporabe plovil. S tehničnimi ukrepi se preprečuje uporabo določenega ribolovnega 
orodja, prepoveduje se lovljenje na določenih lokacijah in v določena časovnih obdobjih, ko 
ribiči ne smejo loviti. Tehnični ukrepi določajo tudi dovoljene količine iztovora ter prilova. Vsi 
omenjeni predpisi so zapisani v različnih uredbah in direktivah EU (npr. za Sredozemlje velja 
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) (European Commission 2016č; Bolje idr. 
2019, 56). 

Ribištvo je v Sloveniji, poleg zakonodaje EU, urejeno tudi z nacionalno zakonodajo. Slovenska 
zakonodaja za ribištvo se deli na različne segmente glede na določeno obliko ribištva ali 
akvakulture. Temeljna zakonodaja, ki opredeljuje morsko ribištvo, je Zakon o morskem ribištvu 
(Uradni list RS, št. 115/06, 76/15 in 69/17), druga posamezna področja pa urejajo podzakonski 
akti (različne uredbe in pravilniki) (Ministrstvo za javno upravo 2019b; Bolje idr. 2019, 57–
67). 

Splošni zakon, ki ureja ribiški trg, je Zakon o morskem ribištvu. EU uredba, ki posredno ureja 
trg ribiških izdelkov, je Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 
decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o 
spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 104/2000 (Uredba EU št. 1379/2013 po Bolje idr. 2019, 57; Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 2019d). Trg ureja tudi Uredba (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta 
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in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s 
tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb 
(EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 in (EU) 2019/1022 
Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, 
(ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005. 

Temeljno zakonodajo za sladkovodno ribištvo opredeljujejo Zakon o sladkovodnem ribištvu, 
Zakon o vodah, Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
21/18 – ZNOrg) in Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno 
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) (Ministrstvo za 
javno upravo 2019a; Ribiška zveza Slovenije 2019a). 

Za akvakulturo in gojenje organizmov velja sledeča zakonodaja: Zakon o sladkovodnem 
ribištvu, Zakon o vodah, Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 
62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18), Gradbeni zakon (Uradni list 
RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-
1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15), Zakon o veterinarskih merilih skladnosti 
(Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18), 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Zakon 
o ohranjanju narave in druge tako nacionalne kot uredbe EU (Bolje idr. 2019, 125). 
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5 RAZISKAVA TRGA RIB IN RIBIŠTVA V SLOVENIJI 

Raziskava vključuje 15 intervjuvancev, ki prihajajo iz različnih organizacij in državnih 
organov, ki se ukvarjajo z ribištvom ali ribiškim trgom v Sloveniji. Izvedeni intervjuji so 
povprečno trajali okoli 40 minut za posameznega intervjuvanca, nekateri pa so bili tudi daljši 
od 60 minut. 

Strokovnjaki in organizacije, s katerimi smo opravili intervjuje, so bili: Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za ribištvo Slovenije, Inšpektorat za ribištvo, Ribiška 
zveza Slovenije, Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije, Varuh odnosov v verigi preskrbe 
s hrano, Morska biološka postaja Piran, Zveza potrošnikov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Racoon d. o. o. (center za promocijo in pospeševanje športnega ribolova in ribiškega 
turizma), WWF Adria, predstavnik ribičev in ribič. 

Imena organizacij ali dejavnosti smo navedli, saj je tako razvidno, kdo vse se v Sloveniji 
ukvarja s področjem ribištva. Zaradi zagotavljanja anonimnosti smo posamezne intervjuvance 
označili z I 1, I 2, I 3 vse do oznake I 15, glede na zaporedno število intervjuja. Transkripcije 
posameznih intervjujev so dodane v prilogi naloge, kjer je možno videti celotne odgovore. Pod 
vsako vprašanje smo zapisali vse odgovore, ki so jih podali posamezni intervjuvanci. Da smo 
lahko dosegli dobro preglednost, smo vsak odgovor posameznega intervjuvanca označili s 
svojo številko in če je bilo možno, smo jih postavili v samostojni odstavek. Po zapisu 
posameznega vprašanja in vseh odgovorov udeležencev sta sledili še ugotovitev in primerjava. 

Vzorčenje je bilo namensko, saj smo se predhodno informirali in odločili za organizacije, ki se 
ukvarjajo z ribištvom in ribiškim trgom v Sloveniji. Kasneje smo na osnovi pridobljenih 
informacij izbrali še nove subjekte, s katerimi je bila možna izvedba intervjuja. 

Raziskovanje je temeljilo na polstrukturiranem intervjuju, s katerim smo, s predhodno 
določenimi vprašanji, intervjuvance spraševali o tematiki trga rib, ribištva, akvakulture, 
ribolova, kršitev pri ribištvu ipd. Glede na to, da so bili intervjuvanci z različnih področij 
ribištva, so na nekatera vprašanja odgovarjali podrobneje, na druga pa skromneje; možno je 
tudi, da na določena vprašanja niso imeli konkretnega odgovora ali izdelanega mnenja. Od 
posameznika in njegovega področja je bilo odvisno, kako podrobno je poznal tematiko, o kateri 
so spraševala vprašanja. Poleg predhodno določenih vprašanj, so se postavljala tudi 
podvprašanja, ki so bila izbrana na osnovi smeri pogovora. 

Prva dva intervjuja sta služila testiranju vprašalnika, kar nam je pokazalo, da je ta dobro 
sestavljen. Kasneje smo dodali še dve dodatni vprašanji, ki sta pripomogli pri proučevanju 
raziskovane tematike. 

Dogovarjanje z intervjuvanci je najprej potekalo prek elektronske pošte, kjer smo jim poslali 
razlago namena raziskovanja in zastavljeni vprašalnik. Nato smo se glede na odziv in 
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komunikacijo določenega posameznika dogovorili za srečanje v živo. Intervjuji so se izvajali 
na lokaciji, ki jo je predlagal posamezni intervjuvanec. Vsak intervju je bil sneman za namen 
transkripcije odgovorov. Intervjuji so bili izvedeni v časovnem razponu od junija 2019 do 
januarja 2020. 

Po opravljenih intervjujih je sledila transkripcija, ki se je izvajala s pomočjo zvočnih posnetkov, 
posnetih med samo izvedbo intervjujev. Transkripcije vseh intervjujev so bile potrebne, saj smo 
le tako lahko opravili ustrezno analizo in primerjavo med večjim številom odgovorov. 

Analizirali smo vsak posamezni odgovor vsakega od intervjuvancev. Odgovori so bili v 
nekaterih primerih precej obsežni, zato smo poskušali ugotovitve strniti v primerno obliko, da 
bo ta razumljiva in smiselna. Skušali smo ugotoviti, v katerih točkah se intervjuvanci strinjajo 
in v katerih so mnenja različna. Po opravljeni analizi smo zapisali še svoje ugotovitve. 
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6 ANALIZA ODGOVOROV IN UGOTOVITVE RAZISKAVE 

V tem poglavju smo pregledali vse pridobljene odgovore in jih analizirali ter primerjali. Na 
osnovi analize smo zapisali ustrezne ugotovitve. Struktura analize je potekala tako, da smo za 
vsako posamezno vprašanje primerjali vse dobljene odgovore in ugotavljali podobnosti in 
razlike med njimi. 

6.1 Analiza splošnega pogleda ribištva in trga rib v Sloveniji 

S prvim vprašanjem smo iskali bolj splošna mnenja o samem trgu rib in ribištvu. Spraševali 
smo, kaj intervjuvanci menijo o samem trgu rib. Nekateri intervjuvanci so odgovarjali glede na 
svoje izkušnje in področje delovanja, tako da so bili odgovori zelo različni. Kljub temu je bilo 
mogoče najti nekaj skupnih točk. Spraševali smo jih še, kaj menijo o ponudbi in povpraševanju, 
o cenah, o vplivu turistične sezone na trg, o zadovoljstvu kupcev in prodajalcev na trgu. Med 
drugim smo povprašali, ali nastajajo kakšni trendi na trgu ribiških izdelkov. Nekaj mnenj je 
bilo podanih tudi o razmerju med kakovostjo in ceno. Nato smo jih povprašali, v kateri smeri 
se trg ribištva razvija in ali ima slovenski ribiški trg še dodatne možnosti za širitev. 

Večina intervjuvancev se je strinjala, da je ponudba ribiških izdelkov zadovoljiva in dobra, 
vendar je odvisno, kje se ta nahaja. Na Obali in v Ljubljani je ponudba ribiških izdelkov boljša 
kot drugod po Sloveniji. Intervjuvanec I9 je omenil, da je ponudba zadovoljiva, vendar tudi 
omejena. Intervjuvanec I15 je izpostavil, da ponudba sledi povpraševanju, menil je, da bi se s 
povečanjem povpraševanja povečala tudi ponudba. Razlike v ponudbi lahko opazimo tudi glede 
na posamezni izdelek. Predpakirane, zamrznjene in predelane ribe je mogoče dobiti v vseh 
večjih trgovskih verigah, težje pa je dobiti sveže ribe. Ponudba se razlikuje tudi glede na vrsto 
ribiških izdelkov, za morske ribolovne organizme je namreč ponudba boljša, za sladkovodne 
ribolovne organizme pa je večinoma lokalna, v ribogojnicah. Ponudba je v nekaterih delih 
logistično omejena, če gledamo določene vrste izdelkov, kot so npr. sveže ribe. Izven večjih 
urbanih središč je ponudba slabša. Večinoma so bili prepričani tudi, da je ponudba ribiških 
izdelkov še vseeno večja od povpraševanja. 

Intervjuvanec I5 je omenil, da se je povpraševanje po ribiških proizvodih od leta 2008 do leta 
2019 precej povečalo. Intervjuvanec I8 pa je izpostavil, da je povpraševanje večje le za plave 
ribe, ker so cenejše. Tu se predvsem misli na sardele in podobne vrste. Večina intervjuvancev 
je menila, da je povpraševanje nižje kot ponudba, omenjali pa so tudi, da povpraševanje 
povzroča večje težave, kot ponudba. Intervjuvanec I13 je povedal, da povpraševanje in ponudba 
rasteta enakomerno. Potrošnja oz. konzumacija ribiških proizvodov je generalno gledano slaba, 
boljša je le na Obali in v Ljubljani. Intervjuvanec I15 je še dodal, da so potrošniki nezahtevni, 
kupijo, kar se pojavi na trgovskih policah. 
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Večina intervjuvancev meni, da so ribiški izdelki na slovenskem trgu kakovostni, vendar to 
kakovost potrošniki težko prepoznajo, z izjemo kakšnih boljših poznavalcev rib. Nekaj 
intervjuvancev je izpostavilo tudi, da se lahko zgodi, da potrošniki plačajo preveč za ribo, ki je 
slabše kakovosti. O slabše kakovostni ribi govorimo, ko ta ni več sveža oz. je stala že toliko 
časa, da je izgubila na kakovosti. Intervjuvanec I1 je omenil, da so nekatere vrste rib s strani 
potrošnikov dojemane kot nižje kakovostne, ampak to dejansko ne drži. Zato, za sveže ribe in 
ribiške izdelke, razmerje med kakovostjo in ceno ni vedno ustrezno. Za ribiške izdelke, ki se 
pojavljajo na policah trgovskih verig, večinoma velja, da se cene oblikujejo na trgu, zato 
kakovost in cena nista vedno povezani. Domače in tuje trgovske verige si med seboj 
konkurirajo, kar privede do ustvarjanja različnih cen. Določeni izdelki so kljub nižji ceni lahko 
kakovostni. Intervjuvanec I3 je omenil, da nižje cene pakiranih rib lahko predstavljajo tudi 
slabšo kakovost. Intervjuvanec I12 je izpostavil, da je kakovostne izdelke možno dobiti tudi po 
nižji ceni. Za razmerje med kakovostjo in ceno je težko določiti dokončen odgovor. 

Trend med potrošniki je še vedno ta, da raje nakupujejo lokalno in domače, kar v praksi pomeni, 
da je za nekatere mogoče boljše stopiti do lokalnega ribogojca ali ribiča, kot pa nakup opraviti 
v trgovskem centru. Več intervjuvancev je omenilo, da slovenski potrošniki bolj cenijo lokalne 
in domače proizvode. Intervjuvanec I7 je izpostavil, da je mogoče trend tudi to, da se uživa več 
školjk, in sicer zaradi dobre proizvodnje slovenskih klapavic. Omenil je tudi, da vse več 
slovenskih proizvajalcev vstopa v prodajne verige in ponuja predpakirane izdelke, saj lahko le 
tako dosežejo večino potrošnikov. Tudi intervjuvanec I13 je povedal, da se v zadnjih petih letih 
pojavlja trend, da trgovci naročajo vse več proizvodov slovenskih ribogojcev in jih vključujejo 
v svoje stalne ponudbe. Intervjuvanec I11 je omenil, da so trendi pri restavracijah, da se 
surovine kupijo po čim nižjih cenah. 

Udeleženci na trgu so po mnenju intervjuvanca I2 zadovoljni. Enakega mnenja je tudi 
intervjuvanec I5, ki je povedal, da ni dobil še nobene večje pripombe na ribo, proizvedeno v 
Sloveniji. Intervjuvanec I6 je dejal, da potrošniki niso najbolj zadovoljni, intervjuvanec I7 pa, 
da so udeleženci na trgu nekje srednje zadovoljni, pojavljajo se nihanja. Ko je prodaja dobra in 
je na trgu veliko izbire, so vsi zadovoljni, ko pa povpraševanje upade in ostaja veliko neprodane 
ribe, se pojavi nezadovoljstvo, tako med prodajalci kot kupci. 

Večina intervjuvancev meni, da tudi turistična sezona, v določeni meri, vpliva na trg. Poleti se 
povpraševanje po ribah nekoliko poveča, pozimi pa se poraba zmanjša. Poleti, med turistično 
sezono, je tudi večje zanimanje za sveže ribe. Intervjuvanec I7 je omenil, da ima turistična 
sezona večji vpliv na trg v gostinstvu in turizmu, deloma pa tudi na osebno potrošnjo. Proizvodi, 
ki se takrat ponujajo na trgu, so večinoma gojeni ali uvoženi iz drugje. Intervjuvanec I13 je 
menil tudi, da turistična sezona vpliva tako na morsko kot sladkovodno ribištvo. Intervjuvanec 
I15 je dejal, da turistična sezona vpliva na celoten trg. Dodal je, da turisti jedo več rib in 
vključujejo več ribolovnih organizmov v svoje prehrambne navade. Omenil je še, da je kupna 
moč v turistični sezoni višja. 
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Kupci so izredno občutljivi na cene ribiških izdelkov in se večinoma odločajo za nakup 
cenejših. Ribarnice, ki so dobro založene, ponujajo vrste ribolovnih organizmov v vseh 
cenovnih razredih. Najbolj raznovrstno ponudbo ima ribarnica Leclerc v Ljubljani, kjer je 
možno najti različne izdelke v različnih cenovnih razredih. Ulovljene ribe so za povprečnega 
slovenskega potrošnika drage, zato se večkrat odloči za nakup cenovno ugodnejših vrst ali 
izdelkov. Tisti potrošniki, ki cenijo in  prepoznajo kakovost rib, so pripravljeni plačati več. 
Večinoma drži, da so cene gojenih rib nižje, cene divjih rib pa višje. V primeru ribogojnice 
Fonda to ne drži, saj je ponujena blagovna znamka z višjo kakovostjo izdelka in zgodbo, ki stoji 
za tem izdelkom. Sladkovodna ribogojstva, ki so blizu večjih urbanih centrov, ponujajo dražje 
gojene ribe, druga ribogojstva, ki so v ruralnih območjih, pa ponujajo svoje ribe po nižjih cenah. 
V večini restavracij so v ponudbi gojene ali uvožene ribe, in sicer zato, ker so te cenovno 
ugodnejše. 

Večina je v odgovorih na to vprašanje menila, da ni bilo velikih padcev ali vzponov cen. 
Intervjuvanec I1 je omenil, da v primerjavi s preteklostjo cene rastejo. Intervjuvanec I5 je 
omenil, da cene stagnirajo, saj večjih sprememb ni bilo že nekaj let. Intervjuvanec I7 je povedal, 
da so cene odvisne od določenega proizvoda in te mogoče rastejo pri vrstah organizmov, ki so 
redkejši. Intervjuvanec I9 je omenil, da so cene stabilne; na ceno lahko vpliva povečanje 
ponudbe, npr. večja zaloga očiščenih rib in filejev lahko vpliva na ceno neočiščenih rib. 
Intervjuvanec I11 je povedal, da se cene spreminjajo glede na količino ulova, vendar to velja le 
za ulovljene ribe. Intervjuvanec I6 je omenil, da so cene relativno stabilne pri postrvih in 
klapavicah, so se pa povišale pri mehkužcih, rakih in morskih ribah. Intervjuvanec I15 je dejal, 
da so cene krapov v Sloveniji višje od postrvi, v tujini pa se taki primeri ne pojavljajo. 

Večina intervjuvancev meni, da je rast ribiškega trga še mogoča in enako velja za povečanje 
potrošnje pri ribiških izdelkih. Intervjuvanca I10 in I8 sta bila mnenja, da se trg več kot toliko 
ne bo mogel razširiti, saj se ribolov v Jadranskem morju omejuje in se število rib zmanjšuje, 
predvsem zaradi prelova. Intervjuvanec I5 je zaradi težav prelova v morju izpostavil, da so 
možnosti za razvoj večje pri sladkovodni akvakulturi. Intervjuvanec I4 je omenil, da ima trg 
možnosti za razširitev pri uvozu izdelkov. Intervjuvanec I6 je povedal, da se trg lahko razširi 
pri segmentu nišnih proizvodov. Intervjuvanec I2 je izpostavil, da so možnosti za razširitve pri 
novih vrstah rib, ki bi lahko bile tržno zanimive. Intervjuvanec I15 pa je dejal, da je slovenski 
ribiški trg neizkoriščen, vzrok pa vidi v slabih prehranskih navadah slovenskega potrošnika  
glede rib. 

6.2 Zadovoljstvo s ponudbo, konkurenca, ulov, uvoz in izvoz ribiških izdelkov 

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali so intervjuvanci zadovoljni s ponudbo rib v Sloveniji. 
Seveda nas je zanimalo osebno mnenje vprašanih. Nato smo povprašali še o konkurenci, o tem, 
katere vrste ribolovnih organizmov se v Sloveniji največ lovi, katere uvažamo ter, če sploh 
katere, izvažamo v tujino. Zaključili smo z vprašanjem, iz katerih držav se največ uvaža in v 



 

61 

katere države se morda izvaža ribiške izdelke. Sicer smo se zavedali, da gre pri vprašanjih glede 
ulova, uvoza in izvoza za bolj statistične podatke, vendar smo hoteli pridobiti splošni vtis ali 
mnenje o zadevi. 

Večina intervjuvancev je povedala, da so zadovoljni s ponudbo ribiških izdelkov v Sloveniji, 
vendar so nekateri vseeno izpostavili tudi kritike. Intervjuvanec I1 je kritiziral ponudbo v drugih 
delih Slovenije, saj je po njegovem mnenju dobra ponudba rib le na Obali in v Ljubljani. 
Intervjuvanec I3 je omenil, da vidi težavo v ponudbi svežih rib. Tudi intervjuvanec I9 je omenil, 
da je ponudba povsod različna, v določenih trgovskih verigah bo ponudba širša, v lokalnih 
ribogojnicah pa je skromnejša. Intervjuvanec I13 je izpostavil, da bi lahko bila ponudba še bolj 
pestra, sploh pri sladkovodnih ribah. Intervjuvanec I15 pa je dejal, da je slabša ponudba odraz 
slabšega povpraševanja in da imamo še veliko možnosti za povečanje ponudbe. 

Večina intervjuvancev je mnenja, da je konkurenca, ki prihaja iz tujine, močna. Naša podjetja 
težko konkurirajo s tujimi, večjimi podjetji. Konkurenca je odvisna tudi od vrste dejavnosti. 
Med gospodarskimi ribiči konkurence ni, saj prodajo svoj celoten ulov. V akvakulturi nastaja 
določena manjša konkurenca med slovenskimi podjetji, ampak je ta komaj v fazi rasti, kljub 
temu so tuje gojene ribe iz Italije ali Hrvaške večja konkurenca. Intervjuvanec I1 je omenil, da 
na slovenskem trgu konkurence pri svežih ribah ni, prav tako je za ta segment ni med trgovskimi 
verigami. Intervjuvanec I2 je omenil, da je konkurence dovolj. Intervjuvanec I5 je izpostavil, 
da imamo nekaj večjih ribogojcev, ki proizvedejo več kot 50 ton, ostalo gre za lokalno ali 
butično prodajo. Omenil je, da si ribogojci včasih med seboj znižujejo ceno, jih pa bolj ogroža 
tuja konkurenca, npr. iz Italije, kjer lahko proizvedejo v eni ribogojnici tudi po 1000 ton gojenih 
rib. Povedal je še, da bi se morali naši ribogojci prej povezati, kot pa med seboj konkurirati. Pri 
sladkovodnem ribogojstvu se med udeleženci pojavlja določena manjša konkurenca. V 
nasprotju z intervjuvancem I1 pa je I6 mnenja, da je med trgovinskimi verigami konkurenca 
zelo močna. Intervjuvanec I7 je omenil, da se na slovenskem ribiškem trgu pojavljajo nova 
podjetja, ki dobro opravljajo svoje delo. Intervjuvanec I8 je povedal, da je konkurenca na 
samem ribiškem trgu velika in da je podjetij, ki se ukvarjajo z ribškimi izdelki, veliko. 
Intervjuvanec I9 je omenil, da pri proizvodnji morskih ribolovnih organizmov ne moremo 
govoriti o konkurenci, saj je govora le o nekaj podjetjih, ki se s tem ukvarjajo. Omenil je tudi, 
da se konkurenca pojavlja pri sladkovodnem ribogojstvu. Intervjuvanec I13 je mnenja, da 
večina konkurence prihaja iz tujine – gre za večja podjetja, ki imajo velike proizvodne obrate. 
Intervjuvanec I14 je dejal, da slovenski proizvajalci na ribiškem trgu trenutno ne morejo 
pridobiti mednarodnih certifikatov ASC in MSC, zato lahko postanejo nekonkurenčni. 
Intervjuvanec I15 je povedal, da imamo v Sloveniji malo podjetij, ki se ukvarjajo z ribištvom, 
zato s tega vidika nismo konkurenčni. Dodal je še, da je edini trgovec v Sloveniji, ki ima 
resnično kakovostno ponudbo ribiških izdelkov, Leclerc. 

Glede na to, katere vrste rib so v Sloveniji največ lovljene, so tudi intervjuvanci omenjali najbolj 
poznane komercialne vrste, kot so orade, brancini, ciplji, moškatne hobotnice in sardele. 
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Intervjuvanec I10 je omenil, da je ulov odvisen od sezone. Vsi so se strinjali, da je takšne 
podatke bolje poiskati v statistikah. To smo tudi storili in ugotovili, kakšen je bil ulov 
gospodarskih ribičev v letu 2018. V tem letu je bilo ulovljenih največ molov, kar je 
predstavljalo 27,9 tone izlova. Sledil je ulov moškatnih hobotnic, in sicer z izlovom v višini 
20,1 tone in ulov orad, s količino 15,2 tone. Malo večji ulov je bil zabeležen tudi za morske 
liste, z 9,9 tone, in za lignje, z 8,3 tone. Lahko omenimo še ulov brancinov, ki se jih ima za 
prepoznavno komercialno vrsto, vendar je izlov znašal le 4 tone. Enako velja za sardele, katerih 
ulov je znašal le 1 tono. Sledijo količine ulova bradačev, 6 ton, ribonov, 3,7 tone in še ulovi 
cipljev, osličev, šparov in sip, vsi po okoli 2 toni. V količinah okoli 1 tone ulova se pojavljajo 
vrste, kot so zlati cipelj, navadni morski pes, salpa, girice, kovači in morske bogomolke. 
Preostali zabeležen ribiški ulov je znašal pod 1 tono (Statistični urad Republike Slovenije 
2019a). Celotni gospodarski ulov ribičev v letu 2018 je znašal 126.343 kilogramov. Zaslediti 
je bilo mogoče, da ulov rib, v primerjavi s preteklimi leti, pada, ulov mehkužcev pa raste. 
Najvišje prodajne cene so v letu 2018 dosegali sveži rombi, pritlikavi lignji, korbeli, morske 
spake in kantarji, njihove cene so namreč znašale 15 evrov ali več na kilogram (Statistični urad 
Republike Slovenije 2019b). Po podatkih Zavoda za ribištvo Slovenije je celoten ulov v letu 
2018 znašal 135.709 kilogramov (Zavod za ribištvo Slovenije 2019). 

Glede uvoza ribiških izdelkov so intervjuvanci menili, da se največ uvaža iz držav članic EU. 
Ko je govora o uvažanju zmrznjenih izdelkov, lahko proizvodi prihajajo iz različnih delov 
celega sveta, omenjali pa so predvsem Argentino in Azijo. Če je govora o bolj svežih in delno 
zmrznjenih izdelkih, so ti največkrat uvoženi iz okolice Mediterana. Intervjuvanec I2 je omenil, 
da se največ uvaža iz Hrvaške, in sicer gojene orade in brancine. Intervjuvanec I5 je izpostavil, 
da se največ uvaža gojene vrste, in sicer orade, brancine, losose in šarenke, omenil pa je tudi, 
uvažanje postrvi iz Italije in Hrvaške. Intervjuvanec I6 je povedal, da se uvaža osliče in lignje. 
Intervjuvanec I7 je omenil, da se pri zmrznjenih izdelkih zagotovo največ uvaža Patagonske 
lignje, ki prihajajo iz Španije, nato osliče, fileje vitkega soma, fileje pange in morske sadeže. 
Podjetja, ki izvajajo predelavo ribiških izdelkov, uvažajo vrste, kot so lososi, tune, sardele, 
skuše in polenovke. Te služijo predelavi v konzerve ali ribje namaze. Pri svežih ribah je omenil, 
da se največ uvaža gojene orade in brancine, filete svežih lososov in dimljene losose. 
Intervjuvanec I8 je omenil, da se največ ribiških izdelkov uvaža iz Hrvaške, Italije in Španije. 
Intervjuvanec I9 pa je bolj natančno opredelil, da se največ morskih rib uvaža iz Hrvaške, in 
sicer s strani podjetja Cromaris. Omenil je še, da se iz tretjih držav večinoma uvaža le zmrznjene 
ribiške proizvode. Gre za zamrznjene osliče in lignje. Tudi on je povedal, da se druge vrste, kot 
so orade, brancini, lososi in osliči, največ uvažajo iz držav EU. Intervjuvanec I10 je omenil, da 
se največ uvaža iz Hrvaške, Italije, Španije, Grčije in iz severnih morij. Za zamrznjene izdelke 
velja, da ti lahko prihajajo iz določenih delov celega sveta, če pa je govora o svežih ribah, se te 
večinoma uvaža iz mediteranskega okolja. Intervjuvanec I13 je povedal, da veliko uvoza prihaja 
iz jugovzhodne Azije (Vietnam in okolica), gre pa tukaj večinoma za zmrznjene izdelke. 
Omenil je še, da se sladkovodnih rib zagotovo uvaža manj kot morskih. Uvoz sladkovodnih rib 
prihaja večinoma iz sosednjih držav in Bosne. Intervjuvanec I15 je dejal, da se največ 
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ribolovnih organizmov uvaža iz Hrvaške, Kitajske, Grčije, Turčije, Italije in iz svetovnih 
borznih trgov. 

Glede izvoza ribiških izdelkov iz Slovenije v druge države je možno ugotoviti, da se izvaža 
zelo majhne količine. Intervjuvanec I2 omenja, da ne gre za klasičen izvoz, temveč bolj za 
manjšo prodajo. Izpostavlja prodajo školjk na Hrvaško in trgovskima verigama Hofer ter Lidl. 
Navedel je še, da se največ prodaja na sosednjo Hrvaško, v Avstrijo in srednjeevropske države. 
Intervjuvanec I5 je omenil, da praktično gledano nimamo česa izvažati, saj da gre tukaj za zelo 
majhne količine. Intervjuvanec I7 je povedal, da se ulov ribičev izvaža na borzo v Trstu, da se 
školjke izvaža v sosednje države in da se izvaža tudi nekaj malega gojenih sladkovodnih rib. 
Intervjuvanec I9 je dejal, da o nekem izvozu ne moremo govoriti, saj gre za manjšo prodajo v 
tuje restavracije. Dodal je še, da je možno tudi, da Delamaris izvaža določene manjše količine 
v balkanske države. Intervjuvanec I10 je mnenja, da ne izvažamo, razen tega, da naši ribiči 
prodajajo svoj ulov na borzi v Trstu. Enako je menil tudi intervjuvanec I11. Intervjuvanec I13 
je povedal, da smo glede izvoza predragi, da bi bili zanimivi za južne trge in da pri izvozu ne 
gre za velike številke. Intervjuvanec I15 je dejal, da Slovenci nismo resni izvozniki, saj ne 
pridelamo niti 10 % tistega, kar sami pojemo. Dodal je, da izvažamo klapavice, in sicer v 
Romunijo, Italijo in na Hrvaško, med drugim pa je seznanjen tudi s tem, da ribogojec na 
Štajerskem izvaža kečige in jesetre v sosednje države. Tudi on je poudaril, da se izvaža zelo 
majhne količine ribiških izdelkov. 

6.3 Navade slovenskih potrošnikov in njihova ozaveščenost  

S tretjim vprašanjem smo želeli ugotoviti prehranjevalne navade slovenskih potrošnikov glede 
rib in kateri so njihovi najljubši ribiški izdelki. Nato pa nas je zanimalo še, ali intervjuvanci 
menijo, da so potrošniki dovolj ozaveščeni o nepravilnostih, ki se dogajajo na področju ribiških 
proizvodov in če sploh poznajo ponudbo ribiških izdelkov.  

Skoraj vsi intervjuvanci so se strinjali, da so v splošnem prehranjevalne navade slovenskih 
potrošnikov slabe. Večina intervjuvancev omenja, da neke tradicije glede prehranjevanja z 
ribami ni in da v Sloveniji pojemo premalo takšnih izdelkov. Vključevanje ribolovnih 
organizmov na jedilnike pa bi bilo, kot že omenjeno, zelo koristno. Intervjuvanec I7 omenja, 
da se navade precej razlikujejo glede na določena območja Slovenije. Intervjuvanec I10 je 
izpostavil, da so prehranjevalne navade z ribiškimi izdelki drugačne na Obali. Intervjuvanec 
I11 je povedal, da zelo redki potrošniki jedo ribo dvakrat na teden. Intervjuvanec I12 meni, da 
imamo premalo podatkov in da bi potrebovali zelo usmerjeno anketiranje, da bi lahko izvedeli 
več o tej temi, ampak takšna raziskava še ni bila izvedena. Intervjuvanec I15 je dejal, da 
Slovenci ne znajo pripravljati rib ter da na to vpliva tudi pomanjkanje slovenskih receptov in 
kuharskih knjig. Dodal je še, da ni moč zaslediti niti televizijske kuharske oddaje, ki bi 
oglaševala ribe in gledalce seznanila z načini priprave. Glede najljubših ribiških izdelkov so 
bili vprašani mnenja, da imajo potrošniki radi očiščene ribe, predelane ribe in fileje – 



 

64 

pomembno je, da ni kosti. Med vrstami rib so jim najljubše najbolj pogoste, ki so naprodaj. Na 
Obali gre za patagonske lignje, klapavice in ribe na žaru. V notranjosti Slovenije gre pretežno 
za prehranjevanje s pečeno postrvjo. Splošno gledano potrošniki radi posegajo po tunah v 
konzervi in dimljenem lososu, ki ju najdemo na trgovinskih policah. 

Vsi intervjuvanci se strinjajo, da slovenski potrošniki niso dovolj ozaveščeni o nepravilnostih, 
ki so povezane z ribiškimi proizvodi. Intervjuvanec I1 je z gotovostjo zatrdil, da je splošno 
znanje o ribolovnih organizmih precej slabo. Intervjuvanec I3 je navedel, da potrošniki 
deklaracij ne znajo brati z razumevanjem. Intervjuvanec I7 je povedal, da slovenski potrošniki 
ne vedo, kaj točno kupujejo in če je to vredno svoje cene. Intervjuvanec I8 je omenil, da te 
kršitve poznajo samo kakšni dobri poznavalci stanja. Tudi intervjuvanec I9 je izpostavil, da 
potrošniki ne razumejo deklaracij na ribiških izdelkih. Intervjuvanec I10 je bil mnenja, da 
potrošniki po Sloveniji ne bi znali prepoznati razlike med gojeno in ulovljeno ribo ter med 
patagonskim in jadranskim lignjem. Povedal je, da potrošniki ne poznajo večine vrst rib in 
njihove kakovosti. Izjemoma naj bi potrošniki na Obali nekoliko bolje poznali ribiške izdelke. 
Intervjuvanec I13 je povedal, da je nemogoče, da potrošniki poznajo omenjene kršitve, razen 
če gre res za določenega strokovnjaka. Intervjuvanec I14 je dejal, da slovenski potrošniki sploh 
ne poznajo kršitev, dodal pa je še, da je poznavanje morda boljše na obalnem predelu. 
Intervjuvanec I15 je navedel, da potrošniki kršitev na področju ribiških izdelkov ne poznajo. 
Omenil je, da imajo o tem premalo informacij in da tudi trgovci v ribarnicah niso ozaveščeni o 
teh težavah. Več intervjuvancev je omenilo, da potrošniki potrebujejo več izobraževanja na tem 
področju. 

Glede na mešane odgovore, ki smo jih prejeli, lahko sklepamo, da potrošniki vseeno vsaj malo 
poznajo ponudbo, vendar je znanje precej skromno. Na slovenski Obali je poznavanje ponudbe 
boljše in se potrošniki bolj zavedajo, kaj lahko kupijo. Večina potrošnikov pozna proizvode, ki 
se prodajajo na trgovskih policah. Na takšen način se lahko tudi do določene mere podučijo o 
kakšnem proizvodu. Intervjuvanec I1 je povedal, da je poznavanje ponudbe precej slabo in 
potrošniki poznajo le najbolj komercialne vrste. Intervjuvanec I2 pa je mnenja, da potrošniki 
poznajo in so ozaveščeni o ponudbi ribiških izdelkov. Intervjuvanec I3 je bil v dvomih, če 
potrošniki poznajo ponudbo. Intervjuvanec I6 je povedal, da potrošniki, ki jedo ribe redno, 
poznajo ponudbo, drugi, ki ribe jedo redkeje, pa ponudbe ne poznajo. Intervjuvanec I7 je bil 
mnenja, da potrošniki vseeno bolje poznajo ponudbo ribiških izdelkov kot nepravilnosti, ki se 
pojavljajo na trgu. Vzrok za to vidi v oglaševanju in založenosti ribiških izdelkov v različnih 
trgovinah. Kot nekaj predhodnikov je tudi intervjuvanec I8 povedal, da potrošniki na Obali 
bolje vedo kaj kupujejo, v drugih delih Slovenije pa je to znanje občutno manjše. Intervjuvanec 
I9 je omenil, da je poznavanje ponudbe minimalno oz. do te mere, da bi znali razvrstiti ali gre 
za morski ali sladkovodni organizem. Intervjuvanec I10 meni, da večina slovenskih potrošnikov 
slabo pozna ponudbo, izjema je tudi po njegovem mnenju Obala. Intervjuvanec I11 je mnenja, 
da ne poznajo niti ponudbe niti nepravilnosti pri ribiških proizvodih. Intervjuvanec I13 se je 
strinja, da ponudbe ne poznajo in da je res premalo znanja o ribah. Intervjuvanec I14 je menil, 
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da slovenski potrošniki ne poznajo ponudbe ribiških izdelkov. Intervjuvanec I15 pa je dejal, da 
potrošniki ponudbo verjetno poznajo in da je pri tem pomagala tudi promocijska kampanja Rad 
jem ribe, ki se je izvajala pred nekaj leti. 

6.4 Kršitve na slovenskem ribiškem trgu 

Pri četrtem vprašanju nas je zanimalo, katere kršitve se po mnenju intervjuvancev najpogosteje 
pojavljajo na trgu rib. Z dodatnimi podvprašanji smo želeli ugotoviti, če obstaja še kakšna 
težava, ki je povezana s nepravilnostmi na določenih področjih ribiškega trga. Področja, ki so 
nas zanimala, so ribolov, ribogojstvo, predelava, prodaja in podobni primeri. 

Večinsko mnenje je bilo, da se lahko največ težav pojavlja pri predelavi in prodaji ribiških 
izdelkov, pri zamenjevanju cenejših vrst ribolovnih organizmov z dražjimi, pri zamenjevanju 
gojenih rib z divjimi ribami, pri označevanju ribiških izdelkov. Tudi svežost rib je lahko 
pogosto vprašljiva, ker so nekatere ribe označene kot sveže, a so na njih že opazni znaki 
staranja. Na slovenskem trgu sta področji predelave in prodaje težavnejši glede kršitev kot pa 
npr. ulov in gojenje rib. Težave se lahko pojavljajo tudi pri ugotavljanju porekla ribiških 
izdelkov, saj lahko pride do zavajanja, vendar so te težave večje pri uvoženih izdelkih. Omeniti 
je še potrebno, da se pojavljajo različni razlogi za zamenjevanje ribolovnih vrst. Eden od 
razlogov je, da kupci ne poznajo dobro ribolovnih organizmov, zato prodajalci imenujejo druge 
vrste po določenih komercialno prepoznavnih vrstah, kar naredijo zato, da gre blago čim prej v 
prodajo. To je primer zavestne kršitve pri prodaji. Zamenjava vrst lahko nastane, ker so 
prodajalci malomarni in slabo prepoznavajo ribolovne vrste. Tukaj razlog ni zavajajoče narave, 
vendar je kljub temu to velika težava. Intervjuvanec I7 je pri trinajstem odgovoru opozoril na 
obstoj črnega trga na področju ribiških proizvodov. 

Intervjuvanec I1 je omenil, da so problematične tudi označbe na proizvodih. Gre npr. za 
napisano napačno ribolovno orodje ali za napačna ribolovna območja. Omenil je še, da se veliko 
kršitev pojavlja pri predelavi ribiških izdelkov, največ pa pri zamenjavi ribolovnih organizmov. 

Intervjuvanec I2 je izpostavil kršitve, kot so zamenjava vrst, zamenjava kakovosti, uporaba 
barvil, dodajanje umetnih snovi, zamenjava gojenih in ulovljenih vrst, zamenjava med 
zamrznjeno in svežo ribo, pomanjkljivosti na deklaracijah, vprašljivo poreklo in sporni aditivi. 

Intervjuvanec I3 je omenil, da je največ težav pri predelanih ribiških proizvodih, glede 
neustreznosti pri geografskem poreklu in zamenjave cenejših z dražjimi vrstami ribolovnih 
organizmov. 

Tudi intervjuvanec I4 je izpostavil, da se težave lahko pojavljajo pri prepoznavanju vrst rib.  

Intervjuvanec I5 je navedel, da sta najbolj težavni področji svežost in zaznavanje porekla rib. 
Povedal je še, da pride zavajanje največkrat s strani prodajalcev in da ribogojci navadno nimajo 
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interesa za tovrstno početje. Navedel je tudi konkreten primer nepravilnosti, in sicer, da je riba, 
ki se je prodajala v Sloveniji, imela Hrvaško poreklo, dejansko pa je prišla iz Turčije. 

Intervjuvanec I6 je bil mnenja, da se težave pojavljajo pri svežosti rib, pri označevanju ribiških 
izdelkov in pri zamenjavi vrst rib. Omenil je, da ni nujno, da hočejo prodajalci zavajati, ampak 
to počnejo zato, ker potrošniki poznajo samo nekaj vrst rib in te bodo kupili. Zato dajo 
prodajalci vse na eno mesto, da bi lahko ribe sploh prodali. 

Intervjuvanec I7 meni, da je v ribogojstvu manj nepravilnosti. Dodal je, da se pri izvajanju 
kršitev lahko pojavljajo različne prakse, kot so npr. zamenjave gojenih in ulovljenih rib in 
zamenjave cenejših vrst z dražjimi. 

Intervjuvanec I8 je prav tako izpostavil pojavljanje zamenjave gojenih in ulovljenih vrst rib, 
zamenjave vrst z drugimi in da se slednje lahko dogaja tudi v določenih restavracijah. Navedel 
je še, da pri predelavi večinoma ne izvajajo takih praks, če gre za resno podjetje z dolgoročnimi 
cilji. Po njegovem mnenju je večja verjetnost, da se nepravilnost pojavi v maloprodaji. Dodal 
je še, da se dogaja tudi prodaja svežih ribolovnih organizmov, ki so dejansko stari in že uležani. 
V odgovoru na osmo vprašanje je navedel tudi, da je možno, da kdo »na črno« kaj ulovi in nato 
proda, vendar gre za manjše količine. Kot primer je navedel, da je moški nalovil po petindvajset 
kg orad, da bi jih nato lahko prodal v restavracije, vendar gre bolj za športni ribolov z namenom 
nadaljnje prodaje v restavracije. Prodaja na črno škodi tudi samim ribičem, saj tisti, ki to izvaja, 
zbija cene ribiških proizvodov. Največkrat se prodaja na črno pojavlja pri ulovu orad ali lignjev. 

Intervjuvanec I9 je menil, da se kršitve lahko pojavljajo pri predelavi ribiških surovin in 
označevanju na deklaracijah. 

Intervjuvanec I10 je povedal, da se po njegovem mnenju  kršitve najverjetneje lahko pojavljajo 
pri predelavi. 

Intervjuvanec I11 je dodal, da nekaterih podatkov, ki bi morali biti na deklaracij, ni navedenih. 
Kot primer je omenil, da gojene ribe vsebujejo razne aditive, kar pa ni zapisano nikjer na 
embalaži. Izpostavil je tudi sporno krmo, ki jo lahko uporabljajo v ribogojstvih. 

Intervjuvanec I12 je povedal, da ve za primer, ko se je trgovalo z morskimi datlji, ki so zaščitena 
vrsta školjk, kar pomeni, da gre za črni trg. 

Intervjuvanec I13 je dejal, da se kršitve pojavljajo pri zapisu ribolovnih področij, pri zamenjavi 
vrst organizmov in pri zamenjavi gojenih in ulovljenih rib. Omenil je še, da je ribogojstvo v 
fazi rasti in je potrebno paziti, da se, zaradi morebitnih ugotovljenih kršitev, ne bo pojavilo 
kakšno večje nezaupanje ali strah v tem sektorju. 

Intervjuvanec I14 je omenil, da so lahko sporna označevanja pri ribiških izdelkih. Težave se 
pojavljajo tudi pri vsebinah predelanih izdelkov, saj ti lahko vsebujejo različne mešanice 
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izdelkov, ki so lahko zavajajoče. Npr. na embalaži piše, da je izdelek hobotnica, v resnici 
vsebuje le nekaj odstotkov hobotnice, ostalo pa so različne mešanice ribolovnih organizmov. 
Podobno se lahko dogaja pri rakih, kjer se rake zamenjuje z določenimi ribami. Intervjuvanec 
je še dodal, da so nekateri uvozniki rib na slovenskem trgu zelo neodzivni. 

Intervjuvanec I15 je povedal, da se dogaja, da določeni ribogojci v Sloveniji prodajajo ribo kot 
slovensko, v resnici pa gre za uvoženo. V tem primeru je sporno poreklo samih rib. Določene 
dvome je imel tudi glede nadzora uvoženih rib, ki prihajajo iz Azije. 

6.5 Trajnostni razvoj in varovanje okolja na področju ribištva in ribiškega trga v 
Sloveniji 

Z odgovori na to vprašanje smo želeli pridobiti vpogled v stanje trajnostnega razvoja na 
področju ribištva. Zanimalo nas je, ali se trajnostne in ekološke prakse izvajajo v različnih 
segmentih ribiškega trga. Povprašali smo tudi o varovanju okolja in preveliki obremenitvi 
morja. 

Intervjuvanci so nam na to vprašanje podali precej raznolike odgovore – od tega, da se trajnostni 
razvoj v ribištvu premalo upošteva, do mnenja,  da se trajnostne prakse izvajajo ustrezno. 
Večina je menila, da je ribolov s kočami škodljiv za morsko dno. Prav tako so se strinjali, da je 
Jadransko morje prelovljeno in da so staleži rib v njem skromni. Daljša omejitev ribolova bi 
tukaj lahko pripomogla k povečanju ribjih staležev, vendar se nato pojavi socialni problem, saj 
je veliko ribičev in drugih deležnikov v ribiški vrednostni verigi odvisnih od dohodkov, ki jim 
jih prinaša ribištvo. Več mnenj je bilo povezanih z dejstvom, da si delimo morje z drugimi 
državami, ki bi morale pri tem vprašanju bolj sodelovati, saj ima Slovenija zelo majhen del in 
nima velikega vpliva na celotno Jadransko morje. 

Intervjuvanec I1 je navedel, da so omejitve ribolova že prisotne. Tudi on se je strinjal, da je 
kočarjenje škodljiv način ribolova, saj na določen način orje po morskem dnu. Povedal je še, 
da imajo ribiči svoje omejitve, ki so predlagane z zakonom in se jih morajo držati. Pri tem je 
vodilo tudi SRP EU. Omenil je še, da akvakultura v Sloveniji še ni povzročala okoljskih težav, 
vendar možno nevarnost vidi v tem, da so v uporabi lahko aditivi, predvsem antibiotiki, ki lahko 
preidejo v naravni vodni tok. Nemogoče pa bi se bilo izogniti tem aditivom, saj v nasprotnem 
primeru lahko poginejo cele jate rib, virusi pa se lahko razširijo v širše okolje. 

Intervjuvanec I2 je omenil, da se ribiči, ribogojci in Ministrstvo trudijo, da je celotna panoga 
kar se da trajnostno naravnana, poleg tega pa se izvajajo še določene investicije v okoljevarstvo. 
Zagotavlja se tudi, morajo investitorji za različne dejavnosti pridobiti tako vodno kot tudi 
gradbeno dovoljenje. 

Tudi intervjuvanec I3 je bil mnenja, da se trajnostne prakse izvajajo, pri tem pa pomagata SRP 
in Generalna komisija za ribištvo, ki izdaja priporočila. Omenil je še, da ribogojstvo v vsakem 
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primeru obremenjuje okolje z določenimi dodatki ali iztrebki. Če gledamo sektor akvakulture, 
ima školjkarstvo še najmanjši vpliv na okolje. 

Intervjuvanec I4 je omenil, da se lahko zgodi, da določeni akterji lovijo v zaščitenih območjih, 
kar ni v redu. Izpostavil je tudi, da lahko ribolov s kočami povzroča škodo na morskemu dnu.  

Intervjuvanec I5 je izpostavil, da se lahko pojavi težava pri hranjenju gojenih rib, če jih preveč 
hranimo. To zna postati precejšen problem, vendar tega še nihče ne izvaja, ker je krma prevelik 
strošek. 

Intervjuvanec I6 je navedel, da se trajnost izvaja in da je ta sektor dobro nadzorovan. Menil je, 
da je Jadransko morje precej siromašno in da se ekološko stanje ne poslabšuje toliko, kot se je 
pred nekaj leti. 

Intervjuvanec I7 je omenil, da se trajnostni razvoj izvaja, vendar omejeno, ker imamo majhen 
akvatorij. Izpostavil je, da se lahko pojavlja krivolov v zaščitenih območjih. Glede 
Sredozemskega morja je povedal, da na južnem delu ribolov izvajajo afriške države, ki niso 
zajete v SRP, kar povečuje možnosti za sporne in netrajnostne prakse. Dodal je še, da bi bilo za 
doseganje trajnostnega vidika potrebno omejiti ribolov ogroženih vrst, ki so prelovljene. 
Trajnost Jadranskega morja je odvisna tudi od drugih držav, ki si lastijo del tega, Slovenija ima 
tukaj majhen vpliv. 

Intervjuvanec I8 je povedal, da je zaščita ogroženih vrst že prisotna in zakonsko urejena. Enako 
velja za omejitve ribolova, prav tako se izvajajo tudi kontrole. Omenil je, da so programi 
omejitve ribolova uspešni na dolgi rok, kot se je npr. pokazalo pri modro plavuti tuni. Omenil 
je še, da je veliko odvisno tudi od Italije in Hrvaške, saj si z njima delimo morje, tako, da bi 
morali tudi oni izvajati trajnostne prakse, če bi hoteli staleže v Jadranskem morju izboljšati. 
Navedel je, da bi prekinitev ribolova pomagala ribolovnim organizmom, vendar se s tem 
pojavlja socialni problem, saj je veliko ribičev odvisnih od ribolova, ne samo v Sloveniji, ampak 
tudi v Italiji in na Hrvaškem. 

Intervjuvanec I9 je dejal, da se trajnostni razvoj v Sloveniji izvaja. Gre za določene minimalne 
pogoje, ki morajo biti doseženi, da se ne ogroža življenja rib, tako v ribogojnicah kot v naravnih 
okoljih. Omenil je še, da so lahko aditivi v ribogojstvu škodljivi za okolje. 

Intervjuvanec I10 je navedel, da se trajnostne prakse izvajajo, vendar premalo. V Sloveniji 
imamo omejitve časa ribolova, ribolovnih orodij, velikosti ulovljenih rib in tudi zaščitene 
naravne rezervate. Omenil je, da je prišlo do pretiranega izlova v Jadranskem morju. Stanje 
dodatno otežuje dejstvo, da je od ribištva odvisnih veliko družin. Težko je doreči enostaven 
način reševanja nastale težave. Kot že nekaj predhodnikov, je povedal, da kočarjenje v 
Slovenskem morju uničuje morsko dno, vendar se izvaja redkeje. Trajnostno naravnano bi bilo, 
da bi lahko ribiči svoje proizvode prodali po višji ceni ali da bi se diverzificirali v kakšno drugo 
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panogo, npr. turizem. Dober primer bi bil, da bi ribič peljal turiste na ogled ribolovnega procesa, 
pri tem bi ulovil deset kg rib, te bi nato obiskovalcem pripravil in postregel. Tako bi se ulovilo 
manj rib, a bi ribič vseeno dobil svoj dohodek, da lahko preživi. 

Intervjuvanec I11 je povedal, da se trajnostni vidik in varovanje okolja pri ribištvu izvajata v 
premajhni meri. Dejal je, da ni videti, da bi Evropski ribiški sklad kaj investiral v tej smeri. 
Omenil je še, da ribolov s kočami morda res malo poškoduje morsko dno, vendar ne gre za 
večjo težavo. Kritično je dodal, da sam ne vidi, da bi se kaj drastično delalo v dobrobit okolja 
in da je trajnostni razvoj, če pogledamo prelov, ki ga opravljajo različne flote iz tujine, tukaj na 
nuli. 

Intervjuvanec I13 je navedel, da se je pri razvoju sladkovodnega ribogojstva mogoče malo 
pozabilo na trajnostni razvoj in na ekološko naravnanost. Tu je pomembno, kako ribogojci 
upravljajo s samo vodo in da mora ta kljub izrabi ostati čista. 

Intervjuvanec I14 je dejal, da se trajnostne prakse izvajajo v določeni meri, vendar, da bi bilo 
najbolje, za neko časovno obdobje, prepovedati celoten ribolov. Le tako bi se lahko ribji staleži 
obnovili. Ribičem bo potrebno ponuditi alternativne vire prihodka, ki se povezujejo s turizmom. 

Intervjuvanec I15 je povedal, da se trajnostne prakse izvajajo in da so omejitve na določenih 
segmentih morda še preveč stroge. Menil je, da se trajnostni razvoj morda izvaja z neprimernimi 
ukrepi. Čeprav so ogrožene vrste zakonsko zaščitene, naša ribogojstva pa ne delujejo v smeri 
onesnaževanja okolja, saj uporabljene tehnologije stremijo k temu, da ohranjajo vodo čisto. 
Izpostavil je, da so recirkulacijski sistemi ribogojnic način razvoja, ki je potreben, da se doseže 
trajnostni razvoj in porabi čim manj vode. 

6.6 Mnenje o zakonodaji s področja ribištva in ribiškega trga 

S šestim vprašanjem smo intervjuvance spraševali o mnenju o zakonodaji s področja ribištva in 
ribiškega trga. Zanimalo nas je splošno mnenje o sami zakonodaji, ali je ta dobro zastavljena 
ali potrebuje izboljšave. Zanimalo nas je tudi, ali zakonodaja udeležence na trgu preveč omejuje 
in ali ima morda kakšne slabe točke. 

Večina intervjuvancev je mnenja, da so možne izboljšave na določenih področjih. Pojavljajo se 
nekatere omejitve, ki otežujejo delovanje oz. izvajanje določenih nalog. Predvsem gre za 
omejevanje ribogojcev in ribičev. Intervjuvanci so menili, da bi se morala zakonodaja bolj 
prilagajati stanju v ribiškem sektorju. Določene pomanjkljivosti zakonodaje so bile omenjene 
tudi pri sledljivosti ribiških izdelkov, deklaracijah in označbah, pri prodaji svežih proizvodov, 
pri oceni kakovosti proizvodov in tudi pri nadzoru. 
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Intervjuvanec I1 je omenil, da se ozka grla v zakonodaji pojavljajo pri identifikaciji ribiških 
surovin, saj so lahko pri nakupu surovin glede tega zaskrbljena tudi sama podjetja. Še ena 
pomanjkljivost se morda nahaja tudi pri prodaji svežih proizvodov. 

Intervjuvanec I2 je navedel, da so tudi pri zakonodaji vedno možne izboljšave. Najprej je 
omenil, da bi se lahko izboljšala področja kakovosti, povezovanja z varnostjo v prehranjevanju 
in osveščanja potrošnikov. Tudi pri označevanju bi se lahko izpeljale določene spremembe, saj 
nekateri podatki, ki so trenutno potrebni, potrošnikom ne podajo dovolj jasnih informacij. 
Izpostavil je še, da mogoče primanjkuje kadrov za izvajanje nadzora. 

Intervjuvanec I3 verjame, da gre pri sledljivosti ribiških izdelkov v praksi tudi kaj, po domače 
rečeno, mimo, se pravi brez ustreznih podatkov. Omenil je, da je, če gre za predelani proizvod, 
sledljivost veliko težja kot pri celi ribi ali celemu organizmu. Dodal je še, da je zakonodaja 
dobro zastavljena, ampak potrebuje boljše izvajanje. 

Intervjuvanec I4 je tudi omenil, da se težave pojavljajo pri izvajanju zakonov. Dodal je še, da 
zakonodaja najverjetneje potrebuje izboljšave. 

Intervjuvanec I5 je bil mnenja, da bi poenostavitev zakonov lahko veliko pripomogla. 
Pridobitvi vodnega in gradbenega dovoljenja sta lahko zelo dolgotrajna procesa. Težave se 
pojavljajo pri gojenju rib, saj ima direktiva za vode zapisane določene nerazumne omejitve. 
Npr., če pade voda v vodotoku pod nek biološki minimum, lahko to privede do odvzema 
vodnega dovoljenja in prekinitve same dejavnosti. Ribogojec pa ne more kar tako prenehati, saj 
ribe neprestano potrebujejo vodo. Zaključil je z mnenjem, da zakonodaja v določenih segmentih 
zagotovo potrebuje izboljšave. 

Intervjuvanec I6 je dejal, da bi se lahko zakonodajo izboljšalo. 

Intervjuvanec I7 je prav tako omenil, da bi se predpise dalo izboljšati. Navedel je, da je nadzor 
nad izvajanjem zakonodaje nezadosten. Povedal je, da je segment vseeno velik, če vključimo 
vse gostinske obrate, ki ponujajo ribje proizvode. Ribji proizvodi so lahko ponujeni v 
ribarnicah, restavracijah, hotelih in trgovinah. Vse te obrate bi bilo treba nadzorovati. Povedal 
je še, da to velja tako za morske kot tudi za sladkovodne ribe. 

Intervjuvanec I8 je navedel, da je zakonodaja na določenih področjih zelo restriktivna in 
omejujoča. Ta lahko gospodarskim ribičem povzroča težave in jim otežuje delo. Menil je, da bi 
se morala zakonodaja bolj prilagajati stanju na terenu. 

Intervjuvanec I9 je povedal, da je ribištvo ena izmed politik EU in je tam zakonodaja dobro 
zastavljena. Dodal je še, da so te panoge na ravni EU večje kot v Sloveniji, ampak kljub temu 
smo se morali zakonodaji prilagoditi. Navedel je, da ribiči menijo, da jih zakonodaja zagotovo 
omejuje. 
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Intervjuvanec I10 je pritrdil, da je zakonodaja z več vidikov neprimerna. Regulative so visoke 
in zakonodaja ribiče omejuje pri izvajanju ribolova. 

Intervjuvanec I11 je omenil, da je zakonodaja vse bolj represivna. Kot primer je navedel, da 
morajo ribiči pisati dnevnik in tehtati vsako ulovljeno ribo posebej. 

Intervjuvanec I12 meni, da je tržna zakonodaja primerna. Nadzor pri ribogojstvu deluje dobro, 
vsaj del, ki ga izvaja veterinarska inšpekcija. Izvaja se tudi nadzor pri ribiških živilih, opravlja 
ga Uprava za varno hrano. 

Intervjuvanec I13 je dejal, da že deset let ni bilo nobenega popravka na tem področju. Omenil 
je, da se očitno na Ministrstvu niso preveč ukvarjali s posodobitvami zakonodaje. Dodal je, da 
bi bila najprej potrebna analiza obstoječe zakonodaje, da bi se lahko podalo kakšne izboljšave. 

Intervjuvanec I14 je navedel, da je SRP narejena za večje države znotraj EU in da je Slovenija 
bolj specifična država glede ribištva ter da bi potrebovala drugačne zakone. Omenil je še, da bi 
lahko svojo nacionalno zakonodajo izboljšali. 

Intervjuvanec I15 je dejal, da se vsi ribogojci pritožujejo nad zakonodajo, ker so tam prehude 
omejitve. Poslušati bi morali strokovnjake za ribogojstvo, zato ker so postavljeni zakoni 
mnogokrat neživljenjski in se ne prilagajajo stanju na terenu. Strokovnjakov ribogojstva je malo 
in jih primanjkuje. Dodal je še, da tudi na Ministrstvu ne razumejo dobro ribištva in jim tudi 
tam primanjkuje strokovnjakov, ki poznajo ribe. Tudi ta intervjuvanec je omenil, da je SRP bolj 
primeren za večje države v EU, za Slovenijo pa ne toliko, ker smo manjši in se z drugimi 
državami ne moremo primerjati. 

6.7 Kakovost ribiških proizvodov v Sloveniji 

V tem vprašanju nas je zanimalo mnenje o kakovosti ribiških izdelkov. Intervjuvance smo 
najprej povprašali, kakšna je kakovost ribiških izdelkov na slovenskem trgu, saj smo želeli 
izvedeti, če je ta zadovoljiva in če ustreza standardom in predpisom. 

Večina intervjuvancev je menila, da so slovenski ribiški proizvodi kakovostni. Na kakovost 
vpliva veliko dejavnikov, predvsem okolje za gojenje, naravno okolje, v katerem se ribe ulovi, 
ali način predelave. Če je okolje ustrezno, bo tudi izdelek kakovosten. Slabša kakovost ribiških 
izdelkov se lahko pojavi pri manj svežih proizvodih, pri določenih zamrznjenih proizvodih in 
pri določenih predelanih proizvodih. Potrošniki velikokrat nimajo znanja, da bi lahko ugotovili, 
kakšna je kakovost ponujenih izdelkov, zato pogosto preplačajo svoj nakup. Boljšim 
poznavalcem ribiških proizvodov se to dogaja manj pogosto. Še vedno je težko ugotoviti, 
kakšno kakovost imajo določeni predelani ribiški izdelki. Omeniti je vredno tudi to, da cena in 
kakovost nista vedno povezani. Nekateri izdelki bodo cenejši, čeprav ni nič narobe z njimi in 
bo kakovost enaka kot pri dražjih izdelkih. Cena ribiških izdelkov je pogosto neodvisna od 
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kakovosti, vendar to ne velja za vse izdelke. Primanjkuje nam tudi znanja glede preučevanja 
kakovosti izdelkov, tako svežih kot predelanih. Testiranja kakovosti so načeloma še predraga, 
prav tako še nimamo ustreznih metod za izvajanje. 

Intervjuvanec I1 je povedal, da je kakovost zadovoljiva, ni pa zelo dobra. Ustreza določenim 
standardom, vendar so ti morda minimalni. Kakovost uvoženih rib se verjetno ne preverja 
zadostno, ker je to predrago in ker še ni takšnih metod, s katerimi bi to delo opravljali. Iz prakse 
so videli tudi, da proizvodi pri prodajalcih niso vedno v najboljšem stanju; gre večinoma za 
zamrznjene proizvode, ki so že presušeni in niso več kakovostni. Omenil je še, da bi se moralo 
bolj preverjati kakovost ponudbe pri veletrgovcih. 

Intervjuvanec I2 meni, da je kakovost dobra in da ustreza standardom. Tudi ribiški izdelki z 
nižjimi cenami so dovolj kakovostni. Pri predelanih ribiških izdelkih se lahko pojavljajo kakšna 
neskladja. Pri uvozu je vprašljivo, če se dovolj kontrolira kakovost. Večinoma gre za uvoz iz 
EU, in sicer za prosti trg. Pokazalo se je že, da uvoz ne dosega zadovoljive kakovosti, če 
pogledamo primere drugih proizvodov, kot je npr. meso. 

Intervjuvanec I3 je bil mnenja, da pri svežih proizvodih kakovost ni zadovoljiva. Tudi v 
ribarnicah je možno zavohati smrad, medtem ko nekje v tujini tega ni. 

Intervjuvanec I4 je povedal, da je po njegovem mnenju kakovost v redu. Tudi pri sladkovodnih 
ribah niso zasledili, da bi bila kakovost slabša. Izrazil je potrebo po tem, da bi se izvajalo nadzor 
sladkovodnih rib, in sicer za kakovost samega ribjega mesa. 

Intervjuvanec I5 je dejal, da je kakovost ribiških izdelkov absolutno zadovoljiva. Omenil je, da 
se izvaja projekt, v okviru katerega se bo testiralo slovenske ribolovne organizme in dokazalo, 
da je ribje meso višje kakovosti. 

Intervjuvanec I6 je povedal, da se potrošniki ne zavedajo, kakšna je kakovost rib, in to znajo 
trgovci izkoristiti. Trgovci nevednost potrošnikov izrabijo tako, da prodajajo nižje kakovostne 
izdelke po višjih cenah. Intervjuvanec je še dodal, da ribiški proizvodi v osnovi ustrezajo 
standardom. Tudi on je omenil, da kontrola uvoženih ribiških izdelkov ni zadostna. 

Intervjuvanec I7 je omenil, da kakovost ribiških proizvodov večinoma ustreza standardom in 
predpisom. Težave se lahko pojavljajo pri nesvežih in pri različnih predelanih izdelkih. 

Intervjuvanec I8 je navedel, da je kakovost rib zadovoljiva, odvisno pa je od potrošnika, kako 
prepozna kakovost. Ta je odvisna od okolja, v katerem je riba ulovljena ali gojena; če je okolje 
zdravo, bo tudi riba kakovostna. Izpostavil je, da npr. zraven ladijskega pristanišča riba ne bo 
najbolj kakovostna, ker je morje bolj umazano kot drugje. 

Intervjuvanec I9 je bil mnenja, da so tako sveži ribiški izdelki kot gojeni proizvodi kakovostni. 
O predelanih ribiških izdelkih je menil, da so stopnje v razliki kakovosti večje kot pri svežih 
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proizvodih. Dejal je, da lahko pri predelanih izdelkih cenovna postavka odraža določeno 
stopnjo kakovosti, ampak to ne drži vedno. 

Intervjuvanec I10 je dejal, da so slovenske ribe in školjke kakovostne. Navedel je še, da 
slovensko morje ni bistro, zaradi sedimenta mulja, ki se nahaja na dnu morja, vendar to ne 
pomeni, da je morje umazano s kakšno drugo snovjo. 

Intervjuvanec I11 je povedal, da so slovenske ribe kakovostne, ampak te kakovosti nihče ne 
prepozna. 

Intervjuvanec I12 je pritrdil, da je kakovost različna od izdelka do izdelka in da cena ne odraža 
kakovosti. Cena se postavi na trgu. Dejal je še, da so pri svojih testih ugotovili, da ne moremo 
reči, da so cenejši izdelki nekakovostni. Velikokrat se namreč dogaja, da je kakovost cenejših 
izdelkov enaka v primerjavi z dražjimi. 

Intervjuvanec I13 je dejal, da je pri kakovosti potrebno paziti na označevanje, svežino in kratke 
dobavne poti. Povedal je, da je generalno gledano kakovost ribiških izdelkov zadovoljiva. 
Dodal je še, da imamo v Sloveniji morda premalo strokovnjakov s tega področja, da bi res lahko 
ugotovili, ali je ribiški proizvod šel čez dobro proizvodno prakso. Tukaj je še premalo znanja, 
da bi se lahko ugotavljalo, kateri ribiški proizvodi so bolj kakovostni. 

Intervjuvanec I15 je omenil, da je kakovost gojenih organizmov iz sladkih voda veliko višja 
kot v nekaterih drugih državah. Meni, da imajo tudi morske ribe zadovoljivo kakovost. 

6.8 Geografska lokacija in tradicionalni organizmi 

Ugotoviti smo želeli tudi, kako geografska lokacija Slovenije vpliva na ribištvo in trg rib. 
Predvsem je bilo mišljeno to, ali imamo glede na naše vodne tokove in morje dovolj razvit trg 
rib. Povprašali smo še, na katerih mestih ali regijah se največ konzumira ribiške izdelke. 
Zanimalo nas je, kje se ribolov in akvakultura največ izvajata, vendar smo vprašanje kasneje 
tudi izpuščali, ker je postalo samoumevno, podatke o tem pa smo pridobili tudi že iz drugih 
virov. Zadnje podvprašanje, ki smo ga postavili, je bilo, če bi lahko katere od ribolovnih 
organizmov označili kot tradicionalne v Sloveniji. 

Večina intervjuvancev je bila mnenja, da je na ribiškem trgu še nekaj prostora za razvoj. 
Gospodarski ribolov se bo težje razvijal, ker so staleži rib v Jadranskem morju prelovljeni. 
Intervjuvanci so omenili, da bi se lahko ulov slovenskih ribičev v večji meri prodajal v 
Sloveniji, ker se trenutno večina ulova prodaja v Italijo. Možnosti za razvoj so večje za gojenje 
sladkovodni rib in za gojenje v zaprtih akvakulturnih sistemih. Vsi intervjuvanci so se strinjali, 
da je na Obali in v Ljubljani potrošnja ribolovnih izdelkov večja kot v drugih predelih Slovenije. 
Morda je večja potrošnja tudi ob rekah, poleg ribogojnic, kjer je lažje kupiti ribe. V drugih delih 
Slovenije je potrošnja ribolovnih organizmov precej manjša. Gospodarski ribolov se izvaja v 
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morju, na celinskih vodah pa tega ni, izvaja se le rekreacijski ribolov, ki je manjšega obsega. 
Ribogojnice v Sloveniji se delijo glede na gojene vrste rib: hladnoljubne vrste, kot so postrvi, 
in toploljubne, kot so krapovci. Hladnoljubne vrste največ gojijo na gorenjskem, dolenjskem in 
notranjskem delu Slovenije, toploljubne vrste pa na štajerskem in prekmurskem delu. Kot 
tradicionalne ribolovne organizme med morskimi vrstami lahko označimo sardele in moškatne 
hobotnice ter gojene klapavice. Med sladkovodnimi vrstami rib se kot tradicionalne lahko 
označi postrvi in krape. 

Intervjuvanec I1 je povedal, da se znotraj Slovenije pojavljajo velike razlike pri kulturi uživanja 
rib. Bolj pogosto uživanje rib se pojavlja na Obali in v velikih mestih, kot sta Ljubljana in morda 
Maribor. Drugod po Sloveniji je konzumacija rib precej nižja. Intervjuvanec je bil mnenja, da 
bi se do neke mere dalo proizvesti več, glede na površino, ki jo imamo v Sloveniji. V alpskih 
rekah lahko postane gojenje problematično, ker so te že prekomerno ogrožene. Dogaja se, da 
so poletja bolj vroča, zato je vode manj, pretočni sistemi za gojenje postrvi pa potrebujejo veliko 
vode, zato lahko nastajajo težave. Bolj se voda segreva, manj je kisika v njej, zato v taki vodi 
salmonidne vrste ne preživijo. Ciprinidne vrste so bolj trpežne in odporne na okolijske 
spremembe. Intervjuvanec je bil mnenja, da so možnosti za razširitev ribogojstev bolj v srednji 
in proti vzhodni Sloveniji. Omenil je še, da so nekatere ribe bolj poznane, vendar prav 
tradicionalnih vrst nimamo. 

Intervjuvanec I2 je omenil, da imamo problem z omejenim morskim prostorom in da so večje 
možnosti za razvoj akvakulture. Po njegovem mnenju, se največ ribiških izdelkov konzumira 
na Primorskem in v okolici večjih rek, kjer se nahajajo sladkovodna ribogojstva. Ribolov se 
največ izvaja v morju, največji ribogojec pa je ribogojstvo Goričar. Dodal je še, da lahko kot 
tradicionalne ribe označimo postrv in krape ter mogoče še soško postrv. 

Intervjuvanec I3 je menil, da bi se lahko več slovenskega ulova prodajalo na slovenski ribiški 
trg, ne pa na borzo v Italijo. Slovenski ulov se prodaja le v trgovini Leclerk in v lokalni ponudbi 
obalnih mest, vse ostalo pa konča v Italiji. Glede potrošnje ribiških izdelkov je omenil, da je ta 
boljša na Obali, na celini pa je bolj konservativna. Gospodarski ribolov se izvaja le na Obali, 
sladkovodnega gospodarskega ribolova namreč nimamo. Morska akvakultura se izvaja v 
zalivih ob obali, sladkovodna akvakultura pa je razpršena po celi Sloveniji. Tradicionalni 
ribolovni organizem bi mogoče lahko bila sardela, ampak je njen ulov v zadnjih letih drastično 
upadel in se je skoraj ne lovi več. 

Intervjuvanec I4 je navedel, da Slovenci na splošno ne jemo veliko rib. Potrdil je, da je potrošnja 
ribolovnih izdelkov zagotovo večja v obalnem delu Slovenije in verjetno tudi na Gorenjskem, 
kjer se goji postrvi ter na štajerskem, kjer se goji krape. Navedel je še, da bi lahko bili ribiški 
proizvodi bolj razširjeni, prav tako bi lahko bilo večje zavedanje o morskih in sladkovodnih 
ribah. Omenil je še, da razen ribičev v ribarnicah, v Ljubljani krape kdo težko pozna. Kot 
tradicionalno ribo je omenil postrv. 
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Intervjuvanec I5 je omenil, da je v Sloveniji sladkovodno ribogojstvo razdeljeno na 
hladnovodne ribogojnice, ki so bolj na gorenjskem, notranjskem in dolenjskem delu Slovenije 
ter na toplovodne ribogojnice, ki se nahajajo bolj na štajerskem in prekmurskem delu. 

Intervjuvanec I6 je povedal, da se največ ribiških izdelkov uživa v zahodni in osrednji Sloveniji. 
Kot tradicionalne ribiške izdelke je označil sardelo in moškatno hobotnico na morju, pri 
celinskem ribištvu pa sta to krap in postrv. 

Intervjuvanec I7 je dejal, da se največ ribiških izdelkov konzumira na Obali in v večjih mestnih 
središčih, drugje je stanje zelo slabo. Menil je še, da so ribiški proizvodi zadostno razširjeni, 
razen na tistih mrtvih območjih, kjer je o koristnih lastnostih rib zelo malo zavedanja. Kot 
tradicionalni ribolovni organizem je omenil gojeno klapavico, ki se na tem območju goji že več 
kot trideset let. Značilna riba je bila tudi sardela, vendar je zdaj zelo malo lovijo. Tradicionalni 
ribolovni organizem je zagotovo tudi moškatna hobotnica. Pomembne vrste pri ulovu so orade, 
moli, listi in jadranski lignji. 

Intervjuvanec I8 je bil mnenja, da je poraba ribiških izdelkov boljša na Obali in mogoče v 
Ljubljani, na drugih območjih pa je slabša. Glede geografske pozicije je povedal, da je ta dobra 
za trgovanje z Italijo in Hrvaško. Dodal je še, da se kot tradicionalni ribolovni organizem lahko 
omeni sardele, drugih pa ne moremo šteti za tradicionalne. 

Intervjuvanec I9 je bil mnenja, da je Slovenija vodnata država in da imamo dobre pogoje za 
ribolov in ribogojstvo. Menil je, da tukaj obstaja še nekaj potenciala za dodaten razvoj. Povedal 
je, da imamo neko tradicijo tako v morskem kot sladkovodnem ribištvu. Kot tradicionalne 
organizme bi lahko med sladkovodnimi vrstami označili šarenko in soško postrv. 

Intervjuvanec I10 je pojasnil, da se morski ribolov več kot toliko ne bo mogel širiti, saj moramo 
za doseganje trajnosti tega omejiti. Strinjal se je, da bi lahko bilo več sladkovodnih ribogojstev, 
saj je na tem področju možna dodatna rast. Navedel je, da se največ ribiških proizvodov uživa 
na Obali, v večjih mestnih centrih in ob kakšnih rekah, kjer se ljudje prehranjujejo s celinskimi 
ribami. Dodal je še, da tradicionalnih ribolovnih organizmov v Sloveniji nimamo, saj imajo vse, 
kar imamo mi, tudi Italijani in Hrvati. 

Intervjuvanec I11 je dejal, da razširitev na področju ribolova ni možna, saj ni mogoče dodatno 
izčrpavati morja. Dodal je, da se večina ulova slovenskih ribičev proda v Trstu in le nekaj 
malega v Sloveniji. Menil je, da bi začasno prenehanje z ribolovom v slovenskem morju lahko 
pripomoglo k obnovitvi staležev rib. Takšno prenehanje z ribolovom bi pomagalo v našem 
morju, na Jadransko morje pa ne moremo vplivati, ker smo premajhni in imamo majhen 
akvatorij. 

Intervjuvanec I12 je bil mnenja, da imamo Slovenci prednost, ker smo majhna država, zato je 
lahko ponudba trgovskih verig na vseh lokacijah ista. Kar pomeni, da so ribiški izdelki v 
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ponudbi vseh trgovcev. Težavo vidi v tem, da primanjkuje zavedanja, da bi morali pojesti več 
rib. 

Intervjuvanec I13 je menil, da bi se lahko ribiški trg še bolj razvil, glede na to, koliko vode 
imamo. Predvsem je izpostavil, da so večje možnosti za razvoj pri sladkovodnem ribogojstvu. 
Omenil je še, da se največ ribiških izdelkov konzumira na Obali in v Ljubljani. Kot 
tradicionalne ribolovne organizme je izpostavil postrvi in krape, če gledamo sladkovodne vrste 
rib. 

Intervjuvanec I14 je dejal, da se nove priložnosti pojavljajo pri sladkovodnem ribogojstvu. 
Omenil je, da je potrošnja ribiških izdelkov največja na Obali in v Ljubljani. Povedal je, da so 
tradicionalni morda brezmesni petki, ki ostajajo od cerkvenih navad, tradicionalen običaj pa bi 
lahko bil tudi priprava bakalaja doma. 

Intervjuvanec I15 je navedel, da imamo odlične pogoje za proizvodnjo sladkovodnih rib, vendar 
jih ne znamo dovolj izkoristiti. Dejal je, da se največ rib poje na Primorskem.   

6.9 Akvakultura in ribogojstvo v Sloveniji 

Zanimalo nas je tudi stanje akvakulture in ribogojstva v Sloveniji. Intervjuvance smo najprej 
povprašali,  kako se ta panoga razvija in če sama dejavnost raste. Nato pa, kakšno mnenje imajo 
potrošniki o samih gojenih vrstah v primerjavi z divjimi vrstami ribolovnih organizmov. 
Zanimalo nas je tudi, ali potrošniki bolj cenijo gojene ali divje oz. ulovljene organizme. 

Večina intervjuvancev meni, da dejavnost akvakulture raste, predvsem se povečuje gojenje 
školjk. Gojenje morskih rib stagnira, saj imamo le eno podjetje, ki se ukvarja s tem, pa tudi 
prostora za ribogojstvo je malo in pogoji za gojenje v slovenskem morju niso najbolj ugodni. 
Gojenje školjk se povečuje in tukaj so še možnosti za razvoj, saj je tudi povpraševanje po 
klapavicah veliko. Pogoji za gojenje klapavic so ugodni, med drugim pa školjke zelo malo 
vplivajo na okolje, ker so filtratorski organizmi. Tudi pri sladkovodnem ribogojstvu so še 
dodatne možnosti za razvoj, ampak bi moralo več ribogojcev začeti s prodajo v trgovskih 
verigah, saj bi tako lažje dosegli večje število potrošnikov. Težavo predstavlja oddaljenost 
ribogojnic od mestnih središč in dražja logistika do prodajnih centrov. Primanjkuje ukrepov, ki 
bi bolj spodbujali mlade, da bi se lahko začeli ukvarjati z ribogojstvom. Možnosti so tudi pri 
povezovanju ribičev in školjkarjev, saj bi ribiči z lovom ob školjčiščih zmanjšali škodo zaradi 
rib, ki se prehranjujejo s školjkami. Razvoj zaprtih gojitvenih sistemov je tudi ena od možnih 
poti razvoja, ampak je tehnologija trenutno še zelo draga. Tehnologija recirkulacijskih sistemov 
vode v ribogojnicah predstavlja razvojno možnost, ki bi morda omogočila večji razvoj 
sladkovodne akvakulture v Sloveniji. Ta tehnologija omogoča, da se voda prečiščuje in da se 
je pri gojenju rib porabi manj. Težava je draga začetna investicija v to tehnologijo v primerjavi 
s klasičnimi pretočnimi ribogojnicami. Možnosti razvoja strokovnjaki vidijo tudi v uveljavitvi 
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gojenja novih vrst ribolovnih organizmov, ki pa morajo biti zanimivi za trg in cenovno ugodni. 
Kot primer lahko navedemo podjetji Mytilus in Prosub, ki gojita tudi druge vrste, kot so ladinke 
in ostrige, ki dosegajo višje cene kot klapavice (Petrič 2019). Ekološka akvakultura se v 
Sloveniji še ne izvaja, ker je zaenkrat predraga za slovenske ribogojce. Večina intervjuvancev 
je menila, da se med sladkovodnimi vrstami vzredi največ šarenk, postrvi in krapov, od morskih 
vrst pa so najpogostejše orade, brancini in klapavice. Prav tako je večina menila, da potrošniki 
ne opazijo razlik med gojeno in ulovljeno ribo, opazna pa je razlika v ceni, ker so gojeni 
organizmi običajno cenejši. Intervjuvanci domnevajo, da je razlikovanje med gojenimi in 
ulovljenimi ribami boljše na obalnem delu Slovenije, kjer so potrošniki bolj ozaveščeni in tudi 
bolj zahtevni. Potrošniki bolj cenijo ulovljene kot pa gojene ribe. Tukaj smo naleteli na 
nestrinjanja med intervjuvanci, saj so nekateri menili, da so ulovljene ribe bistveno boljše 
kakovosti, drugi pa, da so lahko tudi gojene ribe dobre, če je potek gojenja ustrezen in dobro 
nadzorovan. 

Intervjuvanec I1 je povedal, da je gojenje školjk v porastu. Omenil je, da se lahko v akvakulturi 
pojavljajo številne sporne prakse, kot je dodajanje pesticidov, aditivov in zdravil. Omenjeni 
primeri prihajajo večinoma iz tujine, ampak se lahko dogajajo kjer koli. Ribogojnice lososov v 
tujini gojijo na tone organizmov, kar ni primerljivo s slovenskimi, ki so manjšega obsega. 
Potrošniki lahko zaradi širitev negativnih informacij iz tujine začnejo dvomiti v slovenske 
ribiške izdelke. Tisti, ki se bolj spoznajo na ribiške proizvode, vedo, da je lahko tudi gojena 
riba dobra. Večina potrošnikov meni, da so divje ribe boljše, ker je to lažja razlaga. Omenil je 
še, da ekološka akvakultura pri nas še ni razširjena. V morju se goji klapavice in brancine, v 
celinskih vodah se goji večinoma šarenke, potočne in soške postrvi. 

Intervjuvanec I2 je povedal, da tako dejavnost akvakulture kot povpraševanje po gojenih 
organizmih rasteta. Tisti, ki je poznavalec, pozna razlike med gojeno in ulovljeno ribo. Pravi, 
da se ne pojavlja, da bi potrošniki zavrnili ribo, ker je vzgojena. Izpostavil je razvoj sladkovodne 
akvakulture in marikulture, v okviru katere se goji školjke. Za ekološko akvakulturo še ni dovolj 
zanimanja, ker je za slovenske ribogojce še vedno predraga. Dodal je še, da se v celinskih vodah 
največ goji postrvi, na morju pa prevladuje gojenje klapavic. 

Intervjuvanec I3 je omenil, da morsko ribogojstvo stagnira, medtem ko se gojenje školjk 
povečuje. Slovenski školjkarji bi lahko prodali še več kot trenutno proizvedejo. Gojenje 
brancinov je še vedno drago, zato je cena izdelkov višja, konkurenca s strani uvoženih gojenih 
rib pa je močna. Navedel je, da dvomi, da bi večina potrošnikov ugotovilo razliko med gojeno 
in ulovljeno ribo. Dodal je še, da se med morskimi ribami goji največ brancinov, med 
sladkovodnimi šarenk, v školjkarstvu pa klapavic. 

Intervjuvanec I4 je dejal, da dejavnost večinoma stagnira in je morda le občasno v manjšem 
porastu. Med gojenimi in ulovljenimi ribami se začne razlikovanje na dveh točkah – prva točka 
je izobrazba, če potrošnik sploh prepozna razliko med ribama, druga pa je kupna moč, torej, če 
si potrošnik lahko privošči divjo ribo. Dodal je, da je divja riba zagotovo bolj cenjena kot pa 
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gojena. Povedal je tudi, da se zagotovo izvaja več sladkovodnega kot morskega ribogojstva. 
Meni, da je večina sladkovodnih ribogojnic usmerjenih v repopulacijo ribjih staležev v 
celinskih vodah, manjši del je prisoten za prodajo potrošnikom. Po njegovem mnenju se v 
Sloveniji največ goji šarenke in krape, pri morskem ribogojstvu pa brancine. 

Intervjuvanec I5 je dejal, da dejavnost ni v večjem porastu in da večinoma stagnira. Ministrstvo 
preko ribiškega sklada precej spodbuja ribogojno dejavnost, in sicer, da si ribogojci posodobijo 
obrate in povečajo proizvodnjo. Meni, da ni dovolj ukrepov, ki bi mlade spodbujali k izvajanju 
ribogojstva. Izpostavil je tudi, da so z raziskavami ugotovili, da so lahko nekatere ribe iz 
ribogojnic boljše kot tiste iz morja. Omenil je, da potrošniki razlike med gojenimi in ulovljenimi 
ribami verjetno ne morejo zaznati. V Sloveniji je najbolj razširjen sistem pretočnih ribogojnic, 
ki stojijo ob določenem vodotoku. Tam se voda pretaka od bazenov, v katerih se goji ribe, do 
povratka nazaj v vodotok. Manjši del ribogojnic so zaprti sistemi, ki so prav tako povezani z 
vodotoki in omogočajo bistveno manjšo porabo vode. Težava pri ekološki akvakulturi je krma, 
ki je v primerjavi s klasično akvakulturo dražja, zato je tudi prodajna cena gojenih organizmov 
toliko višja. Težko pa je prepričati potrošnike, da bi se odločili za nakup dražjih izdelkov iz 
ekološke akvakulture. To je en od glavnih razlogov, da se ekološka akvakultura v Sloveniji še 
ni uveljavila, noben ribogojec se namreč ni odločil za to. Hladnovodnih gojenih organizmov 
proizvedemo nekje 700 ton; prevladujejo šarenke, postrvi, potočne postrvi in potočne 
zlatovčice. Drugi segment je proizvodnja toplovodnih gojenih organizmov, kjer proizvedemo 
približno 200 ton, največ se goji krape, smuče in ščuke. Ostane še marikultura, v okviru katere 
se goji klapavice in proizvodnja obsega približno 600 ton. Gojenje školjk je v zadnjih letih v 
tolikšnem porastu, da se bo kmalu izenačilo s proizvodnjo rib. 

Intervjuvanec I6 je bil mnenja, da se je akvakultura razvijala do leta 2010, trenutno pa področje 
stagnira, z izjemo školjkarstva. Dejal je, da gojenje školjk zagotovo raste in se razvija. 
Sladkovodni ribogojci nimajo težav pri prodaji, saj vse svoje proizvode prodajo na domačem 
trgu, v manjših količinah lahko tudi izvažajo v tujino. Stopnja samooskrbe z ribami je v 
Sloveniji nizka, večino sladkovodnih rib namreč uvažamo. Dejal je, da potrošniki ne bi zaznali 
razlike med gojeno in ulovljeno ribo. Obe ribi sta lahko dobre kakovosti, vendar potrošniki 
zagotovo bolj cenijo ulovljeno. Ekološke akvakulture se v Sloveniji še ne izvaja. Med 
hladnovodnimi vrstami se največ goji šarenke, zlatovčice, lipane in potočne postrvi, med 
toplovodnimi vrstami pa krape, ščuke, some in smuče. Pri morski akvakulturi se največ goji 
brancine in klapavice. 

Intervjuvanec I7 je dejal, da dejavnost akvakulture raste. Školjkarji so letos proizvedli okoli 
600 ton klapavic in bi proizvodnjo lahko še povečali. Pri morskem ribogojstvu imamo samo 
eno podjetje, ki proizvede nekje 70 ton letno, in sicer goji orade in brancine. Širitve so možne 
v manjšem obsegu, tako pri količini kot tudi pri uvedbi gojenja novih vrst rib. Ozaveščeni kupec 
bo razliko med gojenimi in ulovljenimi ribami prepoznal in bo tudi pripravljen plačati višjo 
ceno za divjo ribo. Boljše poznavanje tega področja bi omogočilo, da bi potrošnik lažje zaznal 
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razlike med divjo in gojeno ribo. Pri sladkovodni akvakulturi se največ goji postrvi, šarenke in 
krape. Pri morski akvakulturi se goji brancine in klapavice, nekaj malega je tudi orad. Ekološka 
akvakultura v Sloveniji še ni dobro poznana, nimamo niti ustrezne definicije, kaj to je. 

Intervjuvanec I8 je povedal, da se gojenje školjk povečuje. Gojenje morskih rib stagnira, edino 
podjetje, ki izvaja gojenje morskih rib, je Fonda. Omenil je, da pogoji za gojenje rib v 
slovenskem morju niso najbolj ugodni, ker nima globine. Sladkovodno gojenje rib je bolj 
razvito od morskega. Menil je, da potrošnik ne bi prepoznal razlik med gojeno in ulovljeno 
ribo. Večina potrošnikov bolj ceni ulovljeno ribo kot gojeno. Omenil je, da če je potek 
ribogojstva dober, je lahko tudi gojena riba zelo dobra. Tako kot je lahko ulovljena riba slaba, 
če živi v umazanem morju ali nečistem okolju. Dodal je, da so gojene ribe vseeno bolj privlačne 
za potrošnike, ker imajo nižjo ceno. V morju se goji brancine, orade in klapavice. 

Intervjuvanec I9 je dejal, da je v akvakulturi še prostora za nadaljnji razvoj. Potrošnik lahko 
razlike med gojeno in ulovljeno ribo začuti že pri ceni, saj so gojene ribe običajno cenejše od 
ulovljenih. Poznavalci pravijo, da je razlike možno opaziti tudi v okusu. Večina potrošnikov se 
s prepoznavo, ali gre za gojeno ali ulovljeno ribo, ne ukvarja. Razlike bi mogoče prepoznali 
potrošniki na Obali, ki so bolj ozaveščeni. Povedal je še, da sladkovodne vrste ščuke še ni videl 
v ribarnici, je pa to zelo cenjena riba. Intervjuvanec je dejal, da se ribogojstvo krapov in somov 
še razvija. Ta razvoj je možen tudi v povezovanju s turizmom, v okviru katerega se izvajata 
ljubiteljski ali tekmovalni ribolov na komercialnih ribnikih. 

Intervjuvanec I10 je dejal, da dejavnost akvakulture raste. Morsko ribogojstvo ima problem, 
ker slovensko morje ne ponuja najboljših pogojev za gojenje rib. Školjkarstvo raste, saj so 
pogoji za gojenje školjk relativno ugodni, prav tako je po školjkah veliko povpraševanja. 
Omenil je, da bi malokateri potrošnik zaznal razlike med gojeno in ulovljeno ribo. Nekatere 
izmed razlik so: gojene ribe so predvidoma cenejše kot ulovljene, gojene ribe prihajajo vedno 
v isti velikosti, ulovljene pa se pojavljajo v različnih velikostih, razlika v okusu med gojeno in 
ulovljeno ribo je več kot očitna. Nekdo, ki se z ribami prehranjuje bolj poredko, razlik v okusu 
ne bo opazil. Sladkovodnih ribogojnic je zagotovo več kot morskih, saj imamo le eno morsko 
ribogojnico. Največ se v morju goji školjk, v celinskih vodah pa postrvi in krape. 

Intervjuvanec I11 vidi možnosti povezovanja med ribiči in školjkarji, saj ribe pojejo veliko 
školjk, kar povzroča škodo. Zato bi izvajanje ribolova na gojiščih klapavic pomagalo tako 
ribičem kot školjkarjem. Poskusi navedenega povezovanja so še v začetnih pogovorih. Dodal 
je, da dvomi, da bi kakšen potrošnik razlikoval med ulovljeno in gojeno ribo. Po njegovem 
mnenju pa je razlika med obema očitna. 

Intervjuvanec I12 je omenil, da težavo vidi v ponudbi organizmov v določenih ribogojnicah. Z 
vidika potrošnika bi se lahko ribogojstvo boljše razvilo. Če bi svoje proizvode prodajali v 
trgovske verige, bi to potrošnikom omogočilo večjo dostopnost, samim ribogojstvom pa rast in 
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večji zaslužek. Potrošniki večino nakupov opravijo v trgovinah, zato je tam potrebno ponuditi 
izdelek. Če te pobude ni, tudi rasti ne bo. 

Intervjuvanec I13 je menil, da dejavnost raste in da ribogojci vedno več prodajajo tudi v 
trgovske verige. Povečalo se je tudi povpraševanje po gojenih organizmih. Podjetja v 
akvakulturi so se začela razvijati na podjetniški ravni in zagotovo gre za dejavnost, ki se bo še 
razvijala. Potrošniki na splošno mislijo, da je divja riba bolj kakovostna kot gojena. Po 
njegovem mnenju, se največ goji postrvi, some in jesetre. Nevarnosti se lahko pojavljajo pri 
gojenju tujerodnih vrst rib, in sicer, če te zbežijo v naravno okolje, je to lahko nevarno za okolje. 

Intervjuvanec I14 je dejal, da dejavnost raste, predvsem pri gojenju školjk. Pri morju se pojavlja 
težava za akvakulturo, ker primanjkuje prostora. Intervjuvanec vidi večje razvojne možnosti pri 
sladkovodnem kot pri morskem ribogojstvu. 

Intervjuvanec I15 je menil, da dejavnost akvakulture stagnira. Dejal je, da nam primanjkujejo 
strokovnjaki s tega področja. Meni, da so pojavlja pomanjkljivo izobraževanje, ki ga s tega 
področja ponujajo fakultete. Na biotehniški fakulteti manjka katedra za ribištvo. Menil je, da je 
lahko ulovljena riba v nekaterih primerih slabša od vzrejene, torej, da ni nujno, da so ulovljene 
ribe boljše. Ribe iz slovenskih ribogojnic so dobre, tako da ni potrebno iskati ulovljenih rib. 
Omenil je, da potrošniki razlik med gojeno in ulovljeno ribo ne bi znali ločiti. Dodal je še, da v 
Sloveniji ni večjih razlik med vzrejenimi in ulovljenimi ribami, če je riba vzrejena v dobrih 
pogojih, je lahko enaka kot tista, ki je ulovljena. 

6.10 Trženje in predelava ribolovnih organizmov v Sloveniji 

Intervjuvance smo med drugim spraševali, kaj menijo o predelavi in trženju ribolovnih 
organizmov v Sloveniji in če se s tem ukvarja zadovoljivo število podjetij. Nato smo postavili 
še podvprašanje, in sicer, ali poznajo kakšno blagovno znamko ali prepoznavni izdelek 
ribolovnih organizmov, ki je slovenskega porekla. Zanimalo nas je tudi, če poznajo izdelke, ki 
niso slovenskega porekla, ampak so samo predelani v Sloveniji. 

Mnenja intervjuvancev so se pri tem vprašanju razhajala, nekateri so namreč menili, da so 
možnosti razvoja za predelavo ribolovnih organizmov, drugi so menili, da tukaj ni več možnosti 
za razvoj, tretji pa, da tega področja v Sloveniji nimamo razvitega. Pojavlja se velika 
konkurenca iz tujine, zato se nekaterih proizvodov preprosto ne izplača predelovati. Večina se 
strinja, da so, razen Delamarisa, obrati manjši in bolj lokalni ter butični. Pri predelavi gre za 
dodano vrednost, saj ta lahko omogoči, da postane izdelek bolj tržno zanimiv. Edina blagovna 
znamka, ki je zaščitena, je Piranski brancin. Slovenske proizvode imajo podjetja Prosub, 
Mytilus, ribogojstvo Goričar, Faraonika (Ribiška družina Tolmin), G2O, Fonda in Rival. 
Večina naštetih podjetji se ukvarja z akvakulturo. Podjetja imajo raznovrstno ponudbo, od 
svojih gojenih vrst do ponudbe uvoženih izdelkov. Pri predelavi, ki se izvaja v Sloveniji, 
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sodelujejo podjetja Delamaris, Droga Kolinska, Goričar, Cerkvenik, Rival, Fonda, Prosub, 
Mytilus in drugi manjši lokalni predelovalci. 

Intervjuvanec I1 je omenil, da bi trženje lahko bilo boljše. Tudi na področju predelave vidi še 
veliko prostora za napredek, in sicer tako za inovativne proizvode kot tudi za kakšne bolj 
tradicionalne. Kot primer je navedel prodajo ribjih jajčec ali soka vloženih rib; gre za določene 
tržne niše, kjer se lahko prodaja dobre izdelke. Intervjuvanec je omenil, da pozna slovenska 
predelovalna podjetja, kot so Droga Kolinska, Delamaris in podjetje iz Kozine, po imenu 
Cerkvenik, ki predeluje bakala. Pri gojenju klapavic je prepoznavno podjetje Prosub, ki svoje 
izdelke prodaja tudi v Hofer. Mytilus je še eno podjetje, ki se ukvarja z gojenjem klapavic. Obe 
podjetji svojo dejavnost povezujeta s turizmom. 

Intervjuvanec I2 je navedel, da je kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo s trženjem. Dodal je, da 
vedno obstajajo možnosti za nove ideje na trgu. Trženje je mogoče pomanjkljivo v kratkih 
dobavnih verigah. Od podjetij, ki jih pozna, je intervjuvanec omenil Prosub in Petrič, ki gojita 
školjke, Goričar, ki goji postrvi, Fonda, ki goji brancine, Cerkvenik, ki predeluje bakala, Droga 
Kolinska, ki predeluje paštete in Delamaris konzerve. 

Intervjuvanec I3 je omenil, da se predelava izvaja le z uvoženo surovino, slovenska surovina 
pa ne gre v predelavo. Poznal je podjetji Cerkvenik in Delamaris. Ribolov na morju je zelo 
sezonskega značaja, zato surovin ne more zagotavljati čez celo leto. Za predelavo je potreben 
stalen donos surovin, tega pa v Sloveniji ni več. 

Intervjuvanec I4 je omenil, da pozna podjetje Fonda in družbo Faraonika pri Tolminu, kjer 
gojijo soško postrv in lipane. Dodal je še, da ima podjetje Faraonika verjetno največjo in najbolj 
moderno ribogojnico za salmonide v Sloveniji. 

Intervjuvanec I5 meni, da bi se lahko na področju predelave naredilo več, vendar je ponovno 
potrebno ozaveščati potrošnike. Poudaril je, da je predelava dodana vrednost slovenske 
akvakulture. Nekateri ribogojci poleg gojenja rib opravljajo tudi predelavo, gre za predelavo 
rib v fileje, ribje namaze in ribje palčke. V Sloveniji ni tega, da bi ribogojci svoje proizvode 
poslali v nek center, kjer bi se jih predelovalo. Omenil je še, da druge blagovne znamke kot 
Piranski brancin ni, to blagovno znamko pa si lasti podjetje Fonda. Dodal je še, da bi radi na 
podoben način zaščitili tudi slovensko postrv, ampak so procesi zaščite težki in trenutno za to 
ni dovolj pobude. 

Intervjuvanec I6 je bil mnenja, da je predelovalnih obratov kar nekaj. Poznal je podjetje 
ribogojstvo Goričar, podjetje Rival, gojenje školjk Mytilus in podjetje Cerkvenik. Dejal je da, 
imajo v podjetju Goričar in Rival nekatere izdelke, ki so slovenski, imajo pa tudi veliko 
uvoženih izdelkov, ki jih predelujejo. 
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Intervjuvanec I7 je dejal, da je surovina za predelavo paštet in konzerv v celoti uvožena. 
Predelujemo sicer tudi nekaj slovenskih surovin, in sicer sladkovodne ribe, kjer gre za 
predelavo v filete in v dimljene ribe. Predeluje se tudi klapavice in se jih prodaja v večje 
trgovske verige. Gojene brancine se prav tako predeluje v filete, v sushi in v kašne bifteke, 
ampak gre tukaj za manjše količine oz. bolj za posebna naročila. Intervjuvanec je dejal, da je 
na področju predelave ribolovnih organizmov še nekaj prostora za razvoj. Menil je, da je 
slovenski predelovalni trg ribolovnih organizmov majhen. Predelava je v večini lokalna in 
butična, gre za manjše predelovalne obrate. Nekatere izdelke se samo trži, predelani pa so v 
tujini, ker se jih ne izplača predelovati v Sloveniji. Slovenskega porekla so gojene klapavice 
podjetja Mytilus, gojeni brancini pri Fondi in gojene postrvi pri Goričarju. Večina stvari, ki se 
jih nakupuje v ribarnicah, so uvožene, redko kje je možno videti, da je proizvod gojen ali 
ulovljen v Sloveniji. 

Intervjuvanec I8 je bil mnenja, da je od zaslužka odvisno, ali se izplača delati na tem področju. 
Če bi se pojavil kakšen dober projekt, bi se verjetno lahko ustvarilo še kakšno podjetje. Omenil 
je, da je Delamaris edini večji igralec na področju predelave ribiških izdelkov, mogoče se lahko 
doda še podjetje Goričar. Tudi Delamaris večino izdelkov samo trži, saj so njihovi izdelki 
predelani in ulovljeni na Hrvaškem. Ostala predelava je lokalna in manjša. Izdelkov iz 
slovenskega ribiškega ulova ni, ker tudi ni dovolj ulova, da bi se predelava lahko izvajala. Meni, 
da predelovalna industrija ribolovnih organizmov v Sloveniji ni razvita. 

Intervjuvanec I9 je omenil, da je tukaj težko videti kakšno možnost za razvoj, ker je konkurenca 
v tujini močna. Večje možnosti za predelavo se pojavljajo v tržnih nišah. V Sloveniji ni pogojev, 
da bi lahko izvajali konkurenčno predelavo. Dodal je, da pozna izdelke Delamaris, Argeta, 
Fonda in slovenske gojene klapavice. 

Intervjuvanec I10 je menil, da bi bilo lahko predelave ribolovnih izdelkov še več. Pojavlja se 
podjetje Delamaris in predelava v ribogojnicah, kjer predelujejo ribe v fileje, dimljene izdelke 
in paštete. Omenil je, da verjetno prav slovenskega izdelka ni. 

Intervjuvanec I11 je omenil, da ribiči za osebno predelavo nimajo časa, ker so obremenjeni že 
z ribolovom. V primeru, da bi se za to odločili, nastajajo težave zaradi velikih finančnih 
obremenitev. V Sloveniji kulture prehranjevanja z ribami nimamo, restavracije ne ponujajo 
velike večine vrst rib, ampak le tiste, ki so najbolj komercialne. Tudi na Obali slabo poznajo 
druge vrste rib, še slabše je poznavanje na ostalih delih Slovenije. Menil je, da generalno 
gledano potrošniki sploh ne poznajo večine vrst rib. 

Intervjuvanec I12 je dejal, da so nekateri manjši predelovalci začeli prodajati v trgovske verige. 
Delamaris dela dobre izdelke in imajo tradicijo. Na splošno velja, da če je izdelek ponujen v 
trgovskih verigah, se bo tudi bolje prodajal. V Sloveniji promocije ne trajajo dovolj časa, da bi 
imele pravi efekt. Pri ribištvu in akvakulturi ni zadostnega oglaševanja. Ribogojci imajo 
možnosti za povezovanje, vendar tega še ni. Med gospodarskimi ribiči je povezovanje težje, saj 
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je premalo ulova, morje pa izčrpano. Pri sladkovodni akvakulturi se pojavljajo velike možnosti 
za razvoj, gojenje postrvi bi se moralo izboljšati.  

Intervjuvanec I13 je dejal, da obseg povpraševanja po ribiški izdelkih vpliva tudi na količino 
predelovalnih podjetij. Povečanje povpraševanja bi pripomoglo pri ustvarjanju novih podjetij 
za predelavo ribiških izdelkov. Poznal je podjetji ribogojstvo Goričar in Ribiško družino 
Tolmin, ki prodajata slovenske gojene ribe. Izpostavil je, da težava nastaja pri povpraševanju, 
če bi se to povečalo, bi se povečali tudi promocija in ponudba. 

Intervjuvanec I14 meni, da se večina stvari predela v tujini in se jih nato uvozi na slovenski trg. 
Dodal je še, da je v Sloveniji nekaj manjših predelovalnih obratov, ki so bolj lokalni. 

Intervjuvanec I15 meni, da je za segment predelave zakonodaja preveč ostra. Predelujejo le 
večja podjetja, ki so že ustaljena in uvažajo predelane izdelke iz tujine. Omenil je, da se 
slovenskih rib predeluje zelo malo, vsi predelani izdelki temeljijo na uvoženih surovinah. Kot 
izdelke slovenskega porekla je omenil Goričarjevo postrv, Prosubove klapavice in Fondinega 
brancina. 

6.11 Povezovanje ribištva in turizma v Sloveniji 

Intervjuvance smo v enajstem vprašanju spraševali, kako se ribištvo povezuje s turizmom in če 
poznajo kakšne dobre primere povezovanja med obema. Nato smo povprašali še o promociji 
ribištva, ali je ta zadostna ali menijo, da bi morali na tem področju več vlagati. 

Intervjuvanci so omenili, da je na področju povezovanja ribištva in turizma še prostor za razvoj. 
Gre za zanimivo dejavnost in povezovanje, ki bi lahko privlačilo še več turistov in omogočilo 
dodaten dohodek izvajalcem. Trenutno ribiški turizem v Sloveniji še ni dobro razvit in večina 
intervjuvancev je menila, da bi se ribištvo lahko v večji meri povezovalo s turizmom. Lokacije, 
kjer se ribištvo povezuje s turizmom, se pojavljajo ob večjih slovenskih rekah, jezerih in obalnih 
mestih, kjer so ribogojnice in komercialni ribniki. Na celinskih vodah se ribištvo s turizmom 
povezuje na lokacijah v okolici reke Soče, Save, Kolpe in Bohinjskega jezera. Povezovanje 
ribištva s turizmom opravljajo tudi ribogojci, ki izvajajo različne s turizmom povezane projekte. 
Ribogojci in Ribiške družine se pri izvedbi različnih projektov povezujejo s turističnimi društvi 
in občinami. Med najbolj uspešne projekte spadata Festival soške postrvi v Kobaridu in Festival 
muharjenja v Bohinju. Na teh festivalih prikazujejo muharjenje, ponujajo pokušine ribjih jedi, 
učenje različnih načinov ribolova, prilagojenega za različne skupine (npr. za otroke), prav tako 
potekajo zabavni in glasbeni programi. Na celinskih vodah z gojitvenimi ribniki upravljajo 
ribogojci, in sicer kot dodatna dejavnost ali v povezavi z drugimi dejavnostmi, kot npr., da 
upravljalec ribnikov kupljene ribe vlaga v ribnik in omogoča rekreativni ribolov, kjer lahko 
športni ribiči tudi kupijo ulovljene ribe. Restavracije ob nekaterih ribnikih omogočajo pripravo 
rib po želji,  gostje najprej ribe sami ulovijo, nato jim te ribe pripravijo. Komercialni ribniki se 
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lahko povezujejo tako s športnim ter rekreacijskim ribolovom kot tudi z gostinstvom. Primere 
dobre prakse komercialnih ribnikov najdemo pri Kamniku, v Naklem in blizu Ptuja. Na 
obalnem delu Slovenije ribiški turizem izvajajo ribiči, ki ponujajo tudi prevoze turistov ali 
prevoz turistov na rekreativni ribolov in ribiške piknike. Na ribiškem pikniku ribič turistom 
pokaže potek ribolova in nato ulov pripravi za pojedino, kadar ulova ni, ima pripravljene druge 
vrste rib in mehkužcev iz zaloge. Vse več ribičev se ukvarja s turizmom, ker so dohodki od 
ribolova prenizki in so primorani iskati dopolnilne možnosti zaslužka, Pri tem gre za razpršitev 
dejavnosti v druge ponudbe, kar je posledica majhnega ulova, zaradi nizkega staleža rib v 
Jadranskem morju. Ribolov zahteva vedno več vložka (več goriva in časa) in tudi zato se ribiči 
odločajo za povezovanje s turizmom. Ribiči imajo običajno pol leta prijavljeno ribiško 
dejavnost ter pol leta turistično dejavnost, saj, zaradi omejitev v zakonodaji, obeh dejavnosti ni 
možno prijaviti istočasno. Obeh dejavnosti, zaradi tehničnih omejitev  (premajhna plovila, 
zagotavljanje varnosti na krovu), niti ni možno izvajati hkrati. Dober primer povezovanja med 
turizmom in ribištvom imajo razvit v ribogojnici Fonda, kjer s svojim plovilom peljejo turiste 
na ogled ribogojnice. Podobne oglede školjčišč izvajajo tudi školjkarji, ki nato po ogledu 
pripravijo pokušino jedi iz školjk. Na Obali so organizirana tudi ribiška tekmovanja na veliko 
ribo; večja tekmovanja privabijo tudi ribiče iz Italije in Hrvaške. En intervjuvanec je še dodal, 
da ribiški turizem pritegne zahtevne goste, ki porabijo več denarja kot običajni turisti. 

O promociji ribištva je večina intervjuvancev menila, da je nezadostna in preveč kratkoročno 
usmerjena. Sami ribiči si promocije ne morejo privoščiti. Premalo je promocije kakovostnih 
proizvodov in restavracij, ki so specializirane za ribiške organizme. Izpostavljeno je bilo tudi, 
da je sektor ribištva glede promocije zapostavljen. 

Intervjuvanec I1 je omenil, da pozna primere, kot so ogledi školjčišč, prevozi ribičev, 
rekreativni ribolov in prevozi turistov na rekreativni ribolov. Tukaj nastajajo težave, ker lahko 
zmanjšajo kvote profesionalnim ribičem, saj vsi lovijo na istem območju. Intervjuvanec je še 
omenil, da pozna povezovanje ribištva in turizma pri komercialnih ribnikih, kjer je bila 
možnost, da so si potrošniki sami  nalovili ribe. Lastnik je nato te ulovljene ribe tudi očistil, če 
so se potrošniki odločili za nakup. Pri promociji je omenil, da je te premalo in izpostavil, da 
primanjkuje predvsem promocije za kakovostne proizvode. Prav tako meni, da primanjkuje 
vključevanja promocije za gostinske specializirane ponudbe, ki ponujajo ribje jedi. 

Intervjuvanec I5 je dejal, da lahko veliko povezovanja med turizmom in ribištvom vidimo pri 
reki Soči, kjer vsako leto poteka Festival soške postrvi in je zadeva dobro razvita. Povezovanje 
poteka tudi med ribogojci in turizmom, takih projektov je več. Na Obali je več razvojnih 
premikov v tej smeri. Podjetje Fonda in školjkarji izvajajo veliko turističnih dejavnosti. Omenil 
je, da bo povezovanje med turizmom in ribištvom še v porastu in da se tukaj pojavljajo velike 
priložnosti. Dodal je, da se povečujejo tudi dejavnosti komercialnih ribnikov, kjer si turisti sami 
ulovijo ribe, ulov pa se nato pripravi v restavraciji. Običajno lastnik komercialnega ribnika 
naroča ribe pri ribogojcih ali pa si lasti tako ribogojnico kot ribnik. 
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Intervjuvanec I6 je omenil, da sta športni in rekreacijski ribolov povezana s turizmom in se 
pojavljata ob rekah Soči, Savi, Kolpi, pa pri Bohinju in Tolminu. Na Obali se pojavljajo 
povezave med akvakulturo in turizmom. Podjetje Fonda vodi turiste na oglede ribogojnice, 
školjkarji pa vodijo turiste na oglede školjčišč. Področje se po mnenju intervjuvanca zagotovo 
razvija. Dodal je še, da se v Sloveniji pojavlja veliko dobrih praks pri izvajanju dejavnosti 
komercialnih ribnikov, ki so primer povezovanja ribištva in turizma. Komercialne ribnike 
običajno upravljajo kmetje ali ribogojci, in sicer kot dopolnilno dejavnost. Komercialni ribniki 
se pogosto povezujejo z gostinstvom, kjer lahko uporabniki komercialnih ribnikov ulovljene 
ribe tudi pojejo. 

Intervjuvanec I7 je povedal, da se je nekaj ribičev povezalo z dejavnostjo turizma, in sicer so 
uredili primerna plovila za izvedbo športnega ribolova. Ribiči so povezani z določenimi 
turističnimi agencijami, ki k njim napotijo goste. Menil je, da se bo ta segment še razvijal, saj 
imajo ribiči težave z dohodki, če izvajajo sam dejavnost ribolova. Vse več ribičev se bo 
odločalo za izvajanje ribiškega turizma, ker jim bo omogočal več rednih prihodkov. 

Intervjuvanec I8 je dejal, da je eden od načinov povezovanja s turizmom tudi tekmovanje v 
lovu na veliko ribo. Pojavljajo se večja tekmovanja, ki lahko privabljajo tudi ribiče iz Italije ali 
Hrvaške. Še ena od dodatnih možnosti je povezovanje ribičev in turizma. Ribiči poleti vozijo 
turiste po morju, pozimi pa jih vodijo na različne piknike, kjer lovijo ribe. Takšno povezovanje 
lahko udeležencem poveča prihodek. Intervjuvanec je bil mnenja, da omenjeno povezovanje v 
Sloveniji še ni dobro razvito, ni pa točno vedel zakaj, ali zato, ker ribiči niso videli profita ali 
zaradi same zakonodaje. 

Intervjuvanec I9 je omenil, da se povezovanje turizma in ribištva pojavlja pri dejavnosti 
komercialnih ribnikov. Dodal je še, da je ribištvo ob morju močno povezano s turistično sezono, 
ker se takrat potrošnja ribiških proizvodov poveča. 

Intervjuvanec I10 je dejal, da bi se moralo ribištvo še bolj povezovati s turizmom. Izpostavil je 
en primer dobrega povezovanja, in sicer da ribiči peljejo turiste na ogled procesa ribolova, nato 
na ladji pripravijo ribiško kulinarično ponudbo. Dogaja se, da veliko ribičev pozimi lovi ribe, 
poleti pa vozijo turiste. Ne pojavlja pa se, da bi to izvajali sočasno. Navadno je tako, da imajo 
ribiči šest mesecev prijavljeno turistično dejavnost, šest mesecev pa dejavnost ribolova. Na tem 
področju so večja sodelovanja omejena z zakonodajo. Mnenja je bil, da je povezovanje med 
turizmom in ribištvom v porastu, saj veliko ribičev vidi, da ni mogoče več živeti samo od 
ribolova. Pri promociji je omenil, da se izvaja nezadostno in da si je ribiči ne morejo privoščiti. 

Intervjuvanec I11 je menil, da je povezovanje med ribiči in turisti zanimiva dejavnost, izvaja 
pa se jo, ker je vedno manj rib v morju. Na Hrvaškem ribiči izvajajo ribiške piknike, zato se bo 
to mogoče pojavilo tudi v Sloveniji. Za druge primere povezovanja z ribištvom ni slišal. 
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Intervjuvanec I12 je omenil, da se povezovanje med ribištvom in turizmom v Sloveniji še ni 
dobro razvilo. Dejal je, da noben turist ne bo zaznal Slovenije kot ribiško deželo. Vedel je, da 
se na morju pojavljajo možnosti, da se gre z ribičem na ribolov. Pri ribogojstvu se pojavljajo 
dejavnosti, kjer si lahko gosti v ribnikih sami izlovijo ribe, ki jih bodo nato pojedli. Taka 
dejavnost je namenjena tudi učenju otrok. 

Intervjuvanec I13 je omenil, da se tako povezovanje pojavlja okoli reke Soče, kamor prihajajo 
turisti na muharjenje. Dodal je, da bi se lahko to povezovanje boljše razvilo. Možnosti za razvoj 
so tudi pri rekah Muri in Kolpi, kjer bi se lahko izvajal ribiški turizem. Ribiški turizem privlači 
zahtevne goste, ki lahko prinesejo dober dohodek izvajalcem. 

Intervjuvanec I14 je dejal, da se v povezovanju turizma in ribištva pojavlja kar nekaj dobrih 
praks. Gre za primere, ko ribiči peljejo turiste na ribolov. Poznal je primer podjetja Fonda, ki 
turistom ponuja ogled ribogojnice. Intervjuvanec omenja, da se lahko pojavljajo omejitve pri 
zakonodaji, ki ne omogoča enostavnega povezovanja ribištva in turizma. Dodal je še, da 
primanjkuje promocije, predvsem glede tega, kako prepoznati kakovostno ribo in glede 
informiranja o poreklu ribe. Potrošniki bi morali vedeti, kakšno ribo jedo in jo bolj ceniti. 

Intervjuvanec I15 je menil, da je stanje ribiškega turizma skromno in da ima Slovenija tukaj 
velike možnosti za razvoj. Primeri povezovanja ribištva s turizmom, ki jih je omenil, so 
komercialni ribniki, ribogojnica z nastanitvijo in gostilno blizu Kamnika ter ribogojnica z 
restavracijo in komercialnim ribnikom pri Tržiču. Omenil je, da v drugih državah ribiški 
turizem dobro tržijo, v Sloveniji pa tega še ni. Za promocijo ribiških izdelkov je dejal, da je 
praktično ni, nekaj se izvaja v manjših akcijah, ampak na splošno oglaševanja zelo primanjkuje. 

6.12 Razvoj ribištva in ribiškega trga v Sloveniji v naslednjih desetih letih 

Zanimalo nas je tudi mnenje intervjuvancev o tem, kam se bosta ribištvo in trg rib lahko 
razvijala v prihodnjih desetih letih. Podali smo jim še podvprašanje, ali menijo, da se bojo 
pojavili kakšni posebni trendi v različnih delih ribiškega trga. 

Večina intervjuvancev je menila, da se bo povečalo gojenje školjk na morju. Za gojenje školjk 
so možnosti za razvoj dobre, pri predelavi klapavic je prostor za kakšen nov obrat. Večina se je 
strinjala tudi, da je morski ribolov v upadu in da se bo še dodatno zmanjšal, ribičev bo manj in 
se bodo še bolj povezovali s turizmom ali s kakšno drugo panogo, s katero bodo lahko pridobili 
dodaten zaslužek. Napovedujejo, da se bo ulov še dodatno zmanjševal, ker so ribji staleži v 
Jadranskem morju prelovljeni. Ne glede na upad gospodarskega ribolova, obstaja volja za 
ohranitev ribištva že zaradi tradicije. Ribogojstvo ob morju ima morda še možnosti za razvoj, 
če se vpelje gojenje novih vrst. Res pa je, da je širitev ribogojstva na morju težje izvedljiva, 
zaradi omejenega prostora, ker imamo majhno obalo. Intervjuvanci so bili mnenja, da se bo 
sladkovodno ribogojstvo še razvijalo, morda se bo pojavilo več obratov, ki bodo imeli 
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priložnosti ustvariti večjo dodano vrednost v lokalni predelavi. Nekaj intervjuvancev je 
omenilo, da se lahko pojavijo težave zaradi segrevanja vode in podnebnih sprememb. Eden od 
intervjuvancev je predlagal, da se poveča gojenje sladkovodnih rib, kot sta som ali tilapija, 
dodatne možnosti za razvoj pa so tudi pri uveljaviti akvaponike, kjer bi lahko gojili krape. 
Možnosti za povečanje potrošnje ribiških izdelkov so v javnih ustanovah, kjer bi lahko vplivali 
na prehranske navade otrok. Obstaja velika verjetnost, da se bo povečala količina proizvodov 
iz uvoza, kar bo povečalo obseg trgovanja, a se bo na ta račun zmanjšal delež domačih 
proizvodov. Da bi lahko dosegli povečanje potrošnje ribiških izdelkov, bo potrebno ozaveščati 
potrošnike in dolgotrajno oglaševati ribiške izdelke, kar lahko traja tudi do petnajst let. 
Možnosti v predelavi ribiških izdelkov so le na lokalni in butični ravni, večjih obratov v 
Sloveniji ne bo, saj ni zadostnih surovin za predelavo, konkurenca iz tujine pa je močna. 

Intervjuvanec I1 je menil, da so naravni viri omejeni in jih bo vedno manj, posledično se bo 
zmanjševalo tudi število ribičev, ki se preživljajo izključno z ribolovom. Alternativa se pojavlja 
v združevanju ribičev s turizmom. Možnosti je videl pri predelavi, saj se lahko ponudi nove 
predelane izdelke, ki bodo tržno zanimivi. Omenil je, da se bo povečalo školjkarstvo, ker imamo 
v slovenskem morju ugodne razmere za gojenje školjk in ker ta dejavnost najmanj obremenjuje 
okolje. Akvakultura bo postajala globalno vse pomembnejša, vendar intervjuvanec ni bil 
prepričan, da bo to veljalo tudi za Slovenijo. Povečalo se bo tudi število ribjih restavracij. 

Intervjuvanec I2 je dejal, da se bo akvakultura zagotovo še dodatno razvijala. Na morsko 
ribištvo bosta vplivala tako biološko kot politično stanje. Biološko stanje zato, ker bo potrebno 
izboljšati ribolovne staleže, da bo možna ohranitev ribištva. Politično stanje pa lahko vpliva na 
morsko ribištvo zato, ker arbitražna sodba o meji med Hrvaško in Slovenijo omejuje slovenske 
ribiče. Menil je še, da mora biti volja, da se morsko ribištvo ohrani. 

Intervjuvanec I3 je navedel, da se bo poraba ribiških izdelkov še nekoliko povečala, ampak ne 
veliko. Ribogojstvo se ne bo bistveno povečalo, ker na celinskih vodah že nastaja težava z 
odvzemom vode. V morju ni prostora za širjenje ribogojstva, ker imamo majhen akvatorij in 
kratko obalo. Dodal je, da se bo lahko povečalo gojenje školjk, ker se školjkarji zavzemajo za 
povečanje gojitvenih površin.  

Intervjuvanec I4 je dejal, da bo vse odvisno od podnebnih sprememb in količine vode. Vodni 
tokovi se zaradi suš pregrevajo in zmanjšujejo, kar lahko negativno vpliva na nekatere vrste rib, 
kot sta potočna postrv ali šarenka. Možnosti za razvoj vidi v gojitvi tujerodnih vrst rib, kot so 
ameriški somi ali tilapije. Razvoj bo možen tudi pri akvaponiki, kjer se lahko goji krape. 

Intervjuvanec I5 je ocenil, da se bo postavilo še nekaj novih obratov ribogojstva. Želi, da 
ostanejo obstoječe ribogojnice aktivne. Pojavlja se težava, ker je kar nekaj ribogojcev, ki nimajo 
naslednikov in se bližajo upokojitvi. Pojavljajo se dobre prakse, kjer so mladi prevzeli 
družinsko dejavnost ribogojstva, vendar je tega zelo malo. Intervjuvanec pričakuje, da bodo 
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ribogojci ustvarili večjo proizvodnjo in povečali predelavo z dodano vrednostjo. Upa na to, da 
se bodo lahko obstoječe ribogojnice uspešno prenesle na nove ribogojce. 

Intervjuvanec I6 je dejal, da bo trg ribolovnih organizmov še rasel, saj je trenutna potrošnja 
majhna. Pojavljale se bodo nove pobude tako s strani Ministrstva kot evropskega ribiškega 
sklada. Možnosti so tudi za povečanje potrošnje v javnih ustanovah, kot so šole in vrtci, kjer se 
lahko spremeni prehranjevalne navade otrok. 

Intervjuvanec I7 je dejal, da se bo pojavil še kakšen obrat za predelovanje klapavic. Meni, da 
je razvojnih možnosti še kar nekaj. Morda se bo pojavil kakšen nov izdelek na osnovi klapavic. 
Ocenjuje, da se bo poraba ribiških izdelkov povečala, predvidoma na 15 kilogramov na 
prebivalca, in sicer v naslednjih desetih letih. Za doseganje večje potrošnje ribiških izdelkov 
bodo v pomoč promocija, lokalna proizvodnja in potrošnja. Spremembe, ki se bodo pojavljale 
na svetovnem trgu, ne bodo vplivale na ribiški trg v Sloveniji. 

Intervjuvanec I8 meni, da bo gospodarski ribolov upadal, ne bo pa nikoli izumrl. Manj bo ulova 
in več bo uvoza. Uvoz ribiških izdelkov bo zagotovo v porastu, uvoženih rib in ribiških izdelkov 
bo v prihodnosti namreč še več. 

Intervjuvanec I9 je dejal, da se bo predelava rib razvijala v omejenem obsegu. Trg ribiških 
izdelkov bo odvisen od kakovosti vode. Mogoče bo na razvoj vplival tudi politični aspekt, če 
se bo razrešilo vprašanje meje na morju. Možnost je, da se bosta pojavila kakšno novo podjetje 
in kakšna nova blagovna znamka. Zanimanje in želja za ribištvo obstajata. Upravljanje 
Jadranskega morja bo odvisno tudi od sosednjih držav, ne samo od Slovenije. Če se bo povečala 
potrošnja ribiških izdelkov, bodo ti izdelki prišli iz uvoza, ne iz domače proizvodnje. 

Intervjuvanec I10 je dejal, da se bodo morali ribiči diverzificirati ali v turizem ali v kakšno 
drugo panogo. Ribiška flota se bo dodatno zmanjšala. Dejal je, da ribiška flota ni prečiščena in 
bi moralo Ministrstvo ukrepati, saj so nekateri ribiči prijavljeni samo zaradi izkoriščanja raznih 
subvencij, ribolova pa ne izvajajo. Meni, da bo ulov rib še naprej padal, ribogojstvo pa bo 
naraščalo. Pri predelavi imamo premalo lastnih surovin, da bi se pojavili kakšni večji 
predelovalni obrati, možnosti pa so za povečanje lokalne in obrtne predelave. Omenil je, da če 
bi se ribiči povezali, bi lahko potem na trgu nastopali z večjimi količinami in bi dosegali boljše 
cene. Tema povezovanja ribičev zahteva dolgo razpravo, saj v teoriji to deluje, v praksi pa ne. 

Intervjuvanec I11 je menil, da bo gospodarski ribolov upadel. Ribičev, ki se ukvarjajo z 
ribolovom, bo manj. Dejal je, da trgovci, ki ribe in ribiške izdelke prodajajo, zaslužijo več kot 
sami ribiči, saj imajo velike marže. Tudi on je omenil, da bodo morali ribiči ribolov omejiti, 
zaradi biološkega stanja ribiških staležev, in najti kakšen drugi vir zaslužka. 

Intervjuvanec I12 je dejal, da bodo potrošniki morali postati bolj ozaveščeni o ribiških izdelkih 
in jih kupovati, le tako se bo pojavila rast trga. Navajanje potrošnikov bo zahtevalo veliko časa, 
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lahko tudi petnajst let. Prehranske navade je težko spremeniti, zato je potrebno daljše časovno 
obdobje. Projekti, ki delajo na promociji ribištva, bodo morali biti dolgoročno usmerjeni, da se 
lahko dosežeta rast trga in večja potrošnja ribiških izdelkov. 

Intervjuvanec I13 meni, da se bo panoga dodatno razvila s pomočjo promocije. Pri izvozu ni 
velikih možnosti za razvoj. V porastu bo tudi rekreativni ribolov v povezavi s turizmom, vendar 
bo tukaj potrebno pripeljati k nam ustrezne turiste. 

Intervjuvanec I14 je omenil, da bi morali gospodarskim ribičem ponuditi alternativni dohodek 
in ribolov na morju še bolj omejiti. Mogoče se bodo spremenile prehranjevalne navade, glede 
na to, kakšne morske ribolovne organizme jemo. Meni, da se bo iskalo možnosti prehranjevanja 
z novimi organizmi, kot so npr. meduze. Potrebno bo bolje izkoristiti ribe iz prilova, ki so lahko 
zelo okusne. Omenil je še, da tisti, ki so nekoč živeli od morja, so tega bolj cenili kot nekateri 
večji industrijski obrati danes. 

Intervjuvanec I15 je dejal, da bo potrošnja ribiških izdelkov počasi rasla, s povpraševanjem pa 
bo rasla tudi ponudba. Povečal se bo uvoz ribiških izdelkov, ker slovenska proizvodnja ne sledi 
povpraševanju. Slovenski potrošniki bodo želeli več ribe, zato ker dobivajo informacije tudi iz 
tujih virov. Primanjkuje domače literature o ribah in receptov za pripravo rib. Ljudi bi morali 
bolj ozaveščati o ribiških izdelkih in podpreti ribogojstvo. S povečevanjem povpraševanja in z 
ozaveščanjem javnosti bi se lahko ribiški trg v Sloveniji še dodatno razvil. Bolje je promovirati 
domače ribe, ker so kakovostne, njihova prednost pa je tudi, da niso obremenjene s prevozom 
iz tujine. Restavracije zaostajajo s ponudbo ribjih jedi. Dodal je še, da mora pri povečevanju 
povpraševanja in ozaveščanju potrošnikov pomagati tudi Ministrstvo. 

6.13 Vpliv kršitev na rast ribiškega trga 

Zanimalo nas je tudi, ali lahko kršitve, ki se pojavljajo pri ribištvu in na ribiškem trgu, vplivajo 
na samo rast in razvoj trga. 

Mnenja intervjuvancev so bila precej razdeljena, nekateri so menili, da kršitve lahko vplivajo 
na ribiški trg in njegovo rast, drugi pa, da so kršitve manjše in na samo rast ne morejo vplivati. 
Če bi se pojavila kakšna afera, bi to lahko negativno vplivalo na trg, kar bi nadalje vplivalo na 
prodajo in na rast trga rib in ribiških izdelkov. Če se pri potrošnikih ustvarita nezaupanje in 
strah, lahko tudi to negativno vpliva na trg in njegovo rast. Slovenski trgi so hitro odzivni, ker 
je Slovenija majhna država in se informacije hitro širjo. 

Intervjuvanec I1 meni, da kršitve lahko vplivajo na ribiški trg z več vidikov. Lahko vplivajo na 
same potrošnike, kar posledično vpliva na upad prodaje. Če si potrošniki ustvarijo negativno 
mnenje o izdelkih, se to lahko opazi pri sami prodaji. Nekatere potrošnike moti, da različne 
dejavnosti niso vzdržne do okolja, kar lahko pripomore k ustvarjanju slabega mnenja. 
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Intervjuvanec je dodal, da je morsko ribištvo v Sloveniji del tradicije in kulturne dediščine, kar 
pripomore ribištvu in drugim dejavnostim, kot so turizem, izobraževanje ter kultura. 

Intervjuvanec I2 je dejal, da kršitve zaenkrat ne morejo vplivati na rast trga, ker jih ni veliko in 
nobenih afer. Metode za preverjanje in testiranje izdelkov so drage in tukaj lahko pomagajo 
projekti iz šolstva. Potrošniki kupujejo tisto, kar poznajo in se drugih vrst rib izogibajo, možno 
je tudi, da se ustvarja strah, zaradi kakšnih zgodb iz medijev. Kršitve na trgu so manjše, je pa 
kljub temu potrebno ob pojavu ukrepati. 

Intervjuvanec I4 je menil, da lahko kršitve vplivajo na trg ribištva in na njegovo rast. Afero bi 
lahko sprožilo morebitno zavajajoče označevanje ali namensko zamenjevanje ribjih vrst z 
drugimi. 

Intervjuvanec I5 je dejal, da če bi prišlo do kakšne afere, bi to vplivalo na trg, ampak za kratko 
obdobje. Afere so lahko slabe za vse udeležence na trgu, predvsem za prodajalce. Zadeva bi 
bila po kakšnem letu pozabljena, zato je vpliv kratkoročen. Manjše kršitve ne vplivajo toliko, 
da bi lahko zaustavile rast trga. 

Intervjuvanec I6 je omenil, da kršitve lahko vplivajo na trg, vendar dokler informacije o kršitvah 
ne pridejo v širšo javnost, se teh kršitev nihče niti ne zaveda. Afere lahko negativno vplivajo 
na celotni sektor, vendar jih do sedaj še ni bilo. 

Intervjuvanec I7 je povedal, da prisotne kršitve lahko vplivajo na trg. Gre tudi za črni trg – če 
se tega zmanjša, je več ponudbe na legalnem trgu. Uradna statistika bi lahko zmanjšanje črnega 
trga zaznala kot povečanje prodaje ali povečanje kakšne druge enote. 

Intervjuvanec I8 je navedel, da kršitev ni toliko, da bi zaustavile rast trga. Kršitve so, ampak ne 
tako pogoste, da bi to izkoriščali izvajalci, ki živijo od tega in se dolgoročno ukvarjajo z 
ribiškimi izdelki. Lahko se pojavljajo nekateri izvajalci, ki hočejo izkoristiti določene 
priložnosti, ampak so aktivni za kratek čas, običajno se najdejo tam, kjer je možno na hitro 
zaslužiti.  

Intervjuvanec I9 je dejal, da takšnih prodajalcev, ki zavajajo, v Sloveniji ne potrebujemo in če 
se pojavijo, jih je potrebno sankcionirati. Dodal je še, da je tisto, kar pride na trgovske police v 
Sloveniji, ustrezne kakovosti in ustreza standardom EU. 

Tudi intervjuvanec I10 je menil, da kršitev ni toliko, da bi lahko vplivale na rast trga. Nekdo, 
ki se dolgoročno ukvarja z ribištvom, si ne more privoščiti zavajajočih praks. 

Intervjuvanec I12 se je strinjal, da so kršitve majhne in ne morejo vplivati na trg. Živilski 
inšpektorji strogo nadzorujejo trgovine in ribarnice. Dodal je še, da imajo večji trgovski centri 
stvari urejene, pri majhnih trgovinah pa se svežih izdelkov ne prodaja, prodajajo se le 
predpakirani izdelki. 
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Intervjuvanec I13 je dejal, da kršitve lahko vplivajo na ribiški trg, če se o teh začne govoriti 
med potrošniki. Zaradi kršitev na trgu se lahko pojavita strah in nezaupanje. Pri ribogojstvu je 
potrebno paziti, da ne bo nastala kakšna afera, saj to lahko škodi rasti same dejavnosti. Potrebno 
je imeti dobro proizvodno prakso. 

Intervjuvanec I14 je menil, da, če bi se kakšna kršitev pojavila v javnosti, bi to negativno 
vplivalo na trg, privedlo bi lahko tudi do upada prodaje. Informacije o nepravilnostih bi se hitro 
razširile, saj je javnost pozorna na takšne stvari. 

Intervjuvanec I15 je dejal, da je Slovenija majhna država in lahko vsaka informacija vpliva na 
trg. Slovenski ribiški trg je zelo odziven. Napačne informacije lahko širijo tudi novinarji, ki 
pišejo o ribiških izdelkih, čeprav jim tematika ni dobro poznana. Primanjkuje tudi korektnih 
člankov o ribištvu, ki bi lahko pripomogli pri oglaševanju in ozaveščanju. 

6.14 Predlogi za izboljšanje trenutnega stanja 

Štirinajsto vprašanje je bilo zadnje postavljeno in smo s tem želeli izvedeti, če imajo 
intervjuvanci kakšne ideje ali nasvete, kako bi se lahko obstoječe stanje na slovenskem ribiškem 
trgu izboljšalo. Zanimalo nas je torej, kaj bi lahko pripomoglo trenutnemu stanju na trgu. 

Večina intervjuvancev se je strinjala, da potrebujejo potrošniki več ozaveščanja, izobraževanja 
in motiviranja. Potrebnega je več oglaševanja o ribah in ribiških izdelkih, ki bi bilo dolgoročno 
usmerjeno. Preden bi bile opazne večje spremembe, bi lahko trajalo tudi do petnajst let, zato 
morajo biti projekti oglaševanja dolgoročni. Tudi v javnih ustanovah, kot so šole in vrtci, je 
potrebno izobraževanje in uvajanje več ribiških izdelkov v prehrano, saj so tam možnosti, da se 
spremenijo prehranske navade. Potrošnike je potrebno ozaveščati o različnih vidikih ribiških 
izdelkov, jih naučiti prepoznavati vrste rib, jih ozavestiti, kdaj je sezona ribolova v Sloveniji in 
jih poučiti o kulinariki, torej kako se ribolovne organizme pripravi. Možnosti so tudi za izdelavo 
inovativnih proizvodov, ki bi lahko bili bolj zanimivi za potrošnike. Bolj učinkovito je treba 
motivirati podjetja, ki so že na trgu in hkrati pritegniti vstop novih podjetnikov, ki bi se ukvarjali 
s predelavo in sladkovodnim ribogojstvom. Prilov predstavljajo ribe, ki potrošnikom pogosto 
niso poznane, a bi ga morali prodajati na trgu, saj potrošniki potrebujejo spodbudo, da te vrste 
uvedejo v svoj jedilnik. Restavracije in gostinski obrati bi lahko aktivneje uvajali nove 
ribolovne organizme v jedi, pri čemer je ena od možnosti uvedba novih specializiranih ribiških 
restavracij. Potrošnike bi morali ozavestiti o možnosti nakupa lokalnih ribiških izdelkov, v prvi 
vrsti pa najprej izboljšati pogoje za prodajo ulova na slovenskem trgu in preprečiti prodajo 
večine ulova slovenskih ribičev v Italijo. Prodaja rib na slovenskem trgu bi lahko dosegala tudi 
višje cene, če bi te izdelke oglaševali kot domače in lokalne, morda je tukaj tudi možnost za 
oblikovanje blagovne znamke. Velika težava ribiškega sektorja so maloštevilni gospodarski 
ribiči in majhna flota. Nekateri gospodarski ribiči imajo prijavljeno ribolovno dejavnost samo 
zato, da izkoriščajo razne subvencije ali bonitete. Povezovanje ribičev je slabo, vendar bi jim 
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to omogočalo doseganje višjih cen za prodajo rib na trgu. Nekateri menijo, da bi se stanje 
ribolovnih staležev v morju izboljšalo, če bi za nekaj časa omejili celoten ribolov in ribiče 
preusmerili v druge dejavnosti, kot je npr. turizem. Primanjkuje zavedanja o kakovosti 
sladkovodnih vrst rib. Vrste, kot so krap, ščuka in smuč, so premalo poznane. Ugotoviti bi bilo 
potrebno, kako bi lahko povečali povpraševanje po teh vrstah. Evropski ribiški sklad bo moral 
spodbuditi ukrepe, ki bodo v večji meri podpirali ribogojstvo in tudi ribiče. Sredstva iz 
Evropskega ribiškega sklada niso bila dovolj učinkovito porabljena, kar je zmanjšalo vpliv na 
ribiški trg. Potrebno bo izvesti ukrepe, ki bodo spodbujali mlade, da se začnejo ukvarjati z 
dejavnostjo ribogojstva. Ukrepi morajo tudi spodbujati večanje proizvodnje, izgradnjo 
ribogojnic in oglaševanje ribiških izdelkov. Za dodaten razvoj ribogojstva se morajo ribogojci 
povezovati s trgovskimi verigami in tam ponuditi svoje izdelke, saj večina potrošnikov 
nakupuje v trgovskih centrih. V ribogojstvu bo potrebno zagotavljati dobre proizvodne prakse 
in kratke dobavne verige. 

Intervjuvanec I1 je dejal, da bi lahko pomagala usklajena akcija oglaševanja ponudbe, 
osveščanja potrošnikov o zdravi prehrani, pa inovativni proizvodi, ki bi pritegnili potrošnike in 
boljša motivacija za predelovalce in male podjetnike, da se pridružijo ribiškemu trgu. Pri 
prilovu so možnosti, da se te vrste uveljavi v restavracijah ali pri manjših predelovalnih obratih, 
tako da se iz njih lahko naredi zanimiv proizvod. Ozavestiti bi morali potrošnike o lokalni hrani 
in o nadzoru nad poreklom ribiških proizvodov. 

Intervjuvanec I3 je povedal, da prilov žal ne gre na trg, ker kupci nimajo navad glede 
nakupovanja in prehranjevanja s temi vrstami ribolovnih organizmov. V Italiji je to drugače, 
tam so vse te ribe izkoriščene in se prodajajo na trgu. Izboljšati bi bilo treba prodajo rib ujetih 
v Sloveniji, da ne bi te končale v Italiji, ampak bi se prodajale na slovenskem trgu. Dosegale bi 
se lahko tudi višje cene, če bi se ribe prodajale kot domače in lokalne. Tukaj je možnost za 
ustvarjanje določene blagovne znamke, ki bi bila zanimiva. Težava je tudi, da se slovenski ribiči 
ne znajo združiti, saj bi tako lahko dosegali boljše cene na trgu. 

Intervjuvanec I4 je omenil, da bi lahko pripomogla tudi stalna kontrola. Potrebujemo tudi več 
zavedanja o sladkovodnih ribah, več monitoringa, več promocije in izobraževanja. Ugotoviti bi 
bilo treba, kako bi se lahko povečalo povpraševanje po sladkovodnih vrstah rib, kot so krap, 
ščuka in smuč. Gre za zelo kakovostne ribe, ki pa niso poznane. 

Intervjuvanec I5 je povedal, da se pripravlja nova perspektiva Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo od leta 2021 do 2027. V novi perspektivi bo potrebno izbrati ukrepe, ki bodo 
stimulativni za mlade in bodo ti lahko videli prednosti v dejavnosti ribogojstva. Ukrepi bodo 
morali spodbujati prevzeme, povečanje proizvodnje, izgradnje ribogojnic in promocijo ribiških 
izdelkov. Pri promociji se zgodba nikoli ne konča, nenehno je potrebno spodbujati potrošnike 
in promocijo nadgrajevati. Dodal je še, da glede na slovensko stopnjo samooskrbe z ribiškimi 
izdelki, imamo še veliko prostora za dvig proizvodnje. 
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Intervjuvanec I6 je omenil, da bo za spremembo prehranjevalnih navad potrebna izvedba 
projektov za promocijo rib in ribiških izdelkov ter za izobraževanje v vrtcih in šolah. Izvajalo 
se bo tudi ocenjevanje ribiških izdelkov, ampak je potrebno, da gre tukaj za dolgoročni projekt. 
Če hočemo videti kakšne spremembe, bo potrebno projekte na področju ribištva izvajati 
dolgoročno. Omenil je, da ima akvakultura dobre pogoje in bi bilo potrebno pregledati celinske 
vode ter preučiti, kaj bi se tam lahko naredilo. 

Intervjuvanec I7 je dejal, da bi potrošnike morali ozaveščati o kakovosti slovenske ulovljene 
ribe, prav tako bi jih morali izobraževati, kako pripravljati ribe, da te ohranijo kakovost. 
Potrošnikom bi morali sporočiti, kdaj se pojavlja največji ulov pri naših ribičih, tako da se 
ulovljene ribe uspe prodati v Sloveniji. Še imamo razvojnega prostora za povečanje prodaje po 
ugodnih cenah in za povečanje potrošnje. Dodal je, da bi ribiči morali gledati na to, da se lovi 
čim večje ribe, saj so te komercialno bolj zanimive. To bi omogočilo tudi manjšim ribam, da 
zrastejo in spolno dozorijo ter naredijo svoj reprodukcijski cikel, kar bi pripomoglo k obnovitvi 
ribolovnih staležev v morju. 

Intervjuvanec I8 je bil mnenja, da bi morskemu ribištvu pomagalo, če bi za določen čas 
zaustavili celoten ribolov, enako pa bi morali narediti tudi v Italiji, na Hrvaškem, v Črni Gori 
in Albaniji. Nemogoče je pričakovati, da bi se to zgodilo, saj je veliko ljudi odvisnih od ribiške 
dejavnosti. Zaustavitev ribolova pomeni, da bi morale države subvencionirati ribiče. Za 
subvencioniranje celotnega ribiškega sektorja pa nima nobena država denarja. Izvajanje akcij, 
kjer se omeji ribolov za določene vrste, bi tudi lahko pripomoglo staležem, Dober primer je 
akcija, ki se je izpeljala za modroplavutnega tuna. Omenil je, da je v Sloveniji prilova malo, da 
to nima velikega vpliva na morje, v primerjavi z večjimi ribiškimi ladjami iz tujine. Slovenska 
flota in ribiški trg sta majhna, Slovenija ni velik igralec na področju ribištva. 

Intervjuvanec I9 je dejal, da bi bilo potrebno ustvariti širšo mrežo, kjer bi bili ribiški proizvodi 
lažje dosegljivi. Zato, da potrošnik ni vezan le na lokalne ribogojnice in večje trgovine. Izvajati 
bi se moralo več ozaveščanja in izobraževanja potrošnikov. Ena izmed dobrih rešitev bi lahko 
bila tudi povezovanje ribogojcev. Ribiška panoga je v Sloveniji premalo zastopana, možne so 
izboljšave. 

Intervjuvanec I10 je menil, da bi morali urediti ribiško floto, da ostanejo le ribiči, ki dejansko 
opravljajo ribolov. Ribičem bi bilo potrebno pomagati in jim omogočiti, da se diverzificirajo 
ali znotraj turizma ali v nekih drugih dejavnostih. Pričakovano je, da se bo ulov še zmanjševal. 
Ribištvo v Sloveniji prehaja v kulturno dediščino, ne gre za gospodarsko pomembno panogo. 
Ohraniti bi ga morali zaradi tradicije in zgodovine krajev, ribiško floto pa bi morali očistiti in 
tako bi tisti ribiči, ki bodo ostali, lahko normalno opravljali ribolov. 

Intervjuvanec I11 je dejal, da bi lahko šla evropska sredstva za boljše namene. Dobro bi bilo, 
da se ribolov ustavi za določen čas in bi se lahko med sezono boljše lovilo. Dodal je še, da bi 
morala biti država bolj odločna pri teh težavah. 
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Intervjuvanec I12 je dejal, da je potreben prodor prodaje iz slovenskih ribogojnic v trgovinske 
verige. Ponuditi bo treba tudi kaj takega, kar potrebuje določen segment potrošnikov, npr. 
mlajše generacije raje nakupujejo filete in očiščene ribe. Morali bi izvajati več akvakulture, ki 
ponuja velike možnosti, ker imamo dobre pogoje. Možnosti za razvoj vidi v zaprtih 
akvakulturnih sistemih. V ribištvo se veliko vlaga, vendar z malo učinka. Denar iz ribiškega 
sklada ni dovolj učinkovit in bi zagotovo lahko bilo več učinka na ribiški trg. Ribogojstvo 
potrebuje stroko, ki bo vnašala napredno tehnologijo, kar bo omogočilo boljše gojenje. Pojavlja 
se tudi, da nekateri ribogojci nimajo interesa za večji razvoj in so zadovoljni s sedanjo prodajo. 
Intervjuvanec meni, da bi morda potrebovali le dodatno motivacijo. 

Intervjuvanec I13 je povedal, da je potrebno pomagati podjetjem, ki se ukvarjajo z 
ribogojstvom. Pomagati jim je treba pri vzpostavitvi cen v trgovskih verigah, omogočati, da bo 
veriga kratka, zagotavljati, da se bo izvajala dobra proizvodna praksa in da se bodo proizvajali 
varni ter kakovostni izdelki. Če se bodo odločili za predelavo, bodo prav tako potrebovali 
pomoč, da se lahko doseže ustrezen proces predelave. Gre za zanimivo področje, Slovenci 
imamo velik potencial za razvoj sladkovodnega ribogojstva. 

Intervjuvanec I14 je omenil, da bi morali tudi prilov prodati na trgu. Javnost potrebuje več 
ozaveščanja o ribiških izdelkih. Potrošnikom je treba povedati, kaj vse je za izdelkom, kakšne 
prakse se izvajajo in kako je izdelek nastal. 

Intervjuvanec I15 je dejal, da bi se stanje na slovenskem ribiškem trgu izboljšalo s korektnim 
informiranjem javnosti. Slovenci bi morali jesti več rib, zato ker so ribe zdravo in lažje 
prebavljivo živilo v primerjavi z govejim ali svinjskim mesom. Možnost za razvoj je tudi v 
ponudbi slovenskih rib z vinom, ker imajo slovenski vinarji že narejene tržne poti. 
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7 UGOTOVITVE IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE 

V tem poglavju predstavljamo ugotovitve, ki smo jih zbrali z izvedeno raziskavo in glede na 
zastavljena vprašanja. Odgovorili smo na raziskovalna vprašanja in navedli podatke, ki smo jih 
pridobili med raziskavo. Izpostavljamo tudi, kakšen je lahko prispevek k stroki in kakšne so 
možnosti za nadaljnje raziskovanje. 

7.1 Ugotovitve raziskovanja 

Ta segment predstavlja ugotovitve raziskovanja glede na predpostavljena raziskovalna 
vprašanja, vsakemu raziskovalnemu vprašanju smo podelili primeren podnaslov, kjer so 
predstavljene informacije, ki smo jih izvedeli med samim raziskovanjem.  

Specifike trga rib in ribištva v Sloveniji ter smer razvoja 

Ribiški trg v Sloveniji je gospodarsko gledano manjši trg, kljub temu pa je pomemben za 
udeležence v ribiški vrednosti verigi. Slovenski ribiški trg lahko razdelimo na gospodarski 
ribolov (mali priobalni ribolov), akvakulturo, predelavo in trženje ribiških izdelkov, zraven pa 
lahko umestimo tudi rekreativni ribolov, ki je tesno povezan s turizmom. Zaradi prelova rib in 
številnih pritiskov izkoriščanja Jadranskega morja je gospodarski ribolov v upadu. Akvakultura 
v Sloveniji se deli na sladkovodno in morsko ribogojstvo ter školjkarstvo. Najboljše možnosti 
za razvoj imata sladkovodno ribogojstvo in školjkarstvo, ker so pogoji za razvoj ugodni, 
problemi pa se lahko povezujejo z nadaljnjimi podnebnimi spremembami. Gojenje školjk je 
najbolj prijazno do okolja, zato so možnosti za razvoj večje. Morsko ribogojstvo ima omejen 
razvoj, ker ni dovolj obalnega prostora, da bi se lahko odprlo več novih ribogojnic. V predelavi 
in trženju je še nekaj prostora za razvoj, predvsem za manjša podjetja, ki delujejo v tržnih nišah. 
Odprte so možnosti za ustvarjanje novih inovativnih izdelkov in v ponudbi novih zanimivih 
vrst ribolovnih organizmov. Na slovenskem trgu ni pogojev, da bi se razvilo kakšno večje 
podjetje, ki bi izvajalo industrijsko predelavo, predvsem zato, ker je konkurenca iz tujine 
močna. Če se bo povečala potrošnja, se bo ribiški trg usmeril v uvoz izdelkov, le ozaveščeni 
potrošniki bodo ribe in ribiške izdelke iskali pri lokalnih proizvajalcih. 

Kršitve standardov in predpisov ter problemi in poneverbe, ki se dogajajo na trgu rib in pri 
ribištvu 

Kršitve, ki se lahko pojavljajo na ribiškem trgu, so zamenjevanje ribolovnih vrst med seboj, 
zamenjevanje ulovljenih rib z gojenimi, neustrezno označevanje, sveže ribe pogosto niso 
resnično sveže, pojavljajo se lahko sporne prakse pri predelavi in prodaji, v določenih primerih 
je težko ugotoviti poreklo rib. V akvakulturi se pojavljajo težave zaradi dodajanja aditivov in 
antibiotikov, vendar ni ob prodaji to nikjer označeno. Pri akvakulturi tujerodnih vrst se lahko 
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pojavi nevarnost, da te zbežijo v naravno okolje in škodujejo drugim organizmom. Pri 
rekreativnem ribolovu se lahko pojavlja črni trg, na katerem želijo posamezniki dodatno 
zaslužiti in prodajajo svoj ulov različnim restavracijam, tako pa zbijajo cene gospodarskim 
ribičem. Intervjuvanci so omenili, da kršitev ni veliko, so pa prisotne. Kakršne koli afere v zvezi 
s kršitvami pri ribištvu lahko negativno vplivajo na trg, ampak za krajše časovno obdobje enega 
ali dveh let. 

Povpraševanje in ozaveščenost potrošnikov o ribah in ribiških izdelkih v Sloveniji 

Povpraševanje je problematično, ker je zelo nizko in bi ga lahko bilo več. Povpraševanje po 
ribiških izdelkih je večje na Obali in v večjih mestih, predvsem v Ljubljani, drugje po Sloveniji 
pa je slabše. Večina intervjuvancev je menila, da je ponudba večja kot povpraševanje. 
Generalna ozaveščenost potrošnikov v Sloveniji je slaba, omenjenih kršitev ne poznajo, težave 
imajo tudi pri prepoznavanju ponudbe. Povprečna potrošnja ribiških izdelkov na prebivalca je 
slaba, v prehrano bi morali vključevati več ribjih jedi. Redkeje se pojavljajo ozaveščeni 
poznavalci, ki bi prepoznali kakovost ribiških izdelkov in kršitve na trgu. 

Razlike med ribolovom in ribogojstvom in pomembnost za ribiško vrednostno verigo 

Pri ribolovu gre za lovljenje rib iz vodnih virov, ki so lahko sladkovodni ali morski. 
Gospodarski ribolov v Sloveniji je še vedno pomemben pri lokalni potrošnji, za povezovanje s 
turizmom in kot ohranjanje tradicije. Gospodarski ribolov je zgodovinsko povezan z obalnimi 
mesti v Sloveniji. Pri ribogojstvu se goji ribe v določenih bazenih, manjših zalivih, manjših 
jezerih ali ribnikih. Ribogojstvo je lahko sladkovodno ali morsko. Morsko ribogojstvo 
zagotavlja alternativni vir rib, čeprav trenutno v tem segmentu deluje samo eno podjetje. Pri 
morskem ribogojstvu imamo težave s prostorskimi omejitvami, ta način ribogojstva ima majhne 
možnosti za razvoj. Razmere za morsko ribogojstvo niso najbolj ugodne, zaradi značilnosti 
našega morja in vremenskih značilnosti. Sladkovodno ribogojstvo ima večje možnosti za razvoj 
kot morsko. Sladkovodno ribogojstvo se izvaja na celinskih vodah, pomembno je, ker 
zagotavlja sladkovodne ribe na lokalni ravni in tudi za prodajo v trgovske verige. Sladkovodno 
ribogojstvo priskrbuje tudi ribe za poribljavanje naravnih vodotokov in komercialnih ribnikov. 

Razlike med gospodarskim in negospodarskim ribištvom 

Gospodarsko ribištvo v Sloveniji sestavljajo gospodarski ribolov, predelava in trženje ribiških 
izdelkov ter akvakultura. Omenjene dejavnosti se izvajajo z namenom prodaje ribiških izdelkov 
potrošnikom. Sektor gospodarskega ribolova je majhen in se še dodatno manjša. V Sloveniji ni 
tega, da bi gospodarski ribiči zagotavljali surovine za določeno predelovalno industrijo. 
Gospodarski ribiči večino ulova prodajo lokalno ali na borzi v Trstu. V tem segmentu se 
pojavlja težava, ker je zaradi prekomernega ribolova vse manj rib v morju. Negospodarsko 
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ribištvo je lahko rekreacijsko ali profesionalno. Rekreacijsko ribištvo je ljubiteljska dejavnost, 
ki se močno povezuje s turizmom. Pri rekreacijskem ribištvu si lahko ribič svoj ulov vzame ali 
ga izpusti nazaj v vodni tok, odvisno, za kakšno vrsto in veličino ribe gre, saj je potrebno 
upoštevati omejitve, ki so zapisane v predpisih. Profesionalno ribištvo se izvaja kot 
profesionalni športni ribolov, kjer se tekmuje, kateri ribič je ulovil težjo ribo, nato pa se jo 
izpusti nazaj v morje. V Sloveniji se rekreativni ribolov izvaja na sladkih vodah in na morju, 
profesionalni ribolov pa se izvaja samo na morju. Upravljanje vodnih virov in ribogojstvo sta 
lahko gospodarskega ali negospodarskega značaja. Ribogojstvo se izvaja tudi za ohranjanje 
naravnega okolja in njegovih organizmov. 

Vključitev ekološkega in trajnostnega razvoja v ribištvo in ribiški trg v Sloveniji 

Trajnostni in ekološki vidik sta vključena v ribiški trg, vendar v omejeni količini. Razvoj bi 
lahko bil boljši. Ekološko stanje na morju je odvisno tudi od sosednjih držav, ki imajo stik z 
Jadranskim morjem, posledično ima Slovenija omejene možnosti za izboljšanje stanja. 
Kontrole glede omejitve ribolova in zaščitenih vrst so prisotne. V Sloveniji imamo omejitve 
glede ribolovnih orodij, časa ribolova in velikosti ulovljenih rib. Imamo tudi kar nekaj naravnih 
rezervatov, ki so zaščiteni in kjer se ribolov ne sme izvajati. Veliko intervjuvancev je menilo, 
da ribiči pri ribolovu s kočami povzročajo škodo morskemu dnu. Investicij v trajnostni razvoj 
je premalo ali so neučinkovite, saj intervjuvanci niso videli zadostnega učinka. Edini način, ki 
bi lahko pripomogel staležem rib v slovenskem morju, je ta, da bi se za nekaj časa popolnoma 
zaustavilo ribolov, kar je težko izvedljivo iz več razlogov, ki so socialni in ekonomski. Pri 
akvakulturi se izvajajo nadzori gojenja in so potrebne pridobitve gradbenih in vodnih dovoljenj. 
Akvakultura potrebuje izvajanje dobrih proizvodnih praks, ki upravljajo z vodo tako, da ta 
ostane čista. 

Organizacije v Sloveniji, ki preučujejo ali skrbijo za ribištvo in trg rib ter za ugotavljanje 
poneverb v ribiških proizvodih 

Ribolov in prodajo ribiških izdelkov nadzorujejo ribiški inšpektorji, ki so razdeljeni na morske 
in sladkovodne inšpektorje. Na področju sladkovodnega ribolova pri nadzoru pomagajo ribiški 
čuvaji. Ribiški čuvaji so uradne osebe, ki delujejo v sklopu Ribiških družin in so pooblaščeni s 
strani Ministrstva. Ribiški čuvaji posredujejo morebitne kršitve sladkovodnemu inšpektorju. 
Ribiške proizvode in ribogojstvo nadzoruje tudi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin. Celoten ribiški sektor upravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Ministrstvo lahko financira določene projekte, ki so povezani s testi ali s promocijo ribiških 
izdelkov. Ministrstvo pomaga gospodarskemu ribištvu z investicijami prek Evropskega 
ribiškega sklada, katerega cilj je izboljšanje trajnosti panoge in spodbujanje proizvodnje. Za 
vodne vire in njihove organizme skrbijo poleg Ministrstva še Ribiške družine in Zavod za 
ribištvo Slovenije. 
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Prihodnji razvoj trga rib in ribištva s poudarkom na socio-ekonomskih vidikih 

Možnosti razvoja so pri gojenju školjk v slovenskem morju. Tukaj je možnost povečanja  
predelave školjk in prodaje v trgovske verige. Gospodarski ribolov bo v upadu, ribiči se bodo 
morali začeti povezovati s turizmom ali z drugimi panogami. Sladkovodno ribogojstvo ima 
možnosti za razvoj, vključno z zaprtimi sistemi gojenja, ki imajo manjši vpliv na naravno 
okolje. Razvoj tehnologije in porast strokovnjakov bosta lahko omogočila boljše pogoje za 
izvajanje sladkovodnega ribogojstva. Ključno pri sladkovodnih ribogojstvih je, da začnejo 
prodajati svoje izdelke v trgovskih verigah, kar jim bo omogočilo večji razvoj. Morsko 
ribogojstvo ima težave s prostorskimi omejitvami, zato so možnosti za razvoj manjše, kljub 
temu se lahko v manjšem obsegu poveča proizvodnja in doda vrste rib, ki se jih goji. Pri 
povezovanju ribištva in turizma oz. ribiškem turizmu obstaja še mnogo možnosti za razvoj, z 
izvajanjem dejavnosti za zahtevne goste, ki porabijo več sredstev kot običajni turisti. 
Oglaševanje ribiških izdelkov in rib mora biti usmerjeno bolj dolgoročno, saj potrošniki 
potrebujejo več ozaveščanja in motivacije. Pri predelavi so tudi možnosti za razvoj, vendar bolj 
pri lokalni in butični; gre za tržne niše, ki lahko ustvarjajo dodatno vrednost za ribiške izdelke. 
Inovativni izdelki in nove blagovne znamke lahko pripomorejo pri razvoju tržnih niš. 

7.2 Prispevek k stroki 

Magistrska naloga je raziskovalno delo, z vključenimi podatki, ki smo jih zbrali z izvedbo 
polstukturiranih intervjujev. S pridobljenimi informacijami smo odgovorili na raziskovalna 
vprašanja, kot tudi ugotovili splošne podatke o samem ribiškem trgu. K znanosti lahko 
pripomorejo ugotovitve o trgu ter problematikah, ki se pojavljajo v slovenskem ribištvu. Možno 
je tudi videti, kam se bo panoga v bodoče razvijala, glede na predvidene sposobnosti okolja. 

Raziskovalni del vsebuje vzorec 15 intervjuvancev, ki se pri svojem delu ukvarjajo z ribištvom 
ali ribiškim trgom v Sloveniji. Menimo, da je vzorec dovolj reprezentativen in se pri 
vključevanju večjega števila intervjuvancev ugotovitve ne bi znatno spremenile. 

7.3 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Možnosti za nadaljnje raziskovanje se pojavljajo pri določenih segmentih ribiškega trga. Ena 
izmed možnosti je omejitev le na segment sladkovodnega ribogojstva ali gospodarskega 
ribištva ter izbrano področje bolj temeljito raziskati. Tudi dejavnost gojenja školjk je zanimiva 
in bi lahko bila vredna raziskovanja. Možnosti raziskovanja so možne tudi v segmentu ribiškega 
turizma, kjer se lahko razišče, kje se ta izvaja in kakšne so možnosti za razvoj. Gre za detajlne 
raziskave glede na različna področja ribiškega trga. Večinoma so omenjene raziskave 
usmerjene v kvalitativno raziskovanje, če govorimo o razvojnih možnostih v prihodnjih letih. 
Kvantitativne raziskave so možne pri anketiranju potrošnikov, glede na to, kašne so njihove 
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navade pri prehranjevanju z ribami in ribiškimi izdelki, in sicer glede na določeno regijo ali pa 
za celotno Slovenijo. 
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8 SKLEP 

V sklepnem delu želimo predstaviti zaključne misli glede določenih segmentov ribiškega trga 
in ribištva v Sloveniji. Podali smo mnenje glede tematike, ki je bila obravnavana v intervjujih 
in tekom celotnega raziskovanja. 

Z natančno analizo smo ugotovili nekaj skupnih točk, ki omogočajo določene razvojne poti in 
nakazujejo, kam se bo lahko slovenski ribiški trg razvijal. Nekaj intervjuvancev je omenjalo, 
da je ribiški trg majhen, vendar so kljub temu možne izboljšave ali spremembe, ki bodo 
pripomogle, da se razvijejo tudi turizem, trajnost in ekološki vidik panoge ali pa izboljšale 
splošno znanje potrošnikov. Nekaj intervjuvancev je omenilo, da Slovenije ne moremo 
opredeljevati kot ribiško deželo in da je ribištvo ena manjših gospodarskih panog, vendar se 
kljub temu najdejo različne razvojne poti, ki lahko izboljšajo trenutno stanje. 

Gospodarski ribolov bo v prihodnjih letih še bolj upadal, predvsem zaradi težave prelova 
staležev tako v Jadranskem kot tudi v celotnem Sredozemskem morju. Preobširen ribolov v 
preteklih desetletjih, s strani večjih plovil iz tujine, je povzročil, da je rib manj. Če se ribolova 
ne bo pravočasno omejilo, bi se lahko zgodilo tudi izumrtje določenih vrst ribolovnih 
organizmov. Slovenija ima sicer manjši vpliv na to, saj si lasti kratko obalo in majhen morski 
akvatorij. Gospodarski ribiči se bodo morali diverzificirati v alternativne panoge, kar jim bo 
omogočilo dodaten zaslužek, saj bo ulov vedno manjši, omejitev pa bo vedno več. Predvsem 
so tukaj možnosti povezovanja s turizmom, kjer bi ribiči lahko našli svojo priložnost. Dodatna 
težava je, da ribiška flota v Sloveniji ni dovolj prečiščena in je dokaj neaktivna. Veliko ribičev 
je prijavljenih samo zato, da izkoriščajo razne koristi in subvencije, ribolova pa skoraj ne 
izvajajo. Še ena težava, ki se pojavlja, je ta, da se večina slovenskega ulova na morju proda v 
Italijo. To bi se moralo spremeniti, tako da bi lahko ribiči svoj ulov prodali v Sloveniji. Vendar 
je to težko izvedljivo, ker slovenski potrošniki nimajo dovolj razvitega zavedanja o pomenu 
vključevanja rib v prehrano, zato bi jih bilo potrebno izobraževati in motivirati. 

Trajnostni razvoj je na ribiškem trgu v Sloveniji premalo razvit, zato bi potrebovali več 
investicij v to smer, da se lahko dosežeta trajnost panoge in čim manjši vpliv na okolje. 
Omejitve pri izvajanju ribolova ali ribogojstva so prisotne, prav tako se izvaja ustrezen nadzor. 
Možno je, da se trajnostni razvoj izvaja z neustreznimi ukrepi, ki so lahko prestrogi in omejujoči 
za ribiče in ribogojce. Intervjuvanci so bili kritični do ribolovnega načina kočarjenja, ki lahko 
uničuje morsko dno. Ekološko ribogojstvo v Sloveniji še ni razvito, ker je predrago za izvajalce 
dejavnosti, predvsem je krma toliko dražja, da se ribogojci za to še ne odločajo. V ribogojstvih 
je potrebno zagotavljati dobre proizvodne prakse, tako da uporabljena voda ostane čista. Kljub 
temu, da je kar nekaj pobud v smeri trajnostnega razvoja, je tukaj še veliko možnih izboljšav. 

Kršitve in nepravilnosti se dogajajo tako pri ribištvu kot na ribiškem trgu, vendar se pojavljajo 
v manjših količinah. Če bi se hotelo kaj narediti v tem segmentu, da bi se zmanjšalo tako črni 
trg kot tudi kršitve, bi morali zaposliti več inšpektorjev ali dati koncesije uradnim osebam, da 
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izvajajo dodatni nadzor. Nadzor je lahko v določenih primerih neprimeren ukrep razreševanja 
težav na trgu, ker lahko povzroča dodatne omejitve udeležencem. Kršitve se lahko pojavljajo 
tudi iz malomarnosti ali neznanja, rešitev je izobraževanje in ozaveščanje udeležencev na trgu. 
Izobraževanje in ozaveščanje sta v tem primeru potrebna pri potrošnikih in trgovcih. Nekatere 
kršitev lahko preprečijo tudi sami potrošniki, in sicer bodo z boljšim poznavanjem ribolovnih 
organizmov težje zavedeni s strani prodajalcev. Kršitve pri sledljivosti rib in deklaracijah bi se 
lahko zmanjšalo s povečanjem nadzora in sodelovanjem z uvoznimi državami, tudi če prihaja 
ta uvoz iz EU. Za kršitve, ki se pojavljajo pri zamenjavi ribolovnih organizmov, je potrebna 
uvedba novih metod testiranja, ki so stroškovno ugodnejše in dostopne tudi strokovnjakom v 
Sloveniji. Uvajanje kulture prehranjevanja in poznavanja ribiških izdelkov bi pomagalo 
potrošnikom in prodajalcem. 

Sladkovodno ribogojstvo ima veliko možnosti za dodaten razvoj, saj je dejavnost v začetni fazi 
rasti. Ribogojci so se začeli podjetniško organizirati, nekaj jih že prodaja v trgovske verige. 
Tisti ribogojci, ki se bodo hoteli dodatno razvijati, se bodo morali povezovati s trgovinskimi 
verigami in tam prodajati svoje izdelke, saj večina potrošnikov nakupuje v trgovskih centrih. 
Pri ribogojstvih je dodatna vrednost predelava, ki lahko omogoči nove izdelke, ki so še bolj 
zanimivi za trg. Uporaba nove tehnologije bi lahko izboljšala dejavnosti ribogojstva, kar bo 
pripomoglo k zmanjšanju vplivov na okolje. Dodatne možnosti za razvoj so v zaprtih sistemih 
ribogojstva, ki omogočajo boljše možnosti za nadzor gojenja in zmanjšanja porabe vode, vendar 
je ta način dražji kot običajne ribogojnice. 

Morsko ribogojstvo ima nekaj manjših možnosti za razvoj, in sicer z uvajanjem gojenja novih 
ribjih vrst in tudi s povečanjem proizvodne količine. Postavitev novih obratov morskega 
ribogojstva je težko izvedljiva, saj primanjkuje prostora na morju in ob obali. Pri morskem 
ribogojstvu se pojavlja le podjetje Fonda, ki ima tudi višje cene, saj je proces ribogojstva še 
vedno drag. Podjetje Fonda oglašuje kakovost in blagovno znamko ter stremi k ustvarjanju 
dodane vrednosti za svoje kupce. Konkurenca, ki prihaja iz tujine, je na področju morskega 
ribogojstva močna. 

Školjkarstvo je dejavnost, ki najmanj vpliva na okolje, razen tega, da zavzema prostor na morju. 
Gojenje školjk ima najboljše pogoje za razvoj, ki so lahko pri uvedbi gojenja novih vrst ali pa 
pri povečanju proizvodnje. Povpraševanje po klapavicah je veliko, in sicer toliko, da se jih 
prodaja tudi v Italijo in na Hrvaško. Školjkarji imajo možnosti tudi v povezavi z ribiči, kjer bi 
ribiči lovili ribe, ki se nahajajo pri školjčiščih in jedo klapavice. Ribe, ki se tam zaustavljajo 
povzročajo školjkarjem nekaj škode, saj jim pojedo pridelek. 

V predelavi in trženju se prav tako pojavljajo možnosti za razvoj, vendar ne toliko pri večjih 
industrijskih obratih, ki naj bi predelovali velike količine surovin, ampak bolj pri manjših in 
srednjih podjetjih. Manjši in srednji obrati, ki predelujejo lokalne izdelke, bi lahko bili zanimivi 
za potrošnike, tam pa so možnosti tudi za uvedbo inovativnih ribiških izdelkov. Taki predelani 
izdelki bi bili zanimivi tudi za prodajo v večje trgovske verige. Predelava predstavlja dodatno 
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vrednost izdelkov, saj se bo veliko neozaveščenih potrošnikov raje odločilo za nakup očiščenih 
rib in filejev kot pa cele ribe s kostmi. Inovativni izdelki, ki so lažje dostopni neozaveščenim 
potrošnikom, lahko privlačijo veliko novih kupcev. Taki izdelki lahko vključujejo različne 
ribiške namaze, dimljene ribe, fileje, jajčeca rib, različne mešanice morskih sadežev, sok 
fermentiranih rib in podobno. Možnost je tudi pri ustvarjanju tržnih niš, kjer je segment kupcev 
manjši, vendar se zadovolji njihove potrebe. 

Povezovanje ribištva in turizma prinaša dodatne možnosti za razvoj. Nekaj gospodarskih 
ribičev pol leta izvaja ribolov, pol leta pa turistične aktivnosti. Pojavljajo se različne turistične 
dejavnosti, ki so povezane z ribolovom, kot so npr. ogled procesa ribolova, prevozi na 
rekreacijski ribolov in ribji pikniki. Povezovanje gospodarskih ribičev s turizmom je tudi bolj 
trajnostno, saj je zaslužek ribičev podoben, izlov morskih organizmov pa je manjši. Tudi 
ribogojnice se povezujejo s turizmom, in sicer se pojavljajo dejavnosti komercialnih ribnikov 
in restavracij, v katerih ponujajo gojene ribe. Pojavljajo se tudi projekti, kot so različni festivali 
in dogodki, ki so povezani s konzumacijo rib ali z rekreativnim ribolovom; lahko bi jih bilo še 
več. Pri marikulturi se pojavljajo ogledi gojišč klapavic ali ribogojstva brancinov, kar je tudi 
lahko zanimivo za turiste. Razvoj je možen tudi pri specializiranih ribjih restavracijah, ki bodo 
ponujale kakovostne ribolovne organizme. Kritika je bila, da restavracije premalo ponujajo 
lokalno ulovljene ali gojene ribe in pogosto kupujejo blago, ki je cenovno ugodnejše. Mnogo 
načinov obstaja, kako se lahko kulinarično pripravi določene ribje jedi, tega v restavracijah 
primanjkuje, večina restavracij je omejenih le na nekaj načinov priprave ribjih jedi. 

Med izvedbo intervjujev so intervjuvanci omenjali, da je potrebno več oglaševati potrošnjo 
ribiških izdelkov. Oglaševanje in izobraževanje o ribiških izdelkih sta v Sloveniji preveč 
kratkoročno naravnana, da bi lahko prinesla kakšne vidne rezultate. Projekti za oglaševanje 
ribiških izdelkov morajo biti bolj dolgoročno usmerjeni, da bodo lahko vplivali na  prehranske 
navade potrošnikov. Potrošniki potrebujejo motiviranje in izobraževanje, da se lahko odločijo 
za nakup kakovostnih izdelkov po ustreznih cenah in da bodo znali ribolovni organizem 
pripraviti na okusen način. 

Predlog za izboljšanje trenutnega ozaveščanja potrošnikov je lahko predstavitev nove spletne 
strani, kjer bi potrošniki našli vse informacije tako o ribiških izdelkih kot o trendih na ribiškem 
trgu. Spletna stran bi lahko oglaševala lokalne ponudnike ribiških izdelkov, kar bi pomagalo 
lokalnim ribičem in ribogojcem. Informacije na spletni strani bi potrošnike ozaveščale o 
kakovostni pripravi hrane, o času ribolova gospodarskih ribičev in jih tudi opozorile na možna 
zavajanja in pasti. S postavitvijo spletne strani bi potrošniki imeli na razpolago vse informacije 
na enem mestu, možno pa je tudi povezovanje z Zvezo potrošnikov Slovenije, ki bi delila 
informacije o različnih testih in priporočilih, ki se izvajajo za ribe in druge ribolovne izdelke.  

Vključevanje več ribjih jedi v slovenske kulinarične knjige in recepte bi prav tako pripomoglo 
pri informiranju potrošnikov. Več izobraževanja o ribolovnih organizmih na različnih 
fakultetah predstavlja možnost, ki bi lahko pripomogla, da bi sektor pridobil več strokovnjakov 
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s področja rib in ribogojstva. Tudi mediji imajo lahko pozitiven vpliv pri promociji ribištva in 
rib, korektni članki v revijah in časopisih lahko vzbudijo dodatno zanimanje potrošnikov. 
Ribiška zveza Slovenije izvaja splošna izobraževanja za ribiče, poleg tega bi lahko izobraževali 
tudi otroke, s čimer bi vzbudili večje zanimanje za ribolovne organizme pri mlajših generacijah. 
Promocijska kampanja Rad jem ribe je med potrošniki povečala zavest o ribah, vendar je 
potrebno takšne akcije ponavljati ali jih izvajati dlje časa, da bodo lahko dosegle svoj pozitivni 
učinek. Povezovanje Ministrstva, fakultet, ribogojcev, ribičev in turističnih centrov bi lahko 
pripomoglo k zaznavanju različnih težave tega sektorja in k promoviranju ribištvo skozi vse 
dejavnosti. Ozaveščanje o ribiških izdelkih in oglaševanje le teh sta pojma, ki sta bila med 
intervjuvanci najbolj izpostavljena tekom celotnega raziskovanja. 

Glede izvajanja gospodarskega ribolova lahko predlagamo, da se to za nekaj časa omeji in da 
se ribičem pomaga v smeri uveljavitve v turizmu ali kakšni drugi panogi. Omejitev ribolova bi 
lahko v določeni meri pripomogla ribolovnim staležem vsaj v slovenskem morju. Predlagamo 
lahko tudi, da bi se slovensko ribiško floto prečistilo in pustilo tiste ribiče, ki dejansko 
opravljajo svoj poklic. Pri akvakulturi lahko predlagamo, da je potrebno spodbujanje in 
motiviranje novih, mlajših generacij izvajalcev, tako za gojenje kot za predelavo ribolovnih 
organizmov. Spodbuda in motiviranje sta potrebna tudi pri posodabljanju tehnologije za 
izvajanje akvakulture. Sodobnejša tehnologija bo omogočila zmanjšanje vplivov na naravno 
okolje. 

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo objavlja javne razpise, na katere se ribiči, ribogojci ali 
podjetja, ki ukvarjajo z ribiškimi dejavnostmi, lahko prijavijo. Iz sklada lahko pridobijo pomoč, 
ki jim pomaga pri razvoju svoje dejavnosti. Pomoč lahko pridobijo mala in srednja podjetja, ki 
se ukvarjajo z ribiškimi dejavnostmi in se prijavijo na ponujene javne razpise. Nekaj 
intervjuvancev je omenilo, da sredstva, ki so podeljena, ne učinkujejo dovolj na sam trg ribištva. 
Omenjena je bila tudi kritika, da sredstva ne vplivajo dovolj na doseganje boljšega ekološkega 
stanja morja in pri trajnosti ribolova na morju. 

Ribolovni organizmi in ribiški izdelki so pomemben del prehrane in se lahko uporabljajo kot 
nadomestek mesa. Gre za dober vir beljakovin in omega 3 maščobnih kislin, ki bi jih morali 
več vključevati v dnevne jedilnike. Potrošnja ribiških izdelkov ima še veliko prostora za razvoj. 
Večina proizvodov pride iz uvoza, ki se bo predvidoma še povečal, ampak tudi pri domači 
proizvodnji se lahko najdejo razvojne poti za izboljšanje stanja. 

Če sklenemo, je bilo raziskovanje zanimivo in smo pridobili mnogo novih informacij. Tematika 
je zelo obširna, zato je bilo težko vključiti popolnoma vse vidike ribiškega trga, smo pa stremeli 
k temu, da smo jih dodali čim več. Gre za zanimiv trg, ki je morda malo spregledan, saj ni med 
večjimi, vendar je še vedno pomemben za vse udeležence. Tradicija in zgodovina ribištva v 
Sloveniji sta dodatna razloga, zakaj je ohranitev panoge pomembna. Razvojne poti na ribiškem 
trgu v Sloveniji so možne, vendar je sektor zelo odvisen od zmožnosti naravnega okolja. 
Trenutne podnebne spremembe in pomanjkanje ribolovnih staležev v Jadranskem morju lahko 
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negativno vplivajo na ribiški trg. V naslednjih desetih letih se bo moral ribiški sektor še bolj 
usmerjati v trajnostni razvoj z minimalnim vplivom na naravno okolje. 
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Vprašanja intervjuja 

Za namen raziskovanja smo uporabili polstrukturirani intervju. Glavnih vprašanj pri intervjuju 
je bilo 14. Glede na razpravo pa so bila mogoča podvprašanja in razprava v smeri diskusije. 
Vprašanjem so bile dodane tudi različne razlage, ki so pripomogle k boljšemu razumevanju 
same tematike. 

1. Kakšen je vaš pogled na trg rib in ribiških izdelkov v Sloveniji (kakšno je povpraševanje in  
kakšna je ponudba; ali je večje povpraševanje ali je večja ponudba na trgu; kakšni so trenutni 
trendi; kakšno mnenje imate glede na razmerja med kakovostjo in ceno; kakšno je trenutno 
zadovoljstvo udeležencev na trgu)? 

V kateri smeri se trg razvija (rast ali padec ponudbe; rast ali padec povpraševanja po ribiških 
izdelkih; cene rastejo ali padajo; ali morda turistična sezona vpliva na trg ali ne)? 

Kakšne možnosti ima slovenski trg za širitev, vključno z uvozom in izvozom ribiških izdelkov? 

2. Kako ste zadovoljeni s ponudbo rib v Sloveniji? Kakšna je konkurenca na trgu rib? Katerih 
vrst ribolovnih organizmov se največ ulovi v Sloveniji? Katerih vrst se največ uvaža na 
slovenski trg? Katerih vrst se največ izvaža na tuje trge? Iz katerih držav se uvozi največ 
ribolovnih organizmov na slovenski trg? V katere države pa se največ izvaža slovenske 
ribolovne organizme? 

3. Kakšne so navade slovenskih potrošnikov pri prehranjevanju z ribami? Katere so njihove 
najljubše ribje jedi in proizvodi? 

Ali menite, da so slovenski potrošniki dovolj ozaveščeni o poneverbah ribiških proizvodov 
(nepravilno imenovanje organizmov; nepravilno imenovanje prehranskih lastnosti v primerjavi 
z dejansko realno vrednostjo; zamenjave posameznih organizmov z drugimi vrstami)?  

Ali menite, da so slovenski potrošniki dovolj ozaveščeni o ponudbi ribiških proizvodov? 

4. Katere nepravilnosti in poneverbe se po vašem mnenju največ pojavljajo na trgu rib: posebej 
v ribolovu, ribogojstvu, izvozu in uvozu (iz tretjih držav, ki so izven Evropske unije), predelavi, 
transportu, veleprodaji in maloprodaji? Katera težava se vam zdi najbolj prisotna na trgu rib in 
kje vidite morebitne zlorabe in anomalije na trgu? 

5. Kakšno je stanje trajnostnega razvoja na trgu ribištva in v ribištvu (ali se izvaja trajnostne 
prakse kot so omejitve ribolova, ohranjanje okolja in organizmov, zaščita ogroženih vrst, 
preprečevanje onesnaževanja voda, preprečevanje uničevanja morskega dna; ali so načini 
akvakulture in metode ribolova trajnostni; ali proizvajalci ribiških izdelkov uveljavljajo 
trajnostne prakse)? Kakšno je stanje ekološke naravnanosti pri ribištvu? Kako se ohranja in 
varuje okolje, kjer se izvaja ribolov in ribogojstvo (akvakulturo)? 
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6. Kakšna se vam zdi zakonodaja na področju ribištva in trga rib? Kako in v kolikšni meri je 
trg ribištva nadzorovan glede na standarde in predpise (katere ustanove ali organizacije skrbijo 
za nadzor trga in nadzor samih dejavnosti — ribolova, akvakulture, predelave ribiških 
izdelkov)? Ali menite, da je zakonodaja dobro zastavljena ali potrebuje izboljšave? 

7. Kakšna je kakovost ribiških izdelkov na slovenskem trgu? Ali po vašem mnenju kakovost 
ulovljenih ribolovnih organizmov in gojenih organizmov v Sloveniji ustreza standardom in 
predpisom? Ali se zadovoljivo preverja kakovost uvoženih rib? 

8. Po vašem mnenju, kako vpliva geografska lokacija Slovenije na ribištvo in na trg rib? Kaj 
menite glede na geografsko lokacijo Slovenije v primerjavi s trgom ribištva? Po vašem mnenju, 
v katerih regijah se največ uživa ribiške izdelke? Kaj menite, na katerih lokacijah (regijah ali 
mestih) se največ izvaja ribolov? Na katerih lokacijah (regijah ali mestih) se največ izvaja 
akvakultura? Ali menite, da so ribiški proizvodi v Sloveniji zadostno razširjeni? Ali lahko 
kakšne ribolovne organizme označimo kot tradicionalne v Sloveniji (glede na regijo ali 
določeno mesto)? 

9. Kako se razvijata ribogojstvo in akvakultura v Sloveniji (ali dejavnost raste ali je v upadu; 
kakšno je povpraševanje za gojene organizme; kakšno mišljenje imajo potrošniki o gojenih 
ribolovnih organizmih — so bolj ali manj cenjeni in kakšna je zaznava kakovosti v primerjavi 
z ulovljenimi organizmi)? 

Kakšna vrsta ribogojstva ali akvakulture je najbolj razširjena v Sloveniji (akvakultura 
sladkovodnih ali morskih organizmov; ekološka ali klasična akvakultura; akvakultura rib ali 
ostalih ribolovnih organizmov)? Katere ribolovne organizme se največ vzreja v Sloveniji? 

10. Kaj menite o predelavi in trženju ribolovnih organizmov v Sloveniji? Ali se zadovoljivo 
število podjetji ukvarja z dejavnostjo predelave in trženja ribolovnih organizmov? Ali poznate 
kakšne blagovne znamke ali prepoznavne izdelke ribolovnih organizmov, ki so slovenskega 
porekla? 

11. Kako se ribištvo povezuje s turizmom? Ali poznate kakšne primere povezovanja 
(prenočitve; hoteli, tekmovanja, ribogojstvo, ribolov, gostinstvo)? Ali menite, da povezovanje 
turizma in ribištva narašča ali upada? Kaj menite o promociji ribištva? 

12. Kaj mislite, kako se bosta ribištvo in trg rib v Sloveniji razvijala v naslednjih desetih letih? 
Kakšne trende lahko pričakujemo posebej pri ribolovu, ribogojstvu, izvozu in uvozu, predelavi, 
transportu, veleprodaji in maloprodaji? 

13. Kakšen pomen pripisujete kršitvam in nepravilnostim na trgu rib in ribolovnih proizvodov 
glede na socio-ekonomsko trajnost v ribiški vrednostni verigi v Sloveniji (kakšen pomen 
predstavljajo kršitve pri ribištvu in na ribiškem trgu — ali lahko vplivajo na razvoj in rast trga)? 
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14. Ali imate morda kakšne ideje, kako bi se lahko stanje na slovenskem ribiškem trgu 
izboljšalo (npr. prakse, procesi, kontroliranje, kaj narediti s prilovom; kaj bi lahko pripomoglo 
k izboljšanju trga)? 
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Preglednica 4: Seznam intervjuvancev 

Intervjuvanec Spol Kraj izvedbe 
intervjuja 

Datum izvedbe 

1 Ženski Piran 23. junij 2019 

2 Ženski Ljubljana 24. junij 2019 

3 Moški Ljubljana 2. avgust 2019 

4 Moški Ljubljana 22. avgust 2019 

5 Moški Kranj 18. september 2019 

6 Moški Kranj 18. september 2019 

7 Moški Piran 25. september 2019 

8 Moški (2 osebi) Koper 7. oktober 2019 

9 Moški Ljubljana 11. oktober 2019 

10 Moški Koper 22. oktober 2019 

11 Moški Koper 22. oktober 2019 

12 Ženski Ljubljana 24. oktober 2019 

13 Ženski Ljubljana 8. november 2019 

14 Ženski Ljubljana 8. november 2019 

15 Moški Koper 17. januar 2020 
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Transkripcije odgovorov z intervjujev 

V tem poglavju smo vse pridobljene odgovore najprej uredili in razdelili v smiselnem 
zaporedju. Vsi odgovori so bili malo preoblikovani iz pogovornega jezika v primerne stavke, 
saj tako bolje razumemo vsa sporočila in mnenja, vendar smo ohranili avtentičnost. Pod vsakim 
vprašanjem so zbrani odgovori vseh intervjuvancev, ki so razvrščeni glede na različne oznake 
(I 1, I 2, I 3 …). I1 pomeni, da je to prvi intervjuvanec. Tako je razvidno, kateri intervjuvanec 
je podajal katere odgovore, saj je intervju obsegal 14 vprašanj. 

Transkripcije odgovorov na prvo vprašanje 

1. Vprašanje: Kakšen je vaš pogled na trg rib in ribiških izdelkov v Sloveniji (kakšno je 
povpraševanje in  kakšna je ponudba; ali je večje povpraševanje ali je večja ponudba na trgu; 
kakšni so trenutni trendi; kakšno mnenje imate glede na razmerja med kakovostjo in ceno; 
kakšno je trenutno zadovoljstvo udeležencev na trgu)? 

V kateri smeri se trg razvija (rast ali padec ponudbe; rast ali padec povpraševanja po ribiških 
izdelkih; cene rastejo ali padajo; ali morda turistična sezona vpliva na trg ali ne)? 

Kakšne možnosti ima slovenski trg za razširitev, vključno z uvozom in izvozom ribiških 
izdelkov? 

I 1: Meni se zdi ponudba kar zadovoljiva, v večjih mestih kot sta Koper in Ljubljana. V nekaterih 
mestih pa je ponudba izredno slaba. Npr. Novo mesto nima več ribarnice in tudi veliko drugih 
slovenskih mest nima stalnih ribarnic, ampak v ta mesta pridejo potujoče ribarnice na določen 
dan ali pa tudi ne. Kar je še preostalo ponudbe v teh mestih kot so Kranj, Nova Gorica, Novo 
mesto, Murska Sobota je tisto, kar ponujajo veliki trgovski centri. Sveža riba se najde samo še 
v Sparu, v drugih trgovskih centrih pa je ponudba odvisna od trgovske verige, pa tudi od kulture 
in okolja, iz katerega ta trgovska veriga izhaja. Npr. Eurospin ima največjo ponudbo predelanih 
ribiških proizvodov, Hofer ima največ konzerv, druge verige pa imajo manjšo ponudbo. Po 
mojem en del populacije, tisti, ki so bolj gurmansko izobraženi, ceni sveže ribe, medtem ko se 
verjetno drugi del populacije omeji ne cenejše proizvode, predvidoma predelane, konzervirane 
in zapakirane. Verjetno je težko tudi dobiti statistične podatke za te informacije. Razmerje med 
kakovostjo in ceno je velikokrat ustrezno, pojavljajo pa se tudi neskladja. Velikokrat je sveža 
riba slabe kvalitete, se pravi prestara in še vedno vztrajajo na visoki ceni. Medtem ko pa je 
treba pohvaliti kulturo prodaje rib v Kopru ali Izoli, kjer se stare ribe ne prodajajo po visoki 
ceni. Opozorila bi še na to, da so ribe, ki so med kupci smatrane kot manj kakovostne, govorim 
iz perspektive kupca, pa čeprav so lahko po hranilni vrednosti enake kvalitete, nimajo primerne 
cene oz. je sploh ne ponudijo, gre za ribe, ki so prilov, kot recimo šuri ali kaj takega. Velikokrat 
se teh rib sploh ne da na tržišče, ali se to zmeče nazaj v morje ali pa se uporabi za hranjenje 
živali. Kar se meni zdi problematično, jaz mislim, da bi bilo dobro, da se tudi te ribe, če so že 
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bile ulovljene, ponudi za primerno ceno, pa se potrošnike nauči, kakšne vrste ribe so to in kako 
jih pripraviti. Kot potrošnik lahko povem, da cene rastejo v primerjavi s preteklostjo. Turistična 
sezona verjetno vpliva na trg, predvsem, če gledamo restavracije, večje povpraševanje po ribah 
na dopustu, prodaja je večja med turistično sezono, medtem ko pa pozimi ne. Rib bo čedalje 
manj, vendar mislim, da bo kljub vsemu treba izboljšati kulturo uživanja rib, ozaveščanje 
potrošnikov s prehranskega in z okolijskega vidika, koliko je trajnostno ribištvo. Ker bo rib 
vedno manj, jih je treba ceniti in da bi se to hrano bolj cenilo kot zdaj. 

I 2: Mislim, da je trg dober, da je dovolj ponudbe, da si lahko vsak izbere to kar želi po okusu 
ter tudi po cenovni vrednosti. Je dovolj tudi specializiranih trgovin ali ribarnic, imajo dovolj 
proizvodov za vse okuse, tako da mislim, da je ponudba enakovredna povpraševanju na nek 
način, da dejansko lahko potrošnik, če želi, tudi dobi dodatne informacije pri prodajalcu ali še 
kje drugje in si dejansko izbere tisto ribo, ki si jo v tistem trenutku želi ali jo potrebuje. Mislim, 
da je tudi lokalno pogojeno, morski del je bolj ob obali, celinski del je bolj akvakultura lokalno. 
Mogoče še vedno se malo več nakupuje zmrznjene ribe, poleti pa je bolj tendenca za svežo ribo. 
Jaz menim, da pri razmerju med kakovostjo in ceno je še nekaj prostora za razvoj. Izdelki, ki 
so kakovostni, domači, lokalni, sveži dosegajo višjo ceno na trgu, če bi proizvajalci namenili 
več časa promociji in oglaševanju, bi se morda lahko kaj vplivalo na ceno, ampak načeloma 
mislim, da je ta zadeva tudi uravnovešena. Kolikor spremljam ribarnico v Ljubljani, je tam 
velika ponudba in so zelo zadovoljni, tam so vsi prodajalci tudi izobraženi in znajo svetovati. 
Udeleženci na trgu so po mojem mnenju zadovoljni, ni nekega strašnega pritoževanja, vendar 
bi si vsi bolj želeli lokalnih rib, predvsem morskih. Mislim, da raste ponudba, ker se pojavljajo 
vedno novejši izdelki, potrošnik pa je še vedno zelo navajen kupovati tisto, kar mu je blizu. 
Seveda se proizvajalci trudijo in tudi trg se spreminja, smo del tudi evropskega trga in mislim, 
da je možnosti ogromno, takšna izbira, kot je zdaj, vprašanje, če je kdaj bila. Cene se mi zdi, 
da so tudi več ali manj konstantne, mogoče se višajo. Turistična sezona mogoče vpliva na trg, 
je vprašanje, če je dovolj ulova, mogoče na kakšne bolj redke vrste, da se doda dodano 
vrednost, ampak zgolj dvig cene, brez neke dodane vrednosti, ni dovolj. Kar se tiče izvoza in 
uvoza gre bolj za države izven EU, saj je trg EU enak Možnosti so vedno, če je izdelek dober in 
kakovosten, jaz vedno mislim, da slovenski potrošnik še vedno prisega na lokalno in domače, 
da ve, od kod zadeve pridejo, npr. da vidi ribiče, ko pridejo z brako z ulovom, da vidi npr. 
ribogojnico in da vidi, kako se ribe ven potegnejo. Seveda so pa možnosti, ker je prosti pretok 
in tukaj bojo vedno kakšne ideje, predvsem kakšne nove inovacije, recimo, da se kakšna tržno 
zanimiva vrsta pojavi, ki bo tudi po kakovosti ustrezala. 

I 3: Lahko rečem, da je ponudba dokaj pestra, nastaja pa problem z svežimi ribami, ki niso 
najbolj sveže, čeprav so prodajane kot sveže, nekatere so že dobro uležane. Povpraševanja jaz 
ne poznam, glede cen pa, kolikor vidim, menim, da so precej stabilne. Npr. pri svežih ribah, bi 
morala cena padati s starostjo, v resnici pa ne pada. Osebno, sem nezadovoljen glede svežosti 
rib, edino na Obali se lahko dobi sveže ribe. Glede konzerviranih in pakiranih pa je bolj ali 
manj, kar je deklarirano, po ceni običajno. Če je poceni je po navadi kakovost tudi precej 
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slabša, medtem ko so pa dražji proizvodi kakovostnejši, že npr. na pogled se lahko opazi, za 
ribe, ki niso predelane. Glede ponudbe se gotovo razvija, zdaj koliko dejansko vpliva turistična 
sezona pa ne vem točno, si pa predstavljam, da poveča potrošnjo. Zdaj kolikor vem, poraba na 
prebivalca v zadnjih letih narašča, če je dosegla zgornjo mejo pa ne vem, če pa ni dosegla, se 
bo poraba zagotovo še povečevala. 

I 4: Moja osebna ocena je, da je večja ponudba, kakor pa povpraševanje po ribah. Mislim, da 
tradicionalno gledano Slovenci nismo tako nagnjeni k uživanju rib. Jaz mislim, da se trg razvija 
na enaki ravni, kot se je že prej, verjetno počasi raste, mogoče bodo s časoma dobili kupci 
kakšen okus za to. Trg verjetno neke možnosti za razširitev ima, sklepal bi tukaj predvsem z 
uvozom. Akvakultura proizvaja pri morju orade in brancine, jaz pa bolje poznam sladkovodne 
ribe, kjer se goji šarenko in krapa. Akvakultura pri ostalih sladkovodnih ribah pa se nekako 
usmerja v poribljavanje in to je za nas pomembno. Npr., če vzamemo vrsto sulca, je tudi gojen 
pri ribogojstvu Goričar, ampak nismo bili najbolj zadovoljni s tem, tudi kolegi so menili, da bi 
bilo boljše, da bi te vzgojene ribe usmerili v poribljavanje, gre za ohranjanje populacij v sladkih 
vodah. Zdaj pa tako, da bi v Sloveniji množično gojili sulca, kot npr. delajo Norvežani, mislim, 
da tega ni. Nimamo niti možnosti, pa tudi taki načini gojenja so lahko precej sporni, kot npr. 
gojijo norveške losose, zato nas to niti ne zanima. Kar se tiče soške postrvi je proizvajanje bolj 
butično, to kar imajo v Tolminu, se izrabi v hotelih ali restavracijah. Z morskim ribištvom nismo 
dosti povezani, profesionalnih ribičev v celinskih vodah ni. Tudi zakupnikov, ki so lahko nekoč 
prodajali sladkovodne ribe, ni več. Po zakonu o sladkovodnem ribištvu se ne sme prodajati 
sladkovodne ribe, tega že dolgo ni več. Recimo, da bi ribič, ki kupi dovolilnico in ujame 
dovoljeno kvoto rib, kasneje prodaja – tega ne sme narediti. On jih lahko izpusti, lahko jih sam 
porabi ali jih podari. Tudi, da jih podariš ni ravno etično, da loviš ribe za nekoga drugega, to 
se nam ne zdi najbolj etično. Pri rekreacijskem ribolovu se rib ne sme prodajati, gospodarskega 
sladkovodnega ribolova pa nimamo v Sloveniji. Gospodarski sladkovodni ribiči so morda v 
Avstriji, na Madžarskem in na reki Donavi, gre res za večje nižinske reke. Omejitve pri 
sladkovodnem ribolovu so vedno, pri športnem ribolovu sta dva elementa, eno je varstvena 
doba. Gre za obdobje, v katerem ribič ne sme ciljano loviti določenih vrst rib, varstvena doba 
je namenjena predvsem tistemu času okoli drsti rib. Drst rib se ciklično pojavlja vsako leto in 
te omejitve so tam, da se lahko ribe zaščiti, da lahko ohranjajo matično jato. Drugi element pa 
je najmanjša ulovna mera, to pa je tista mera ribe, izpod katere je ribič ne sme upleniti, v 
kolikor ne želi biti v prekršku, da je ulovil podmersko ribo. Ta mera pa je zagotovilo, da se je 
riba vsaj enkrat v svojem življenjskem ciklu zdrstila, ima svoje potomce in da se je že 
razmnožila. Potem so tukaj še različna mnenja, kolegi v Sloveniji in v tujini so razmišljali o 
vključitvi med mere. Ker v bistvu najmanjša mera čisto po starosti ribe, v tem obdobju je riba 
še vedno mlada, njeni spolni produkti vseeno niso še najboljši, ker jim vse še raste. Zato se je 
omenjalo med mero, to bi pa pomenilo npr., če ujamemo ščuko, da je v meri med 60 in 90 cm, 
se jo spusti nazaj v vodo. Medtem pa tisto, kar je manjše, se lahko vzame in tisto, kar je večje, 
se lahko vzame, te vmesne mere pa ne. Ampak ta praksa, kolikor vem, v Sloveniji še ni zaživela. 
Torej v Sloveniji velja, da če ribič ulovi pod mero in izven varstvene dobe, takrat jo mora 
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obvezno izpustiti, če ne je v prekršku. Vsak posameznik, ki se vključi v Ribiško družino, mora 
opraviti ribiški izpit, tukaj gre za znanje o poznavanju rib, identifikaciji rib, koliko je najmanjša 
mera, kdaj je ribolovna doba, katere so pravilne metode športnega ribolova, katere vrste so 
lahko ogrožene. Imamo tudi enodnevne tečaje za osnovno izobrazbo, izvajamo pa tudi 
izobraževanja za ribiške čuvaje, pri čemer gre za višjo stopnja izobraževanja. Ribiški čuvaj je 
uradna oseba, torej ima pooblastila s strani države, svoje izkaznice dobijo iz Ministrstva za 
kmetijstvo, odobrijo pa jih prek Zavoda za ribištvo. Potem imamo še usposabljanje za ribiške 
gospodarje, gre za tiste, ki načrtujejo, kako se upravlja z ribami v posameznih vodah. Na koncu 
imamo usposabljanja še za izvajalce elektro ribolova, ta ribolov je potreben predvsem za 
intervencijske izlove, ko recimo nastane nek poseg v vodotoke in je potrebno tiste ribe, ki so v 
tem odseku, izloviti v največji možni meri. Ta proces se izvede, da se ogrožene ribe umakne, vsi 
gradbeni posegi na vodotoke lahko vplivajo na ribe, ki pa se ne bodo kar same umaknile. Če se 
kaj gradi, če pride do morebitnega onesnaževanja, je elektro ribolov potreben. Izvajal se je tudi 
že v ribnikih, kjer se je vlagalo mladice, ko so zrasle pa se je nato izlovljene ribe preneslo v 
odprte vode. Še vedno je povpraševanje za to vrsto izobraževanja. 

I 5: Jaz sodelujem v temu že od leta 2008, pa moram reči, da se je v tem času povpraševanje 
kar povečalo. Predvsem je pripomogla k temu promocijska kampanja Rad jem ribe, ki je trajala 
od 2007 do 2013. Zdaj pa se bo izvajala nova promocijska kampanja in se dogovarjajo, kdo bo 
oddal javno naročilo in bo to kampanjo tudi izvajal v prihodnjih letih. Te kampanje so 
pripomogle, da se je poraba ribiških proizvodov za kakšno kilo povečala. Med potrošniki so 
trendi predvsem to, da se kupuje lokalno in domače. Potrošniki so se počasi začeli zavedat tega, 
da je mogoče boljše stopiti do lokalnega ribogojca, kot pa, da grejo iskati ribo v kakšen trgovski 
center. Gledajo mogoče tudi bolj na poreklo v primerjavi z nekoč. Nekaj ribogojcev tudi 
dobavlja ribe trgovini Spar, tam se lepo vidi, iz katere ribogojnice pridejo. Veliko pa je zdaj 
povpraševanja po domačih proizvodih, lokalno se ceni. Mislim, da je ta cena, ki jo dosegajo 
maloprodajne očiščene ribe zadovoljiva, je pa tukaj ponovno vidik osveščanja potrošnika, treba 
jim je razložiti, da je lokalna riba boljša kot turška postrv, ki pride zmrznjena, ali pa morda 
norveški losos. Če si ribogojec si moraš veliko časa vzeti za ozaveščanje potrošnikov. Glede 
trenutnega zadovoljstva potrošnikov lahko povem, da nisem še nikoli dobil kakšne večje 
pripombe na našo ribo. Tudi kar spremljam medije, nisem še zasledil, da bi bilo kaj narobe z 
našimi ribami, potrebno pa je, da so ribogojci podvrženi kontrolam. Se pravi, ne morejo 
prodajati ravno vsega, kar jim paše. Večji obrati so odobreni s strani kontrol, tam so tudi 
kontrole večkrat letno, manjši ribogojci pa so registrirani, tisti imajo običajno kontrolo enkrat 
letno. Tako da mislim, da se zavedajo te odgovornosti do potrošnika. Nisem zasledil niti pri 
celinskem ribogojstvu in niti pri marikulturi, kjer imamo školjke, da bi prišlo do kakšnega 
problema. Mislim, da potrošnik ima kar privilegije, da lahko kupuje take ribolovne organizme. 
Cene za enkrat kar stagnirajo, kakšnega povečanja ni že nekaj let, to rahlo povpraševanje se 
veča. Povečali smo proizvodnjo školjk, se pravi, se je marikultura v zadnjih petih letih precej 
povečala, mislim, da kar za polovico. Ja se, se povečuje količina prodaje domačih ribolovnih 
izdelkov. Siguren sem, da so velike možnosti za razširitev, če pogledamo sektor gospodarskega 
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ribištva, tam nastaja problematika prelova, zdaj nadomestek pa je lahko ribogojstvo, gojenje 
rib v zaprtih prostorih, tukaj pa imamo možnosti še velike. Če pogledamo našo stopnjo 
samooskrbe, ki je tam pri 15 %, lahko vidimo, da je še prostora za izboljšave. Zaprti prostori, 
če gledava nove sisteme ribogojstva, se pojavljajo, to so recirkulacijski sistemi, se uvajajo tudi 
v Sloveniji, en primer je pri Šmarjah pri Jelšah (G2O d. o. o.). 

I 6: Ponudbe je dovolj, sem prepričan. Povpraševanje pa je manjše, sploh, če gledamo v 
primerjavi z ostalimi evropskimi državami, saj je tudi poraba rib pri nas manjša. Poraba rib je 
pod evropskim povprečjem, zato sklepam, da je povpraševanje relativno nizko. V zadnjih 20 
letih se je sigurno povečala poraba ribiških izdelkov, po mojem trend kaže na rast. Se mi zdi, 
da je kakovost svežih izdelkov relativno nizka, glede cen pa bi težko presodil, kakšni izdelki so 
cenejši, verjetno tudi zaradi kupne moči, ampak, če bi primerjal s kakšnimi drugimi, bolj 
razvitimi tržišči, bi pa videl, da je v bistvu kar precejšna razlika, sploh kar se tiče področja 
svežine izdelkov. Težko sodim glede zadovoljstva potrošnikov na trgu, vendar bi pa rekel, da 
verjetno niso najbolj zadovoljni. Drugače pa mislim, da povpraševanje in ponudba počasi 
rasteta. Glede gibanja cen izdelkov pa lahko povem za postrv, kar najbolj poznam, se mi zdi, 
da so cene relativno stabilne, za kakšne morske proizvode, kot so mehkužci, raki in podobno, 
pa mislim, da so se cene kar povišale. Školjke pa tudi imajo stabilno ceno. Praktično pri nas se 
večino stvari, ki jih dobijo kupci, uvaža, toliko kot je povpraševanja, toliko se uvaža. Kar se pa 
izvoza tiče, pa mislim, da nekaj možnosti je, ampak trenutno je izvoz izredno nizek, predvsem 
zaradi tega, ker so pri nas v Sloveniji le manjše proizvodne enote. Zaradi tega je težko, da bi 
sploh lahko konkurirali s tujimi podjetji, mogoče pa so kakšne priložnosti pri nišnih proizvodih. 

I 7: Ponudba je dobra, gre za to, koliko so ljudje osveščeni o ponudbi, koliko poznajo ribje 
proizvode, ribe in ostale proizvode ribolovnih organizmov. Koliko so ozaveščeni o tem, da 
kupujejo lokalno pridelane ali lovljene proizvode. Ponudba pa je drugače dobra, ribarnice so 
se v zadnjih dvajsetih letih zelo razvile. Ribarnic je več, so bolje založene in tudi nabavni trg za 
vse male in večje prodajalne je veliko boljši, kot je bil prej, še posebej po v vstopu v EU. Jaz 
mislim, da še zmeraj je ponudba večja kot pa povpraševanje. Dostikrat pri kakšnih proizvodih 
je cena previsoka glede na kakovost, vendar povprečen slovenski kupec te kakovosti ne zna 
oceniti. Zato potrošnik velikokrat plača previsoko ceno, glede na vrednost konkretnega 
proizvoda. Na splošno bi lahko rekel, da so kupci in prodajalci nekako srednje zadovoljni z 
ribiškim trgom, od ena do pet lahko splošno zadovoljstvo ocenim z recimo tri. Sigurno pa ne 
več kot štiri, recimo z obeh strani, ker so sezonska nihanja, se pojavljajo obdobja, ko so vsi 
zadovoljni, se pravi prodajalci, ker je prodaja dobra in kupci, ker imajo veliko izbire, recimo 
da svežih in kvalitetnih proizvodov. So pa tudi obdobja, ko povpraševanje pade in potem je na 
trgu recimo prisotne precej neprodane oz. stare ribe. Se pravi, so tako prodajalci nezadovoljni, 
ker jim je prodaja upadla, na drugi strani so pa tudi kupci nezadovoljni, ker se srečujejo v 
bistvu z manj kvalitetnimi proizvodi in s staro (nesvežo) ribo. S starimi ribami upravljajo tako, 
da jih vzdržujejo z različnimi triki, da izgledajo bolj sveže in marsikaterega kupca prenesejo 
okoli. Čeprav so ribe že večkrat prestare za pripravo filetov, iz njih naredijo filete, se pravi, če 



Priloga 3 

 

je stara riba, je tudi filet star, ni več tiste kvalitete, ki bi morala biti. Na takšne načine 
podaljšujejo možnost prodaje. Se pravi, bi morali prodajalci predhodno narediti filete iz 
določene ribe, če se oceni, da te ribe ne bo možno prodati. Filete iz rib je potrebno narediti, ko 
so te še sveže, če se hoče ohraniti kvaliteto. Ali pa tudi recimo ribo dajo večkrat zmrzniti 
prepozno. Takim ribam tudi nižajo ceno, ampak različno se dogaja, najprej poskusijo ohraniti 
ribo v vizualno v lepem stanju, se pravi, da jo kupec še zmeraj kupi. Potem pa grejo v te druge 
zadeve, kot so npr. zmrzovanje in filetiranje ter šele na koncu pa poskusijo znižati ceno. Ceno 
bi mogoče znižali tudi preden bi začeli zmrzovati ribe. Cene so odvisne od proizvodov, mogoče 
rastejo, če so kakšni proizvodi, kjer so kakšne vrste, ki jih ni veliko, pa jih kupci želijo v urbanih 
središčih. Se pravi Ljubljana, mogoče Maribor, Celje in Koper. Mogoče tu še nekako najbolj 
Ljubljana prevladuje po nekih visoko cenjenih ribah. Takrat recimo prodajalci nabavljajo ribe, 
kot so npr. mečarice, tune, kovači, kakšne bolj cenjene ribe, ki pa ni nujno, da so toliko boljše 
kot je cena visoka. V to smer se mogoče kaj premika še bolj ob kašnih praznikih ali kaj 
podobnega. Mogoče bi bil trend, da se malo več školjk porablja, klapavic se nekaj več 
konzumira v zadnjih letih, tudi zaradi dobre slovenske proizvodnje le teh. Mogoče je lahko tudi 
trend, da nekaj več slovenskih proizvajalcev vstopa v prodajane verige, katere do sedaj niso 
imele teh proizvodov in tudi recimo nekateri proizvajalci so začeli proizvajati predpakirane 
proizvode, recimo klapavice. S temi proizvodi so vstopili v prodajne verige, kar je omogočilo 
večjo možnost, da so kupci prišli do tega proizvoda. Mogoče je to početje naraslo v zadnjem 
času. Turistična sezona vpliva na trg, ampak vpliva bolj v segmentu (Horeca) 
gostinstva/turizma in delno tudi pri osebni potrošnji, predvsem gostov, ki prihajajo v apartmaje. 
V tem segmentu je potem potrošnja tudi v poletnih mesecih, kljub dopustom, lahko večja. Se 
pravi, imamo lahko več kupcev v ribarnicah, drugače pa seveda je potrošnja v turistični sezoni 
bistveno večja, gre pa bolj za gojene ribe, ker je pri nas ulovljenih manj v poletnem času. Pri 
nas je v poletnem obdobju ulov bolj skromen, tako da gre za potrošnjo večinoma gojenih in 
uvoženih vrst. Slovenski ribiški trg ima možnosti za razširitev, kljub temu, da je majhen, 
povprečen prebivalec porabi 10,7 kilograma rib in ribjih proizvodov letno. Evropsko povprečje 
je 22 kilogramov porabe na prebivalca, Portugalska pa ima povprečje nekje 40 kilogramov na 
prebivalca. Tukaj je še veliko prostora za razvoj, predvsem v neurbanih središčih, v delih 
Slovenije, kjer je oskrba s kvalitetnim ribolovnim organizmom še vedno slaba. Tam je 
poznavanje rib in ostalih ribolovnih proizvodov zelo slabo, slabo je poznavanje samih 
organizmov in slabo je tudi poznavanje možnosti priprav teh organizmov. Se pravi, zaradi teh 
razlogov je potrošnja še vedno slaba in seveda kljub temu, da je v urbanih središčih ta potrošnja 
in ozaveščenost ter poznavanje večje, v povprečju je zaradi teh mrtvih točk, če lahko temu tako 
rečemo, cela potrošnja nižja. Tu je še zmeraj prostora za nekaj narediti. 

I 8: Za plavo ribo je ,po moje, večje povpraševanje, kot je ponudba na trgu. Je pa odvisno od 
pokrajine do pokrajine, v Ljubljani je tržnica kar dobro založena, drugi kraji po Sloveniji pa so 
slabše založeni. Potrošnja je tudi različna, največja je sigurno na Obali, potem sledi Ljubljana, 
ostalo pa je porazno. Tudi potrošniki ne iščejo ponudbe po drugih delih Slovenije, razen na teh 
dveh lokacijah, na Obali, ker je tradicionalno in Ljubljana, ker je center. Mislim, da je ponudba 
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na teh dveh lokacijah, v ostalih delih pa se prodaja in je ponudba glede na tisto, kar ljudje 
kupijo. Če ni povpraševanja tudi ponudbe ni, ker če se sveža riba ne proda, se lahko tudi 
pokvari. Mislimo, da turistična sezona ne vpliva toliko na ribiški trg, mogoče malenkost, če so 
kakšne povezave s turisti, ki so v apartmajih. Čez zimo se mogoče pozna nekaj, januarja in 
februarja so bolj sušni meseci glede prodaje ribiških proizvodov, predvsem morda v 
restavracijah in pa pri prodaji sveže ribe. Mogoče gre to za kakšen procent višje potrošnje in 
porabe v turistični sezoni, zdaj Piran je recimo močen poleti, pri Piranu se pozna turistična 
sezona poleti. Zdaj pa generalno v Sloveniji, koliko sezona naredi razliko,  ne bi  vedeli. Riba 
je draga, naši ljudje v glavnem iščejo plavo ribo, ki je cenejša. Plavih rib pa naši ribiči več ne 
lovijo. 70 % ribiških izdelkov prihaja iz uvoza, recimo iz Hrvaške ali pa iz borze iz Trsta. Tako, 
da tisto, kar se pri nas polovi, je minimalno. Jaz mislim, da je sveža riba kakovostna, je pa tudi 
stvar na potrošniku, če potrošnik prepozna svežo ribo, tisti pa, ki ni osveščen in ne kupuje in ne 
je rib redno, ribiške izdelke kupuje enkrat toliko, tak potrošnik lahko kupi tudi slabo ribo. V 
Hoferju prodajajo tiste ribe, ki so tik pred iztekom roka in se je že naletelo, da po nakupu in 
odprtju teh izdelkov, so ribe že smrdele, pa je bil še vedno rok trajnosti tisti dan. Tisti, ki ima 
manjše prihodke, gre sigurno kupiti tiste prepakirane ribe, sploh v te trgovske verige, smo videli 
tudi, da so celi hladilniki teh rib ostajali, ceno pa so znižali za 25 %. Načeloma pa se svežo ribo 
ne kupuje pakirano. Tisti, ki se spozna, gre in jo vidi, jo vonja in ugotovi kvaliteto. Načeloma 
kakovost ni slaba, samo je stvar na potrošniku, če zna ločiti tiste, ki so slabe in tiste, ki so dobre. 
Mogoče na Obali potrošniki še to znajo, v Ljubljani tudi kakšen zna, v ostalih regijah pa je to 
splošno znanje potrošnikov vprašljivo. Potrošniki verjetno gledajo bolj ceno kot kaj drugega. 
Potem tudi, če potrošnik enkrat ali dvakrat kupi slabo ribo, rib ne bo kupoval več, ker misli, da 
je to normalno, ampak ni ne. Tukaj je potrebno predvsem izobraževanje potrošnika, tukaj bi to 
največ pomenilo. En Italijan ali oseba z Mediterana, ki se spozna na ribo, ne bo gledal na ribo 
enako kot mogoče en potrošnik, ki prihaja s celine. Mi smo izredno majhen trg, večinoma gre 
za uvoz, zdaj verjetno možnosti za širitev trga več kot toliko niso možne, verjetno nič. Igralcev 
na trgu je že zdaj dosti, tako da so tukaj majhne možnosti. Izvažali ne bomo nikoli, ker ne lovimo 
dovolj. Nahajamo se na precepu med Hrvaško in Italijo, proti njihovim trgom smo butik, se 
pravi, zelo majhen trg, tudi kar se tiče porabe ribiških proizvodov. 

I 9: Ja, lahko ugotovim, da se je ponudba rib z vstopom Slovenije v EU povečala. Mislim, da je 
to en večjih vzponov povečanja ponudbe ribiških proizvodov. Po moji oceni pa je ponudba še 
vedno prenizka oz. tudi omejena. Omejena v logističnem smislu, kar pomeni, da ni možno dobiti 
recimo ribo tako enostavno, kot pa se dobi npr. rdeče meso, če delamo primerjavo. Ko 
govorimo o ponudbi morskih rib je ta ponudba pestrejša, večja, predvsem zaradi tega, ker po 
moji oceni se ravno uvoz rib v Slovenijo izvaja večinoma za področje morskih ribolovnih 
organizmov. Pri sladkovodnih ribah pa ponudba temelji na domači oz. lokalni vzreji. Pa naj 
bojo to kakšne manjše ribogojnice, mislim, da je v Sloveniji kar nekaj teh manjših ribogojnic, 
mogoče v okviru kakšnih Ribiških družin, tudi mogoče kakšnih podjetniških iniciativ. Se pa 
pojavljajo ribogojnice tudi kot dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Mislim, da se povpraševanje 
po ribah povečuje, razmerje je različno od določenih območij v Sloveniji. So območja, kjer je 
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ta ponudba pestrejša, recimo primorski del in predvsem večja mesta, v ostalih predelih pa je ta 
ponudba slabša. Cene so po moji oceni približno na enaki stopnji, v bistvu pa na stabilnost cen 
vpliva tudi sprememba ponudbe. Recimo pri morskih ribah, orade in brancini, cena neočiščene 
ribe je bila okoli deset evrov, danes za isti denar dobiš očiščeno. Tukaj z spremembo ponudbe 
in storitev se vzdržuje stopnjo cen. Je pa res tudi, da pri postrvih so nekje cene tudi popolnoma 
različne, npr. nekje so pet evrov, drugje so tudi po deset in več evrov. Pri sladkovodnih ribah 
so razlike v cenah večje kot pa pri morskih ribah, mogoče tudi zaradi tega, ker je vpliv domače 
vzreje večji, tudi zaradi akcij in podobnega. Recimo neka postrv, ki jo dobiš v Sparu za pet 
evrov, v Mercatorju je pa za osem evrov. Jaz mislim, da na trg turistična sezona vpliva, pa na 
trg porabe ribiških proizvodov vplivajo tudi prazniki, kot je npr. velika noč. V tistem tednu, ko 
je velika noč se povpraševanje izredno poveča, pa mogoče še ob kakšnih podobnih tovrstnih 
praznovanjih. Drugače pa ja, sama turistična sezona vpliva na dvig porabe ribiških proizvodov. 
Jaz mislim, da ribiški slovenski trg ima možnost za razširitev, slovenski potrošnik je dovzeten 
do ribiških proizvodov, je pa verjetno težava predvsem v dostopnosti ribe, ni široke dostopnosti 
do ribiških proizvodov, razen v teh večjih trgovskih verigah ali pa specializiranih ribarnicah. 
Mislim, da je to sigurno težava. Kar se pa cene v primerjavi z rdečim mesom tiče, pa je 
pravzaprav tudi cena izmed dejavnikov, ki vpliva na to, ali bo kupec posegel po ribjem 
proizvodu ali pa po mesnem proizvodu. Pri sledljivosti porekla, npr. pri rdečem mesu, je ta 
sistem jasen in ga je možno slediti, za ribe pa težko rečem, da imajo jasen sistem sledljivosti. 
Nekih informacij, da bi se kaj zalomilo pri sledljivosti rib, pa še nisem zasledil. 

I 10: Jaz mislim, da ponudba je dokaj pestra, s tem da morda konzumacija rib ni na taki stopnji, 
ki bi jo bilo za pričakovati. Še ena stvar je, da so kupci izredno občutljivi na ceno ribe. Drugače 
povedano, malokdo ceni pravo kvaliteto ribe in je zato pripravljen tudi plačati primerno ceno. 
Če primerjamo z Italijo, ribič na borzi v Trstu dobi enako ali celo višjo ceno, ko proda cel paket 
rib, kot pa, ko proda na domačem tržišču na drobno, če govorimo o divji ribi. To pomeni, da ni 
dovolj cenjena lokalna in kvalitetna riba, če govorimo o ulovljeni ribi. Ja, naša jadranska divja 
riba, če je res sveža, če ne gre za kakšno prevaro in ali, da je riba res starejša, je zelo kvalitetna 
riba. Je pa normalno, da je cena relativno visoka, kar je pa tudi logično, glede na to, da je ribe 
zmeraj manj. Stopnja upada in normalno je, da se to dogaja, dobrina postaja vse bolj redka in 
tudi normalno je, da je cena višja.  Mislim, da je riba dostopna vsem, zdaj morda je malo 
premalo zavedanja za našo domačo ribo, drugače pa se ribiške proizvode nabavlja iz drugih 
evropskih držav, kot so Španija, Grčija in Hrvaška. Ponudba je v določenih obdobjih večja, v 
drugih pa manjša, to je normalno, ker vpliva na njo neka sezonska narava in ne more to biti 
konstantno. V turistični sezoni se sigurno dvigne povpraševanje po ribah, predvsem tujih 
gostov. V veliki večini primerov, sploh, če govorimo o gostilnah, pri vrstah pa o oradah in 
brancinih, gre to za gojene ribe. Ne velja pa za vse gostilne, večina gostiln pa ponuja gojene 
ribe. Gojene ponujajo zato, ker je to vse spet povezano s ceno, kilo gojene orade je približno 
od šest do devet evrov, ulovljena divja riba pa je okoli petindvajset evrov. Vprašanje je, če bi 
potem sploh kdo kupil orade v gostilnah, če bi bila cena toliko višja. Vsak, ki gre na porcijo 
kalamarov, pričakuje, da bojo kalamari stali približno od sedem do deset evrov, zdaj, če bi 
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hotel kdo jesti naš jadranski kalamar, ga po tej ceni ne moreš jesti. Je pa velika razlika med 
uvoženimi patagonskimi kalamari in med jadranskimi kalamari, gre za popolnoma različen 
okus. Zdaj tako, jaz mislim, da več kot toliko se trg ne bo mogel razširiti. Prodalo bi se lahko 
rib, kolikor bi se jih ulovilo, morje pa kolikor da, toliko da. EU stremi k temu, da se zmanjša 
ulov in da se populacije trajnostno ohranjajo, da lahko začnejo nazaj naraščati. Malo je 
iluzorno pričakovati, da bo ta kvota naraščala, saj pada že kar nekaj let. Razlogi so lahko 
podnebni, gre za spreminjanje vremena, zaradi prelova in podobno. Kar se pa tičje gojenih rib, 
pa imamo prvi problem, ki je površina našega morja in drugi problem, ki je globina morja. 
Naše morje ni najbolj optimalno za gojenje rib, to pomeni, da je pozimi prehladno, poleti pa je 
prevroče. Tam, kjer imajo globlja morja, so te mreže lahko postavljene bistveno globlje, kjer se 
ribe v poletnih mesecih, ko je visoka temperatura umaknejo, v zimskih mesecih pa, ko so tokovi 
bolj mrzli in je na površini bolj mrzlo, bolj v globini pa je vseeno nekaj stopinj topleje. Naše 
razmere pa niso najbolj optimalne, sicer pa bi lahko bilo več ribogojnic, kot jih ima npr. Fonda, 
teh bi lahko bilo več, se pa potem pojavlja problem, da zmanjkuje prostora. Imamo krajinske 
parke, plovne poti in školjčišča, potem pa ne bi ostalo nič za ribiče in ne za turiste. Eno vodi v 
drugo na tem segmentu, enemu nekaj daš, drugemu vzameš. 

I 11: Večinoma ljudje radi jejo tiste ribe, ki jih poznajo – brancine, orade, kozice (gamberi) in 
lignje. Drugo jim je čisto neznano. Če se gre preko meje v Trst, tam jejo dosti več tudi drugih 
stvari. Ponudba je zadovoljiva, večina pa je uvoženih surovin, recimo ali kozice iz Vietnama ali 
pa patagonski lignji iz Argentine. Mislim, da pri nas v Sloveniji ni dosti ulova. Za mene kot 
ribiča turistična sezona ne vpliva nič pri prodaji. Tudi restavracije pri nas v Sloveniji nimajo 
nobenih lokalno ulovljenih rib, večinoma tega ni. Restavracije gledajo bolj tiste ribiške 
proizvode, ki so poceni in te nakupujejo. Kupujejo kakšne gojene orade in brancine, uvožene 
lignje in kozice ter podobno. Dejansko to funkcionira tako. Gojene ribe so bolj poceni, razen 
Fonde, ki ima visoke cene. Cene se tudi spreminjajo glede na to, koliko je ribe v morju, jeseni, 
ko je sezona za orade, pade cena. Sezona za ribolov je ta glavna od začetka oktobra do januarja, 
to načeloma naj bi bila ribiška sezona. Ulov se dosti spreminja glede na sezono, načeloma 
oktobra so orade, potem počasi začnejo listi. Večje ladje lovijo kalamare in mole, tu se 
spreminja ulov glede na določeno ladjo. Čez leto dobiš kakšne določene ribe, ki tukaj bivajo. 
Ene ribe pa pridejo in grejo, te orade, ki pridejo v naše morje so drugačne od tradicionalnih 
orad, to pridejo cele jate v naše morje in nato tudi grejo stran. Izlov cipljev je januarja pozimi. 
Načeloma, ko kupujejo ribo pri meni, so zadovoljni, so pa postali malo tudi prefinjeni in imajo 
radi, da je roba čim bolj sveža. Kupci, ki pri meni nakupujejo, so že razumeli malo, zakaj se 
gre. Generalno pa bi potrošniki rabili eno dobro vzgojo glede ribiških proizvodov, ker je 
nimajo. Če greš na italijansko stran meje, se ljudje na ribo razumejo, Italijani tudi več rib 
pojejo kot pa mi Slovenci. Je razumljivo, da pojejo toliko več rib, ker oni so obkroženi z morjem, 
samo še zmeraj je tukaj na Obali slabo konzumiranje rib. Na Obali se poje manj ribe, kot pa 
jih pojejo eni Italijani takoj čez mejo. Sveže ribe se nekako dobi samo ob obali. Deluje pa dobro 
trg dandanes, dobiš vsega kar hočeš, od osličev do patagonskih kalamarov. So pa ti izdelki več 
ali manj zamrznjeni. Kot prvo bi morali navaditi ljudi jest ribo, jih je treba uvajati v to, če 
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pogledaš pa na restavracije, te zgrešijo vse. Ponudijo vse izdelke, ki so uvoženi, še pri nas tukaj 
na Obali ne znajo narediti enega pravega brodeta, ene jedi, ki bi bila dobra in lokalna. Ne 
znajo niti ponuditi različnih rib, razen tistih najbolj komercialnih. Osebno lovim toliko rib, o 
katerih ljudje sploh ne vejo, da obstajajo. Gre pa za ljudi, ki so z Obale, ni potrebno, da so iz 
Ljubljane ali s celine. Problem nastaja že pri kupcu, dejansko, ko prodajam ribe, hočejo vsi 
brancine, kalamare, liste in orade, tukaj pa se nekako zaključi. Da kupijo ostale proizvode pa 
jih moraš prav nekako uvajati. Ostalih rib ne poznajo, počasi jih moram uvajati na določene 
ribe. Restavracije niti nočejo lokalnega, ker so se navadili tega trenda, da hočejo ribiške 
proizvode dobiti čim bolj poceni, potem hočejo tudi prodati čim bolj poceni in tako boš imel 
goste. Po mojem tukaj zelo grešijo restavracije. Potem potrošnik ne bo kupil ribe od ribiča, ki 
je malo dražja, bo raje šel v restavracijo, kjer je jed že narejena in bolj poceni. V restavracijah 
pa ne bodo kupovali naših svežih jadranskih kalamarov po recimo dvajset evrov, bodo raje 
kupili tiste zamrznjene po deset evrov, jih bodo naredili in bodo zaslužil dvojno. Tako to 
funkcionira, tako to teče. 

I 12: Glede na svetovno stanje dostopnosti rib je v Sloveniji v zadnjih petih letih dobra ponudba. 
Če pogledamo tako sveže kot pa tudi zamrznjene. Nič ni narobe z zamrznjenimi, še posebej, če 
so to ulovi na velikih ladjah, kjer imajo ustrezno tehnologijo za zmrzovanje teh izdelkov. Tudi 
predelana hrana je lahko kvalitetna, sem živilski tehnolog in poznam tudi nekaj te tehnologije. 
Nekoč se je lovilo tudi tune v Jadranskem morju, te tune so takoj prinesli na pomol v Izoli, čez 
nekaj ur so že šle v predelavo, to je izvajalo podjetje Delamaris nekoč, to je bilo nekje od leta 
1964 do leta 1969. Takrat je bilo še toliko tune, vsaj enkrat na teden se je ulovilo na tone in 
tone svežih tun, tega pa ni več. Jadransko morje je izropano od vsega, kar je bilo v njem, te 
tune ni več. Glede na to, da je to trg, ki ga ne več oskrbujemo, je dobra preskrba z izdelki. Za 
moje pojme za Slovence ali gre za zapakirano ali predelano, za veliko ljudi je primerno in se 
lahko hitro uporabi. Ne govorim samo o lososu, gre tudi za kakšnega soma ali kaj podobnega. 
Tako da jaz tukaj ne vidim nekega pomanjkanja, mislim, da je problem pri povpraševanju, ne 
pa pri ponudbi. Danes je prosti trg, cena se oblikuje na trgu. Če pogledamo kakovost in pa 
ceno, mislim, da se to odraža. Vendar je lahko isti paket ali podoben paket samo z drugo 
blagovno znamko na sebi in ima isto kakovost ali pa tudi ne. To gre vse čez proizvodnjo in to 
teče, eno za drugim, blagovne znamke se tam lahko hitro menjajo, obrat pa ostaja enak, 
kakovost tudi lahko ostaja ista. Odvisno je tudi od surovine, ki se jo uporablja za določen 
izdelek, lahko pa se dogaja, da v isti tovarni, na isti način predelajo dve blagovni znamki, bo 
pa proizvodna in končna cena drugačna. Pri prodaji pa imajo trgovci prosto roko, eni bojo dali 
50 % marže, eni pa bojo dali 20 % marže. Tako da tukaj je zelo težko reči. V Sloveniji pri naših 
testih ugotavljamo, da ne moremo reči, da je cenejši izdelek tudi nekakovosten. Velikokrat se 
nam zgodi, da dobimo cenejši izdelek, kakovost je pa ista v primerjavi z dražjim izdelkom. Smo 
zelo majhen oz. pilotski trg in tudi zaradi tega imajo diskontne trgovine nižje marže za isti 
izdelek in isto kakovost. Pri testih, ki jih delamo, je velikokrat kakšen izdelek pri diskontni 
trgovini cenejši, gre pa za isto blagovno znamko, kot jih imajo v ostalih trgovinah. V velikih 
slovenskih trgovskih mrežah, ki se morajo boriti z majhnim trgom, na katerem morajo narediti 
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80 % denarja, ostalo pa zaslužijo na recimo balkanskem trgu, je pa marža tako velika, da še 
Slovenci plačamo za to industrijo, nas pa seveda zaposluje ipd. Tukaj ni enoznačnega 
odgovora, v Sloveniji pa prosti trg oblikuje ceno in nima povezave kakovost s ceno! Tudi pri 
ribjih izdelkih ne. Jasno pa je, če greste v kakšno našo ribogojnico, tam pa je tudi isto. V okolici 
Ljubljane je na voljo postrv, ki je 50 % dražja, kot pa če se gre do Slovenskih Konjic. Tam imajo 
zelo staro ribogojnico, kjer imajo petnajst bazenov za gojenje in še ribnik imajo, potok pa teče 
tam zraven dol iz hriba. Tam pa imajo ribe neverjetno poceni, samo se je treba dlje odpeljati. 
Tukaj deluje trg, ponudba in povpraševanje in deloma tudi kupna moč. Čeprav dvomim, da si 
nebi mogli privoščiti 30 % večje cene v Slovenskih Konjicah. Porcija rib je tam večja kot v 
Ljubljani, je pa res, da se moraš zapeljati do tam, da to kupiš. Za ribiški trg ni anket, mislim, 
da je tukaj zelo pomanjkljivo. Naše znanje o trgu rib je zelo pomanjkljivo, prvič, kako se trg 
obnaša, drugič pa o potrošnikih ne vemo nič. Če smo deset let nazaj kaj spraševali, danes je 
druga generacija na trgu in če želimo nekaj narediti na tem, je potrebno eno dobro anketiranje 
narediti glede potrošnje rib. In sicer ne vedno samo z ozirom na morske ribe, ampak tudi na 
sladkovodne. Tako bi lahko izvedeli sploh, kaj bi lahko naredili. Če pa pogledam dejstvo glede 
na trud Ministrstva za zdravje glede zdravega prehranjevanja, posebno v primerih 
subvencionirane prehrane, tukaj pa smo naredili velik napredek. Neke navade smo tukaj 
spremenili, ne vemo pa, koliko smo jih spremenili. Zdaj je obvezno, da imajo otroci ribo vsaj 
enkrat na teden ali pa dvakrat, v različnih oblikah, že v vrtcih. V osnovni šoli velja isto, za 
srednjo šolo je isto priporočilo, da je vsaj enkrat na teden neka oblika ribe ponujena v sklopu 
subvencionirane malice. To je en tak majhen prispevek. Še en prispevek pa so študentski boni, 
tisti obrati, ki jih imajo, imajo tudi obvezo ponudbe. Restavracija, če želi dobiti sodelovanje za 
uporabo študentskih bonov, mora ponuditi skoraj vsak dan ribolovni izdelek, mislim, da je to 
dvakrat na teden. V tem primeru pa te spremembe že vplivajo na navade in na uživanje rib na 
različne načine. To je dobro, zdaj pa je treba samo videti, koliko se to odraža na pripravi 
ribiških izdelkov doma ali pri uživanju v restavracijah. Gre pa za redno uživanje, koliko se to 
izvaja. Priporočila so taka, če jemo kakšne večje ribe iz morja, se jih lahko je samo enkrat na 
teden, zaradi svinca in ostalih težkih kovin, ki jih vsebujejo. Če pa temu priključimo 
sladkovodne ribe, akvakulturo, ki je tudi malo bolj zaščitena od okolijskih onesnaževanj, potem 
pa bi riba morala biti recimo, dvakrat na teden. Vsi vidiki, bi morali biti vpleteni v določeno 
anketo in potem v določeno akcijo, ki bi se izvajala, da se doseže večjo potrošnjo rib. Če se 
primerjamo z ostalimi državami v EU, smo med najnižjimi, pojemo okoli devet kilogramov na 
osebo. Približno 90 % Slovenci pojejo samo mesa in mesnih izdelkov, rib pa samo 10 %. V 
bistvu bi morali ribiških izdelkov pojesti enkrat več kot jih sedaj. Tako da je v bistvu tukaj še 
veliko napora, ampak če pogledamo, kaj se dogaja sedaj s temi subvencioniranimi obroki, bi 
bilo potrebno ljudi še poučiti, kako se ribe pripravljajo, kaj naj kupujejo in tako naprej. Glede 
na to, da vse države okoli nas pojejo več rib, so verjetno njihovi trgi tako razširjeni, da jih 
potrošniki uporabljajo. Tako da je tukaj možnost za naše pridelovalce težka, napora je preveč. 
Slovenski ribiški trg je tako ali tako siromašen, tako da možnosti za razvoj tukaj sigurno so, 
rast je mogoča. 
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I 13: Tukaj se segment razdeli na sladkovodno ribištvo in na morsko ribištvo. Po določenih 
podjetjih se aktivnosti na področju sladkovodnega ribištva krepijo, predvsem v smeri 
ribogojstva. Tukaj se tudi pozna več podpore s strani Ministrstva za kmetijstvo. Še prej pa so 
se aktivno začeli pojavljati na stopnji podjetniške pobude. Same ribogojnice še niso 
organizirane v določeno povezovanje ali pa v kakšno zadrugo. Je pa kar že nekaj ribogojcev 
članov Gospodarske zbornice Slovenije. Glede na to, da se sektor krepi, jim je ponujena tudi 
večja podpora. Kar pa se tiče morskega ribištva, tam nimamo povezav, ta vez se je pretrgala. 
Težko je tam soditi, kako so organizirani in kako uspešni so pri zastopanju svojih mnenj. Potem 
pa je še ta tretja veja, kjer gre za rekreacijsko ribištvo, ki pa ima verjetno večji vpliv, kot si ga 
predstavljamo. Ne vem, če je sploh kaj več podatkov o tem znanih, ker po eni strani gre za kot 
hobi ali kot šport, po drugi strani pa lahko ima velik turistični vpliv. Tako da v bistvu imamo 
ene tri take pomembne segmente, o katerih bi se moralo kaj več razpravljati. Zdi se mi, da v 
tem trenutku, kar prihaja do potrošnikov preko trgovin, so cene ustrezne. Je pa res, da ponekod 
postajajo te trgovske verige predolge in potem je preveč točk, kjer se cena gradi. O samem 
razmerju med kakovostjo in ceno je težko govoriti, lahko pa o kakovosti povem sledeče, da smo 
Slovenci premalo izobraženi o tem, kaj je prava kakovost, sploh pri morskih ribah. To je 
potrošnikom težko, ker se premalo dela na tem, kako se sploh prepozna kakovostno ribo. Ne 
samo po vrsti, ampak tudi po svežini. Pri sladkovodnem ribištvu pa so te verige precej krajše, 
tam je mogoče malo lažje. Tukaj se tudi vidi, da so se trgovci odzvali temu, da jemljejo več 
slovenskih ribogojnic v svoje ponudbe, tega pa na primer še pet let nazaj ni bilo. Ribogojnice 
so se začele vključevati tudi v katalog živil za javno naročanje, šole so postale malo večji 
naročniki sladkovodnih rib. Še vedno težko govorimo o tem, razen če gre za postrvi, ampak 
počasi se pojavljajo v ponudbi tudi druge sladkovodne ribe, ki jih slovenske ribogojnice gojijo. 
Tukaj se jim odpira trg, gre za eno zanimivo področje, ki ima veliko potenciala za razvoj v 
naslednjih petih letih, zagotovo. Jaz mislim, da rasteta in ponudba in povpraševanje, eno z 
drugim. Vidi se, da so začele ribogojnice investirati tudi v predelavo. Se pravi, da njihove ribe 
niso cele z vsemi kostmi, ampak so te ribe očiščene in filetirane. Se pravi je zanimiv trg, ki se 
razvija. Definitivno turistična sezona vpliva na ta trg. Vpliva tako na morsko kot pa tudi na 
sladkovodno ribištvo. V dolini Soče, ne samo športni ribolov in kar muharijo, ampak tudi kar 
se tiče konzumacije, ker so tudi posamezniki začeli ponujati ribe. To velja tudi za druga 
področja, več sladkovodnih rib je na ponudbi. Tako da je res en trg, ki se je začel razvijati. 
Morem reči, še iz zgodovine, da Slovenci smo bili sladkovodni ribiči, mogoče je to čez čas malo 
zamrlo ampak zdaj, s samimi ribogojnicami, se krepi vest o sladkovodnih ribah. Definitivno so 
tukaj možnosti enormne, sploh pri ribogojstvu. Pri konzumu rib pa se premalo sladkovodnih 
rib konzumira, to je dejstvo. Ljudje tudi ne znajo pravilno pripraviti določenih vrst rib, kakšno 
postrv še znajo, ostale pa ne. Ostale vrste je treba že poznati, kako jih narediti, da pride pravi 
okus ven. Mislim, da imajo javni zavodi velik potencial, da povečajo naročila rib, s tem se lahko 
tudi gojenje rib poveča. Javni zavodi v sklopu šol vse do starostnikov, s tem bi tudi razbremenili 
jedilnike z rdečim mesom. Potem je še tukaj turistični del, ki se pojavlja tako v divjih loviščih, 
kot so reke, ribniki in jezera, kot pa tudi pri gojenih ribah, tukaj so potenciali ogromni. V javnih 
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zavodih ni obvezno, je pa priporočljivo, da imajo večkrat ribe na jedilnikih. Pa mislim, da skuša 
vsak od javnih zavodov kombinirati ribe, je pa skoraj vse kar prihaja v javne zavode iz uvoza. 
Tukaj se spodbuja javne zavode, da začnejo naročati več sladkovodnih rib. Za njih imamo 
izobraževanja in tudi želimo povezati ribogojce z javnimi zavodi, morajo se jim predstaviti, saj 
javni zavodi ne vejo sploh, da to obstaja. To jim sploh ne pride na misel, da bi naročili ribe od 
slovenskega ribogojca. 

I 14: Zdi se mi, da ponudba ni niti toliko slaba. V primerjavi z Nemčijo zraven severnega morja, 
tam sploh ne moreš kupiti sveže ribe. Pri nas pa imaš ponudbo svežih rib, tudi v nekaterih 
supermarketih, vedno več je tudi zamrznjenih izdelkov. Se mi zdi, da izbira je že kar pestra. Vse 
trgovske verige kot so Hofer, Lidl in podobni imajo eno ponudbo, ki je včasih ni bilo. Možnosti 
so za nakup in sveže ribe in pa predelanih rib. Glede označevanja pa se mi zdi, da ni dovolj 
enostavno zastavljeno, da bi to lahko vsak potrošnik razumel. Za nekoga, ki se spozna, je to 
drugače, njim bo to jasno. Če imaš na določenem izdelku FAO oznake in podobno, je to za 
splošnega potrošnika pretežko za razumeti. Noben potrošnik ne bo vedel, kakšen način izlova 
je škodljiv, kaj je v redu in kaj ni v redu, tudi, če je to zapisano na deklaraciji. To se mi zdi ena 
taka stvar, ki ni dobro zastavljena. 

I 15: Ponudba sledi povpraševanju, problem v Sloveniji je, ker nimamo velike tradicije uživanja 
rib. Nimamo enega slovenskega kuharja, ki bi opisoval pripravo jedi iz sladkovodnih rib. 
Potrošniki se zavedajo rib kot zdrave prehrane, ampak enostavno ne vejo dovolj o ribah in 
načinih priprave. Pri ponudbi pa tisto, kar se ponudi, ljudje tudi pokupijo, to pa je orada in 
brancin in pa šarenka. Kupci so precej nezahtevni, kupijo to, kar dobijo na trgovinskih policah. 
Mnogi se pritožujejo nad visokimi cenami rib, ampak je v boljše založenih ribarnicah 
poskrbljeno kar za vse, lahko dobiš sardelo za dva evra ali zobatca za štirideset evrov. Na teh 
mestih je kar pokrito, je pa res, da je na morju več ponudbe, v Ljubljani pa je samo Leclerc, ki 
ima solidno ponudbo. Ostali deli pa precej zaostajajo, recimo Posavje ali Radgona skoraj 
nimata ribarnic. V Sloveniji je treba najprej ozavestit ljudi, pa jih naučiti pripravljati ribe, 
potem pa s ponudbo slediti, tudi ribogojci bodo sledili povpraševanju. Jaz mislim, da ponudba 
ribiških izdelkov raste, pogrešam predvsem ponudbo domačih ribogojnic, proizvodnja je tudi 
bolj skromna. Škoda, ker je Slovenija z vodo bogata dežela, bi lahko proizvajali marsikaj, 
vendar ne proizvajamo. Verjetno je zakonodaja preveč ostra ali gre za premajhen trg, 
Ministrstvo ne ukrepa dovolj na tem področju. Glede cen pa je zanimivo, npr. v Sloveniji je 
krap dražji od postrvi, kar v sosednjih državah ni primer. Ko standard rase, si ljudje lahko 
privoščijo tudi dražje ribe. Pri nas pa je problem pomankanja informacij o pripravi in o 
poznavanju rib. Iz slovenskega morja se lahko pridobi več kot sto različnih organizmov, iz 
sladkih vod pa okoli devetdeset vrst rib, pozna pa se samo trgovske vrste, kot so orada, brancin 
in šarenka. Opazil sem pa, da je večje povpraševanje po klapavicah, pri Prosubu so uspešno 
izvedli akcijo izobraževanja trgovcev in sedaj, ko trgovci znajo nekaj povedati o klapavicah, je 
tudi prodaja veliko večja. Gre za poceni živilo, zdravo živilo, okusno je, priprava pa je 
enostavna in hitra. Na tak način je treba ukrepati tudi pri ostalih ribiških izdelkih, da se ljudem 
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razloži, kako se pripravi živilo in zakaj je to dobro. Usposobljenost prodajalcev je bistvena, ker 
če trgovec zna povedati kaj o ribi, jo bo tudi prodal, če pa ne zna, ne bo prodaje. Mislim, da 
turistična sezona vpliva na trg, ker je tudi kupna moč višja takrat. Turisti iščejo več rib, ker 
imajo več rib v svojih prehrambnih navadah. Slovenci imamo soško postrv in pa sulca, jih 
imamo skoraj samo mi na svetu, pa jih ne znamo prodati in ponuditi. Je ena tržna niša z 
zmagovalno formulo, ki bi jo lahko ponudili kot najvišji cenovni razred. Obstajajo ribogojnice, 
kjer gojijo soško postrv in jih lahko naredijo toliko, kot so potrebe trga. Vendar nastaja to, da 
je ceneje pripraviti šarenko, kot pa soško postrv. Za soško postrv bi morala biti primerna 
prezentacija, ker recimo nekje na Japonskem ali v Evropi ne moreš jesti soške postrvi, ker jo 
imamo samo Slovenci. To bi morali izpostaviti kot znamenitost. Nekaj filmov smo tudi mi 
posneli o soški postrvi, ampak še vedno to ni nič za to kar zahteva tržišče, da postane ena stvar 
bolj prepoznavna. Ta segment je treba bolj omenjati širši javnosti. Kupci ne poznajo dovolj 
razlik med ribami, marsikdo kupuje samo šarenko, ker je najcenejša. Šarenka je najcenejša, 
najbolj trpežna in najlažje jo je vzrediti. Potrošniku je treba predstaviti različne ribe, kot npr. 
pri dobrih vinih, so nekatere vrste, ki so dražje in druge, ki so cenejše. Promocija in kakovost 
imata vpliv, ampak če tuna dosega visoke cene na Japonskem, ne vem, zakaj ne more to tudi 
soška postrv. V bistvu je slovenski ribiški trg čisto neizkoriščen, Slovenci smo slabi pri porabi 
ribjega mesa, naše navade se morajo še veliko spremeniti. Predvsem pa bi želel, da bi jedli 
domače ribe, da ne bi bilo povpraševanje obremenjeno s prevozom. Škoda, da jemo vietnamske 
some ali kitajske krape, če lahko vse to pridelamo doma v Sloveniji. 

Transkripcije odgovorov na drugo vprašanje 

2. Vprašanje: Kako ste zadovoljni s ponudbo rib v Sloveniji? Kakšna je konkurenca na trgu 
rib? Katere vrste ribolovnih organizmov se največ lovijo v Sloveniji? Katere vrste se največ 
uvažajo na slovenski trg? Katere vrste se največ izvažajo na tuje trge? Iz katerih držav se največ 
uvaža ribolovne organizme na slovenski trg? V katere države pa se največ izvaža slovenske 
ribolovne organizme? 

I 1: Na Obali in v Ljubljani je kvalitetna ponudba rib, se pa ne moremo primerjati s kakšno 
ponudbo v npr. Španiji. Za pokritizirati je ponudbo v ostalih delih Slovenije, tam bi se morali 
bolj potruditi. Mislim, da velike konkurence na trgu sveže ribe ni, niti med trgovskimi verigami 
ni take hude konkurence. Gre bolj za tržne niše. Najboljše, da glede vrst organizmov pogledate 
v statistiko, ali če ti kdo te informacije pove, ki se bolj ukvarja s statističnimi podatki o ribištvu. 

I 2: Jaz sem zadovoljna z ponudbo v Sloveniji. Konkurence je dovolj, je pa res, da kakšna 
podjetja opravljajo specifične stvari, zato imajo tudi cene lahko specifične. Problem je, ker se 
ulov zmanjšuje, zaradi vseh bioloških dejavnikov, prevladujoče vrste so nekoč bile npr. sardele 
in sardoni. Po moje se največ uvaža na slovenski trg kakšne zmrznjene lignje, some, gojenega 
lososa, iz Hrvaške se uvažajo orade, brancine, vse gojene ribe. Uvoz se mi zdi, da gre bolj za 
eksotične stvari, če govorim bolj kot potrošnik. Da se vrste prav izvažajo ne vem, se pa 
prodajajo po Evropi, od sladkovodnih postrvi do njihovih prekajenih izdelkov, školjke tudi, 
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školjkarji zdaj kar na Hrvaško prodajajo, ni klasičen izvoz ampak bolj manjša prodaja. 
Verjetno se največ izdelkov uvaža iz Hrvaške, verjetno tudi iz Azije in tistih držav. Največ se 
izvaža pa verjetno na Hrvaško, v Avstrijo, srednje evropske države, Lidl in Hofer tudi kupujeta 
školjke od naših školjkarjev. 

I 3: Načeloma sem zadovoljen s ponudbo, vidim edino problem pri svežih ribah, glede 
konkurence niti ne bi vedel kakšna je. Glede kakšne vrste ribolovnih organizmov se največ lovi 
je treba pogledati med statistične podatke, so objavljeni na spletni strani biosweb.org. Tam si 
lahko pogledate ulov po vrstah, seveda pa je največ rib, potem so mehkužci in raki ter ostale 
vrste. Glede uvoza in izvoza pa tudi ne poznam področja. 

I 4: Mislim, da je ponudba rib v Sloveniji zadovoljiva, konkurence pa ne poznam. Gospodarski 
ribolov se izvaja le pri morju, tam pa se lovi plavo ribo, na celini pa je različno, gre za 
rekreativni ribolov. Je odvisno od lege, kjer si, zahodna in osrednja Slovenija se lovi postrvi pa 
krape, vzhodno od Maribora pa se tudi goji krape. Vem, da se je že oplojene ikre in šarenke 
uvažalo iz Amerike, iz tujine ali pa recimo tudi iz južne Afrike. 

I 5: Če sebe gledam kot potrošnika in tudi po strokovni plati lahko rečem, da je ponudba 
zadovoljiva. Vsak lahko dobi ribe, če ste zasledili Naroči-ribe.si, gre za en internetni portal, to 
upravlja en slovenski ribogojec. On se je lotil spletne prodaje in dejansko ribo v 24 urah iz 
njegove ribogojnice pošilja kamorkoli v Sloveniji. Dogovoril se je s hitro pošto DPD, postavil 
je centralno skladišče, oni pa pri njem prevzamejo ribo. Naročilo gre preko spleta, naročiš, 
plačaš in riba je pri tebi v 24 urah. Gre za podjetje G2O, ki se nahaja v Šmarjah pri Jelšah. 
Konkurenca je tako, imamo par večjih ribogojcev, ki imajo več kot 50 ton proizvodnje, ostali 
pa so čisto butična ali lokalna prodaja. Včasih je malo smešno, ker si med sabo malo ceno 
zbijajo, tukaj si med sabo niso toliko veliki konkurenti, konkurenca jim je bolj tuja riba. Se 
pravi, Italijani imajo na eni ribogojnici več kot 1000 ton, več kot cela Slovenija, Turčija je zelo 
močna pri izvozu postrvi, izvozijo tudi več kot 100.000 ton. Tako da konkurenca prihaja iz 
zunaj, naša pa sigurno ni velika, dejansko bi se morali naši ribogojci povezati med sabo in pa 
sodelovati za določeno prodajno ceno. Kar je akumulacij imajo pa ribogojci podeljena vodna 
dovoljena, to so koncesije, on plača določeno vodno povračilo, potem pa upravlja s tistim, kot 
npr. tisti, ki ima postrvi v betonskemu bazenu. Uvaža se na slovenski trg največ lososa in pa 
šarenke, na morju pa sta orada in brancin. Kar se izvoza tiče, pa mi praktično nimamo kaj 
izvažati, glede na trenutno stopnjo samooskrbe, mogoče se izvaža neke malenkosti toplovodnih 
rib, ampak to gre dejansko za par kombijev na leto. V Slovenijo se uvaža postrvi preko Hrvaške 
iz Turčije, uvaža se tudi italijanske postrvi.  

I 6: Menim, da je ponudba ribiških izdelkov v Sloveniji relativno v redu. Mislim, da je 
konkurenca kar huda, če gledamo trgovce. Glede na kakšne vrste ribolovnih organizmov se lovi 
v Slovenskem morju pa ne vem, včasih so bile najbolj lovljene sardele. Po moje se uvaža največ 
kakšnih osličev, morda lignjev, ostalo pa ne bi vedel. 
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I 7: Ma konkurenca je in ni močna, kar je pri konkurenci mogoče drugače, kot je bilo deset let 
nazaj, je mogoče to, da so nekateri igralci na trgu v Sloveniji oskrbovani neposredno iz sosedne 
Italije. Iz Italije oskrbujejo nekatere gostinske obrate ali pa hotelske verige, ki so jih prej 
oskrbovala slovenska podjetja, naši grosisti na tem področju. To je recimo sprememba, ki se 
pojavlja v zadnjih letih, mogoče tudi na račun tega, ker je nekaj pomembnih igralcev prenehalo 
s pridelavo, ali so šli v tečaj ali so pač zaprli podjetja. Tukaj se je pokazala ena taka prosta 
tržna niša, ki so jo obstoječi dobavitelji iz sosedne Italije dobro izkoristili po mojem, predvsem 
to velja za obalni del in mogoče še v Ljubljani. Ja, izkoristili so ta del, premik je v to smer. Pri 
slovenski konkurenci na ribiškem trgu pa je kar nekaj podjetij novih, ki očitno dobro delajo. 
Povezovanje s turističnimi storitvami tu raste in praktično od velike noči do konca oktobra bo 
potrošnja ribiških proizvodov dobra, ker še zmeraj bo turizem delal. Kasneje jeseni je druga 
struktura gostov, ampak ta struktura gostov tudi koristi, ta segment bo deloval tudi še v oktobru. 
V tem obdobju je ta zunajsezonska ponudba ribiških proizvodov velika in tudi rib je takrat več. 
Za podatke o ulovu organizmov je najboljše pogledati na SURS, ker bi se dobilo že podatke za 
2018. Uvaža se sigurno največ patagonskih lignjev, ki izvirajo iz zahodnega Atlantskega morja, 
preko Španije pridejo v Slovenijo, špansko ladjevje tam lovi, gre za vode, ki so na mednarodnih 
vodah zraven Argentine. Poreklo je Špansko, ne izvira pa iz Španije, izvira v Atlantiku. Preko 
Španije pa se to distribuira po celotni Evropi. Sigurno se uvaža tudi oslič v obliki fileta in 
očiščen oslič brez glave. Vsekakor se uvaža tudi filete vitkega soma ali pange. Uvaža se tudi 
razno razne mešanice morskih sadežev, se pravi mešanica lignjev, školjk in rakov. To bi bilo 
nekako med zmrznjenimi ribami največ. Potem so razni proizvodi, ki jih pridelovalna industrija 
uvaža, kot je losos, tuna, sardele, skuše, bakala, trska, polenovka, te služijo za paštete in za 
konzerve. Pri svežih ribah pa se uvaža predvsem gojene orade in brancine, fileti svežih lososov 
in dimljen losos, med svežimi mislim, da so to glavne uvožene vrste. Izvaža se večina ulova 
slovenskih kočarjev, se pravi ribiči, ki lovijo s pridneno vlečno mrežo s širilkami (Midwater 
otter trawl), kot se strokovno reče tej vrsti tehnologije ribolova. Večina takih ribičev, proda ta 
dnevni ulov na borzi v Trstu in potem se iz te borze riba distribuira tudi nazaj v Slovenijo včasih, 
večinoma pa po celotni Italiji. Potem je izvoz slovenskih školjkarjev, od sveže ribe pa ne vem 
točno, ne vem koliko gojenih postrvi izvažajo, verjetno tudi nekaj, nimam pa točnih podatkov. 
Tudi oni nekaj izvažajo, kljub temu, da jih večina prodaja na slovenskem trgu. 

I 8: Trg se prilagaja potrošniku, tisto, kar se prodaja, tisto je na trgu. Zdaj neke eksotike ne 
bomo videli na našem tržišču, ker se ne bo prodala. Večino ribolovnih organizmov, ki niso 
predelani tako ali drugače, je po nekaj dnevih treba vreči stran, dati v odpis, to pa je preveč 
drago. Se pravi, prodala se bo plava riba, klasična bela riba, kot sta orada in brancin, mogoče 
še kakšna moškatna hobotnica in kalamari, ampak to je lahko že vse zmrznjeno. Trg sam določa, 
kakšna je ponudba. Konkurenca po našem mnenju je visoka, imaš teh podjetji kolikor hočeš, ni 
noben problem. Največ se uvaža v Slovenijo ribiške proizvode iz Hrvaške, Italije in Španije. 

I 9: Nazaj je odvisno, kje ta ponudba je, če govorimo o domačih ribarnicah, potem je pač to 
tista ponudba tega kraja. Če govorimo o ribarnici kot v sklopu določene trgovine, je ta ponudba 
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lahko zelo široka, od mehkužcev do raznoraznih rib, do filejev in do eksotičnih organizmov, do 
zelo dragih vrst rib. Kar se tiče konkurence pri morskih ribah imamo samo enega ribogojca, če 
pa govorimo o predelavi rib, imamo Delamaris. Če pa govorimo o ponudbi kot celoti, pa je ta 
ponudba odvisna od trgovca, ki uvaža. Gre za trgovinske blagove znamke in Hofer ali pa Lidl, 
če greste v Spar dobite zelo široko ponudbo. Pri morskih ribolovnih organizmih pa o neki pravi 
konkurenci sploh ni možno govoriti, saj imamo na področju predelave in prodaje le nekaj 
igralcev. Na področju sladkovodnih rib pa mislim, da je konkurenca in je odvisna od obsega 
predelave. Če grem na primer v nek Spar ali Tuš in tam vidim postrv, potem vem, da je ta postrv 
od podjetja Goričar, to je tudi en večjih gojiteljev postrvi. Če pa greste v bilo kakšno 
ribogojnico ali k ribogojnici Ribiških družin ali pa h kmetu, ki izvaja dopolnilno dejavnost, je 
cena take postrvi vsaj za  30 % višja. Mislim, da večinoma se uvaža morske ribolovne 
organizme, za sladkovodne niti ne vem ali obstaja kakšen uvoz, mogoče kakšni krapi in somi. 
Mislim, da tukaj uvoz prevladuje za morske ribe, največ uvažamo pa s Hrvaške, podjetje 
Cromaris, ostale ribe pa se več ali manj uvažajo iz držav EU, iz tretjih držav pa prihajajo 
zmrznjeni ribiški proizvodi h nam. Na primer zmrznjeni osliči ter lignji z Nove Zelandije. Iz 
držav EU se uvaža ribe, kot so orada, brancin, losos in oslič. Jaz mislim, da je naša vzreja tako 
majhna, da o nekem izvozu ne moremo govoriti, lahko pa govorimo o prodaji v kakšne tuje 
restavracije, ampak to so majhne količine. Delamaris pa mogoče lahko kaj izvaža predvsem v 
države bivše Jugoslavije. 

I 10: Po moje s ponudbo ni težave, na Obali načeloma to, kar se lovi, se tudi proda, 
predvidevam da v Ljubljani se tudi da dobiti marsikaj. Na Obali v lokalnih ribarnicah pa se 
lahko dobi vsega, gojene, uvožene, ko je sezona ribolova se da dobiti tudi naše ulovljene ribe. 
Ena stvar, ki bi lahko tudi povedal, je, da so vsi navajeni jesti ali orado ali brancina, obstaja 
še dosti drugih kvalitetnih rib, ki so sicer tudi bolj cenovno ugodne. Od škombrov, do kakšnih 
drugih vrst rib, Italijani bi rekli tudi o nekaterih ''pesce povero''. Te vrste rib, če so pravilno 
pripravljene, so lahko še celo boljše kot ostale ribe in cenovno so bistveno bolj ugodne. 
Poznavanje teh rib in kultura prehranjevanja ni na taki stopnji v Sloveniji, zdaj Italija, ki ima 
bistveno večjo kulturo glede prehranjevanja z ribiškimi proizvodi, tam recimo se lahko proda 
nekatere vrste rib, ki jih v Sloveniji noben ne bo kupil. Konkurence mislim, da ni neke, ni nekega 
vpliva, vsaj med ribiči. Ribiči praktično vso svojo ribo prodajo, če jih ne bo sprejel slovenski 
trg jih bo pa sprejel Italijanski. Zdaj gre za to samo, koliko je v nekem momentu ponudbe te iste 
ribe, zdaj če ni sezona za to vrsto ribe, tista riba bo dosegala višjo ceno, če pa je sezona za to 
vrsto ribe in vsi lovijo to ribo, bo cena nižja. Načeloma pa vse prodajo, kar ulovijo, vsaj te ribe, 
ki so bolj tržne ribe. Divjih brancinov se ne lovi dosti, orade se po navadi lovijo v oktobru, je 
odvisno tudi od sezone, koliko jih je, sardel se zelo malo lovi, osliče se lovi, mole in kakšne take 
zadeve, če gledamo količinsko. Ja, uvaža se različne vrste, sigurno se uvaža klasične hobotnice, 
naše moškatne hobotnice so manjše, tako da gre za različne vrste od klasičnih hobotnic. Vse 
klasične hobotnice so uvožene, škarpene se dobi v ribarnici, ki so načeloma tudi uvožene. Uvaža 
se večinoma vse ribolovne proizvode, ki se jih tukaj ne lovi in tudi če ni sezona za ribolov 
določenih vrst, se uvaža tudi te vrste. Prodaja se vse v ribarnicah, dobi se tudi gojene orade in 
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brancine, ki so hrvaški ali grški. Izvaža se ne, edino kar se pojavlja, je, da se prodaja na borzi 
v Trstu. Glede na sezono ulova pa tisto prodajo, ko so listi v morju, se prodaja tisto, če so moli 
v morju, se prodaja njih, tiste ribe, ki pridejo v naše morje, tiste se lovi in prodaja, so pa nihanja 
iz leta v leto. Ribiči lahko neposredno prodajajo tudi v restavracije, se tudi dogaja, določeni 
ribiči se poslužujejo tega. Določeni ribiči pa se ne poslužujejo tega, ker temu sledi en kup 
problemov. Restavracije hočejo, da jim pripelješ ribo, njim pa se ne da ukvarjati za vsako kilo 
ribe in potem ta plačila se lahko zavlačujejo, borza v Trstu pa je nastavljena tako, da takoj, ko 
proda ribe, ima denar na računu. Tam imajo vsi posredniki ali kupci ali pa prodajalci odprte 
račune, tisti, ki kupuje, če nima denarja na računu, ne more niti kupiti. Ko se sproži naročilo, 
se sproži tudi transakcija. Pri gostilnah pa so odlogi plačila in zavlačevanja, lahko bi sicer na 
račun tega bil kakšen evro večjega zaslužka, samo veliko ribičev se prav ne poslužuje tega, 
določeni pa ja. Največ se verjetno uvaža s Hrvaške, iz Italije, Španije, Grčije, mogoče nekaj iz 
severnih morij, od Argentine do ostalih držav, tukaj je to zelo raznoliko. Ampak če govorimo o 
zamrznjenih izdelkih uvažamo iz določenih delov celega sveta, če pa govorimo o svežih ribah 
pa je večinoma to omejeno na nek Mediteran. 

I 11: Neke konkurence ni, ribe se prodaja ali na kilo očiščene neposredno kupcem ali pa jih 
prodaš v ribarnice ali pa na borzi v Trstu. Večinoma ostale ribe so vse uvoz, izvoza pa ni, edino 
kar se proda na borzo v Trst. 

I 12: To so podatki, ki bi jih morala vedeti Gospodarska zbornica Slovenije, jaz tukaj dosti ne 
vem. Mogoče se te podatke, o izvozu in uvozu, da dobiti tudi na SURS-u. 

I 13: Ponudba bi lahko bila še bolj pestra, ampak se vidi, da se začenjajo iz postrvi usmerjati 
tudi na druge gojene ribe. Tudi divje ribe se lahko dobi, če ti jo kdo podari, saj v trgovini se je 
ne da kupiti. V trgovinah se prodaja večinoma gojene ribe. Tako da v bistvu tukaj so potenciali 
veliki, ker imamo veliko rek in jezer, pogoji za ribogojstvo so dokaj ugodni. Zdi se mi, da je to 
eno tako področje, da prihaja zdaj v eno tako fazo, ko se bo komaj začelo razvijati. Jaz mislim, 
da kar se tiče uvoza, je konkurenca zelo močna. Se vidi, da imamo velike specializirane uvoznike 
rib, gre za znana in velika podjetja. Kar se pa tiče ribogojnic, šele pridobivajo na veljavi, ker 
so se morali tudi poslovno organizirati. Prvo se je ribogojstvo izvajalo nekako ljubiteljsko, zdaj 
pa prehaja to v poslovno dejavnost. Tukaj se vidi začetek ene lepe rasti. Tukaj je več takih 
stopenj, v Sloveniji gre večinoma za manjša podjetja, velikih podjetji ni. Ta podjetja so zrasla 
iz hobi programov. Zdaj, kar se tiče uvoza, veliko prihaja iz jugovzhodne Azije, gre za Vietnam 
in okolico, tam je en velik vir uvoza rib. Tam se načrtno ukvarjajo z ribami, mehkužci, raki in 
podobnimi organizmi. Na tistem delu je zelo močna proizvodnja tega. To se vidi lahko tudi iz 
oznak na izdelkih, ki pa so predpisane. Mislim, da so ljudje zelo malo pozorni na oznake. Pri 
vseh ribah, ki jih kupimo v ribarnicah, je zraven označeno tudi ribolovno področje in tam pa se 
vidi, iz kje te ribe prihajajo. Uvažajo te ribe pa te večje firme, gre za organiziran del, saj je 
potrebno ves čas imeti hladno verigo, da so ribe na primerni temperaturi. Ni tukaj tega, da bi 
bila ta veriga prepuščena manjšim uvoznikom ali ljudem z neznanjem. Sladkovodnih rib pa se 
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manj uvaža, predvsem se uvaža iz bližnje okolice, mislim, da zadnji čas se uvaža tudi iz Bosne. 
Jaz mislim, da glede izvoza smo predragi, da bi bili zanimivi za južne trge od Slovenije. Glede 
izvoza ne bi rekla, da gre tukaj za neke velike številke. 

I 14: Meni se zdi ponudba čisto v redu. Začenjajo se uveljavljati certifikati MSC (Marine 
Stewardship Council) in ASC (Aquaculture Stewardship Council), ampak nas so opozorili, da 
tega v Sloveniji še ne morejo pridobiti. Na to nas je opozorilo podjetje Fonda. Tej certifikati ne 
obstajajo še na Jadranskem morju in v bistvu lahko oni, zardi nezmožnosti pridobitve tega 
certifikata, postanejo nekonkurenčni za recimo dobavo rib v Hofer ali kakšno drugo trgovino. 
Podjetje Fonda so izpostavili to, ker oni trenutno tega ne morejo pridobiti na noben način, ker 
je nemogoče. To lahko zelo vpliva na konkurenčnost, hitro lahko izpadejo iz kakšnih poslov. 
Zdaj, če trgovska veriga zagovarja načelo, da hoče imeti samo ribe, ki imajo standard MSC in 
ASC, potem tukaj mnogo podjetji kar odpade. Če tega pa ne moreš dobiti, takoj izpadeš proti 
konkurenci, ki te certifikate ima. Se pa vseeno nekaj spreminja, ampak npr. Fondo so že imeli 
kot nekonkurenčno, ker oni tega ne morejo pridobiti. Večinoma se tej certifikati pojavljajo v 
Hoferju, tam je možno to opaziti. Tej certifikati zagotavljajo, da se je gojilo ali lovilo po 
določenem procesu, ki naj bi bil trajnostno usmerjen. Vse te trgovske verige kot so Spar in 
Hofer pa so vodene iz Avstrije in Nemčije, oni uravnavajo kaj naročajo. V Sparu, Hoferju, 
Leclercku in v večjih Mercatorjevih trgovinah je možno dobiti sveže ribe. V Hoferju se lahko 
dobi gojene brancine in orade, te ribe so cele, ampak so zmrznjene. Na ledu pa prav sveže ribe 
mislim, da imajo samo Mercator, Špar in pa Leclerc. Od vseh naštetih pa po moje ima Leclerc 
največjo izbiro, sicer na Obali ga ni, je pa v Ljubljani in Mariboru. 

I 15: V bistvu so rezerve še velike, ampak, ker ni nekega velikega povpraševanja, je tudi 
ponudba takšna kot je. Mislim, da je kar nekaj podjetji, ki se ukvarja s tem na evropski ravni, v 
Sloveniji pa ne dosegamo tega. Mi izvajamo anketo zadnjih pet let o kakovosti ribarnic in vedno 
dobi okoli 90 % ali več ribarnica Leclerc v Ljubljani. Ta ribarnica je res največja in najboljša, 
ostala ponudba pa je manjša. Samo en trgovec se je resno lotil tega, drugi imajo vsi bolj ribe 
kot nekaj stranskega, za zraven pri prodaji. Slovenski ribiči največ lovijo ciplja, občasno orade, 
moškatne hobotnice. Na morju se proizvaja največ klapavic, ki so iz reje. Pri sladkovodnem 
ribogojstvu pa se največ goji šarenk. Naši ribogojci več rib prodajo za poribljavanje, za športni 
ribolov in za naravne vode kot pa za konzum, kar je zanimivo, ker tega drugod po svetu ni. 
Največ se na slovenski trg uvaža tune v konzervah in zamrznjene lignje. Izvaža se v zelo majhnih 
količinah, npr. vem, da en ribogojec na štajerskem izvaža kečige in jesetre. Drugače pa imamo 
Slovenci proizvodnje za mesec in pol za lastno prehranjevanje, vse ostalo pa uvozimo. Mi nismo 
resni izvozniki, ne pridelamo niti 10 % tistega kar pojemo. Najprej bi bilo treba lastni trg 
priskrbeti, lahko pa bi tudi več izvažali. Klapavice izvažamo, to vem, školjkarji zelo dobro 
delajo, izvažali so v Romunijo, na Hrvaško in v Italijo. Slovensko morje daje boljšo kakovost 
školjk kot pa italijansko, nekoč je bilo tako, da so nam Italijani prodajali nižje kakovostne 
školjke po višjih cenah, sedaj pa mislim, da tega ni več. Največ se uvaža ribolovnih organizmov 
s Hrvaške, Kitajske, Grčije, Turčije, Italije in svetovnih borznih trgov. Ribogojnice naštetih 
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držav so večje kot naše, zato je težko z njimi konkurirati. Izvaža se lahko v vse vzhodne države 
do Rusije, tja, kjer nimajo morja, ampak je vse odvisno od stanja na svetovnih trgih in od 
konkurence. Večjih količin v Sloveniji ne moremo proizvesti, moramo pa težiti k boljši promociji 
in čim višji kakovosti, to je edina rešitev za slovensko proizvodnjo. Nišni proizvodi bi lahko bili 
uspešni. 

Transkripcije odgovorov za tretje vprašanje  

3. Vprašanje: Kakšne so navade slovenskih potrošnikov glede prehranjevanja z ribami? Katere 
so njihove najljubše ribje jedi in proizvodi? 

Ali menite, da so slovenski potrošniki dovolj ozaveščeni o poneverbah ribiških proizvodov 
(nepravilno imenovanje organizmov; nepravilno imenovanje prehranskih lastnosti v primerjavi 
z dejansko realno vrednostjo; zamenjave posameznih organizmov z ostalimi vrstami 
organizmov)?  

Ali menite, da so slovenski potrošniki dovolj ozaveščeni o ponudbi ribiških proizvodov? 

I 1: Če gledam celotno populacijo, so navade potrošnikov precej slabe, verjetno tudi veliko 
podatkov nimamo. Verjetno smo še vedno največ vezani na te majhne plave ribe, kot so sardele, 
lignji, brancini in orade iz ribogojnic, kar pa mislim, da so čisto kvalitetne ribe. Mogoče tudi 
bi bilo dobro kakšno statistiko pogledati, koliko jedi, koliko se česa proda. Jaz bi rekla, da 
Slovenci niso dovolj ozaveščeni o kršitvah in poneverbah ribiških izdelkov in bi rekla, da večine 
Slovencev to niti ne skrbi, večkrat, ko jim začnem to razlagati, se ljudje začnejo čuditi, ali je kaj 
takega sploh možno. Tudi splošno znanje o ribolovnih organizmih je precej slabo, to pa z 
gotovostjo povem, da ljudje jih ne poznajo in se tudi ne zavedajo te problematike. Po mojem 
mnenju niso ozaveščeni niti o ponudbi ribiških izdelkov, večina ljudi pozna le kakšne orade, 
brancine, konzerve, zmrznjene kozice in klapavice. 

I 2: Ah, dolgočasne (smeh). Ribiški izdelki še vedno niso nek del slovenske prehrane, te tradicije 
ni, ob obali je morda malo drugače, ampak na celini še vedno premalo, se pa po moje zavedanje 
dviguje s pomočjo osveščanja, tudi večja ponudba je na trgu v primerjavi z nekoč. Najljubše 
ribje jedi so verjetno kakšne ribje palčke, fileji, očiščene ribe brez kosti. Ustreza jim zelo, da se 
ribiške izdelke hitro pripravi in poje. Menim, da slovenski potrošniki sploh niso ozaveščeni o 
nepravilnostih pri ribiških proizvodih, definitivno ne. Gre za različna zavajanja, ki jih 
potrošniki sploh ne poznajo, tukaj je še ogromno prostora, da se kaj s tem naredi. Če ni 
diagnostike in ni osveščanja, lahko pride velikokrat do zavajanja, nekatere stvari so lahko 
sporne tudi pri prodaji, tukaj se lahko tudi zadeve zlorablja. O ponudbi pa mislim, da so 
slovenski potrošniki ozaveščeni, informacije o ponudbi se da pridobiti. 

I 3: Mislim, da so navade potrošnikov precej konservativne, kupujejo tiste ribe, ki jih poznajo 
in težko sprejmejo nekaj novega. Glede njihovih najljubših jedi ali proizvodov pa ne vem. Jaz 
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mislim, da niso ozaveščeni o poneverbah, večina jih ne zna brati deklaracije oziroma jih ne zna 
brati z razumevanjem. Mislim, da vse naštete kršitve obstajajo in to bo treba dokazovati. Ne 
vem ali bi potrošniki sploh poznali ponudbo. 

I 4: Mislim, da Slovenci ne jemo veliko rib, najljubše ribje jedi pa so verjetno vse, ki so povezane 
z morjem. Ne vem, ampak verjetno, če je manj povpraševanja po ribah, potem bi sklepal, da je 
tudi ozaveščenost o poneverbah manjša. Menim, da verjetno niso niti dovolj ozaveščeni o 
ponudbi, verjetno, da ne. 

I 5: Neke tradicije nimamo, nek predsodek o ribah je bil vedno, da ima ta kosti in se tega malo 
bojijo. Čeprav zdaj, so se spremenile tudi nakupne navade, včasih so kupovali celo ribo, zdaj 
pa se kupuje v glavnem fileje, tam je bistveno manj možnosti za najdbo kosti. Tudi šole in javni 
zavodi imajo pa obvezno, da mora biti riba brez kosti, tam v glavnem se uporablja fileje. Med 
najboljšimi ribiškimi proizvodi so ribiški namazi, dimljene ali kuhane ribe, verjetno ostrigar, 
pa ostali fileji. Glede poznanja nepravilnosti je ponovno odvisno od potrošnika, koliko pozna, 
že pri svežosti ribe se zaplete, danes se da z določenimi metodami ribe tako pripravit, da imaš 
občutek, da je en teden stara, pa izgleda, kot da bi iz vode ven prišla, pa to ni ravno tako. Kar 
se samega imena tiče, mislim, da toliko daleč še ni prišlo, da bi namesto postrv ali losos pisal 
šarenka ali kaj takega. Potem pa so te trgovske vrste, recimo afriški som, ki jih tudi gojimo v 
Sloveniji. Imamo nekaj ribogojnic, ki to proizvajajo, tam pa noben ne bo vedel in ne pozna teh 
vrst, lahko gre za kakšno drugo vrsto v takih primerih, zraven pa dodajo samo še pomožno ime 
afriški som. To zgolj samo zato, da ve potrošnik, zakaj se gre. Kakšnih drugih mahinacij pa tudi 
še nisem slišal ali zasledil. Potrošniki mislim, da teh nepravilnosti v glavnem ne poznajo. 
Poznavanje ponudbe pa je stvar promocije, to pa se zelo počasi premika, na primer deset let 
nazaj sploh niso vedeli, da v lokalnem okolju obstaja ribogojstvo, kjer se ribo da kupiti, zdaj 
pa so že kar osveščeni o tem. Osveščanje sigurno narašča, dosti projektov se tudi usmerja v 
povečanje porabe rib, predvsem pri lokalnih proizvajalcih. 

I 6: Navade slovenskih potrošnikov so relativno slabe, se mi zdi, da veliko ljudi ne zna niti 
pripravljati ribjih jedi. Vem, da je poraba rib zelo nizka, če gledamo celo Slovenijo. Je pa tudi 
povprečnemu Slovencu vse pretežko, zato se tudi prodaja usmerja bolj na filete, predelane 
proizvode in predhodno pripravljene proizvode. Tak je trg, da se prodaja usmerja bolj na take 
proizvode. Menim, da slovenski potrošniki sploh niso ozaveščeni o nepravilnostih na ribiškem 
trgu in pri ribiških proizvodih. Mislim, da je trg rib v Sloveniji kar segmentiran, imamo en 
manjši del prebivalstva, ki je ribe redno in se na ribe tudi spozna. Potem pa imamo še večji del 
prebivalstva, ki se na ribe nič ne spozna in tudi zelo malo ribe jedo, ali pa jih jedo takrat, ko 
jih nekdo drugi za njih pripravi. Tako, da ponudbo nekateri poznajo, ostali pa sploh ne. 

I 7: Glede navad je treba pogledati kakšne študije. Ampak vem, da so te navade različne. Cena 
tudi ni vedno odločujoč dejavnik, to je tudi mene presenetilo. Ponovno so navade odvisne glede 
na območje, o katerem govorimo, na Obali so sigurno drugačne navade kot drugje po celini. 
Navade pri izbiri določenih proizvodov na Obali so drugačne kot recimo v Ljubljani. Je pa tudi 
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res, da za območja, kjer je kupna moč višja, se da prodati več dražjih proizvodov, ker je tudi 
trg večji. Na Obali je trg relativno omejen, poleg tega dosti ljudi lahko kupi kakšne proizvode 
neposredno pri ribičih. Tisti pa, ki ne kupujejo neposredno od ribičev, pa mogoče dajejo večji 
poudarek na ceno kot pa na kvaliteto. Tako da je zadeva je precej različna glede na določeno 
področje Slovenije. Recimo v Mariboru je drugače kot v Ljubljani in drugače kot v Izoli ali pa 
Kopru. Slovenski potrošniki niso dovolj ozaveščeni o nepravilnostih pri ribiških proizvodih in 
ker še vedno bistveno premalo poznajo te proizvode, tudi če jih poznajo, jih poznajo slabo ali 
ne berejo deklaracij, se pravi označb. Večinoma ne vedo natančno kaj kupujejo in če je to 
vredno tiste cene oziroma denarja. Mislim, da o ponudbi so bolj ozaveščeni, ker so ribarnice, 
prodajalne in grosisti boljše založeni z ribiškimi proizvodi, tudi se izvaja določeno oglaševanje 
o teh proizvodih. Izbira v ribarnicah je pestra, tisti, ki gre v ribarnico lahko v ribarnici najde 
pestro ponudbo in se lahko v tem smislu tudi nekaj poduči. Je pa dostikrat to znanje na strani 
potrošnika premajhno, da bi ta lahko kompetentno izbiral in bi si za ustrezen denar kupil 
ustrezno kvaliteto. 

I 8: Na Obali se ve, kakšna sardela, turisti imajo radi kalamare, klapavice ala buzara, riba na 
roštilju gre tudi veliko. Jaz mislim, da morda kakšni poznavalci poznajo, velika večina pa teh 
kršitev ne pozna. Pri prehranski vrednosti ne bi vedeli, to je področje varne hrane. Kar se tiče 
nepravilnosti pri celih ribah pa mislim, da nekako še vedo potrošniki, za katere vrste gre. Pri 
filetih in pri predelanih ribah pa lahko rata problem. File je že bolj problematično določiti, za 
katere vrste ribe gre, razen, če nimaš kakšnih možnosti bolj natančnih raziskav, kakšnih DNK 
analiz in podobno. Tukaj pa se dogajajo kršitve in smo imeli v naših kontrolah že te stvari in 
smo jih tudi kaznovali. Gre za posebne pristope, da se lahko to ugotovi. Ponudbo poznajo bolj 
na Obali in v Ljubljani, na Obali ljudje vedo, kaj kupujejo, potem v ostalih krajih pa se to 
poznavanje drastično zmanjša.  

I 9: Zdaj vključevanje rib v dnevne jedilnike bi lahko bilo boljše, je premajhno po moji oceni. 
Je odvisno tudi od lokacije, ampak generalno je riba alternativa za zmanjšanje uporabe 
rdečega mesa, to drži. Jaz mislim, da tudi na tem delu postaja potrošnik bolj osveščen, da v 
bistvu ribo razume kot eno vrsto prehrane, ki ima pozitivne učinke tudi iz zdravstvenega vidika. 
Mislim, da niso ozaveščeni o nepravilnostih pri ribiških izdelkih, zelo redki to poznajo. 
Potrošnik niti ne razume deklaracij, kaj sploh pomenijo. Slovenski potrošniki mislim, da so bolj 
osveščeni pri poznavanju ponudbe, ponudbo nekako minimalno poznajo, vsaj ali gre za morsko 
ali sladkovodno ribo. Ljudje pa sprašujejo, ali imate to vrsto rib, dejte mi to ribo, kdaj boste 
dobili to ribo, več ali manj postavljajo taka vprašanja. Ponovno je v tistem obsegu, kjer je 
možno sploh ribiški proizvod dobiti.  

I 10: Jaz mislim, da veliko Slovencev rib sploh ne je. Zdaj na Obali je mogoče malo drugače, 
ker smo odraščali z morjem, ampak veliko ljudi zelo malo konzumira ribje proizvode. Tudi, če 
sem čisto iskren, ne vem, če razumejo to dodano vrednost in kvaliteto rib, ki jih imamo. Sardela 
je cenovno bolj dostopna, ene motijo kosti, nekoga moti vonj, tako da se za nakup te ribe ne 
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odločajo, na koncu se raje odločajo za nakup govejega mesa ali kaj podobnega. Zdaj če 
govorimo generalno o Sloveniji, mislim, da ne poznajo razlik med gojeno in divjo ribo, na Obali 
upam trditi, da se nekako pozna. Jaz mislim, da potrošniki ne poznajo niti razlike med 
jadranskim lignjem in patagonskim lignjem. Mislim, da veliko ljudi sploh ne pozna imen rib, 
na Obali se tudi uporablja drugačna imena, ki prihajajo iz Italije. Potrošniki ne poznajo, kakšne 
ribe so in katere so bolj kvalitetne in katere manj. Tako da, če ne poznajo rib, ne poznajo niti 
teh kršitev, po moje. Lokalno na Obali potrošniki poznajo ponudbo rib, drugje v Sloveniji pa 
bolj slabo, če govorimo generalno, o večini. 

I 11: Navade pri prehranjevanju z ribiškimi proizvodi so izredno slabe, če jejo ribo enkrat na 
teden, je dobro. Izjemno redki jejo ribo dvakrat na teden. Mislim, da ne poznajo niti ponudbe, 
še manj pa kakšna zavajanja, ki se lahko izvajajo. 

I 12: Nekih vprašalnikov za Slovenijo nismo naredili že dosti časa, tak vprašalnik, ki bi bil 
narejen na podlagi zadovoljivega števila, geografsko pravilno razdeljen in demografsko tudi, 
tega nismo še delali. Tako anketiranje ni poceni. Nekoliko morda lahko izveste iz kašnih 
raziskav NIJZ-ja o prehrani Slovencev, pa še tam o ribah bo verjetno malo podatkov. Glede na 
tako majhno uporabo dvomim, da potrošniki te kršitve poznajo. Že pri ostali hrani mi 
pregledujemo trg, večkrat na leto pregledujemo več skupin izdelkov in v zadnjih osmih letih  je 
število pri označevanju bilo približno 30 do 35 % takih grobih napak v teh kategorijah. Ta 
projekt je delno financiran s strani Ministrstva za gospodarstvo, ki je odgovorno za varstvo 
potrošnika. Če pa mi strokovno ne ugotovimo napak, jih bo pa potrošnik še manj. Tukaj je 
potrebno več izobraževanja potrošnikov. Na žalost pa edina potrošniška organizacija dobiva 
rednih sredstev za tako dejavnost iz državnega proračuna, izvajajo se samo razni projekti, ki 
so kratkoročni, tukaj pa ni efekta. Za ta področja bi bilo treba imeti enega strokovnjaka, ki tudi 
ve, kaj delati, pa kako delati. Vse kar smo iz sklada za ribištvo v prejšnji perspektivi dobili, je 
bila ena majhna anketa. V vsaki perspektivi se nekaj pogovarjamo o tem, ni pa res, da nič ne 
pišemo. Vsaj enkrat na leto pregledamo kakšen predpakirani ribiški izdelek, cele ribe pa 
testiramo enkrat na štiri leta. Dostopnost do takih testov in rezultatov pa je plačljiva, zaradi 
tega, ker teste plačajo člani. Tako ima to vsaka potrošniška organizacija in kultura v Sloveniji 
je taka, da nevladna organizacija ne more biti financirana od države. Slovenija ima enak BDP 
kot Portugalska, članarina na Portugalskem je sto deset evrov na leto, pri nas je malo čez 
petdeset. Članov v organizaciji pa imajo sto deset tisoč, v Sloveniji pa imamo med osem do 
deset članov, ki za članarino plačujejo, in to ne gre nikamor. Ko govorim z mladimi, če hočejo, 
da se bo kaj zgodilo na trgu, to lahko dosegamo samo mi, ki ščitimo potrošnika in ga poučujemo 
o izdelkih. Tukaj lahko delamo zaradi tega, ker sodelujemo z Evropsko potrošniško 
organizacijo in ker smo prijavljeni kot za nacionalno potrošniško organizacijo in lahko delamo 
razne projekte. Čakamo, da bi lahko kaj bolj obširnega naredili ali pa, da bi se osvestili 
slovenski potrošniki. Zavedati se morate, da potrošniki smo različne skupine ljudi, ki v 
drugačnih življenjskih obdobjih imamo različne interese. Tisti, ki so v službi, nimajo interesa 
biti izobražen in osveščen potrošnik, ni časa za to, določene spodbude so potrebne v tej smeri 
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in tudi se lahko zgodijo. Velikokrat opažam, da tisti, ki dobijo otroke, postanejo malo bolj 
ozaveščeni, to se pravi tisto obdobje, ko začneš skrbeti za družino in njeno zdravje. Tam se 
mogoče spreminjajo kakšne navade. Ko pa pride obdobje bolezni in staranja, pa postanemo 
bolj ozaveščeni potrošniki. Tako da tukaj splošnega odgovora verjetno ni. Poznam en primer, 
kjer je en profesor sodeloval na projektu za povečanje potrošnje rib na Danskem. Danska je 
deset let nazaj imela enako nizko potrošnjo za ribiške izdelke, kot jo imamo sedaj mi v Sloveniji. 
Danci imajo tudi ribiško floto in ribiško industrijo in država se je tam odločila, da bo 
financirala obsežen petletni projekt. Intenzivno so se lotili izboljšanja ponudbe in izobraževanja 
potrošnikov za najmanj tri leta. Sodelovali so s trgovci, naredili so tudi neka orodja, ki so 
omogočila prenašanje rib, to je bilo samo zato, da so nekaj naredili, da privlačijo potrošnike v 
to. Potem so izobraževali, kako pripravljati rib0 in že pri prvih anketah so ugotovili, da če se 
ne bo povečala ponudba očiščenih rib, iz tega nebo nič. Enkrat smo se sami naučili kuhati in 
čistiti ribe, danes pa tega ni, potrošniki raje kupujejo fileje. Zato je na trgu treba ponuditi fileje, 
drugače ne bo šlo. Tako da potrošnikom bi bilo treba ponuditi ali prodajo filejev ali pa očiščene 
ribe v restavraciji. Če je akcija oziroma projekt enkraten iz tega ne bo nič. Akcija, na primer, 
ki jo delamo z Ministrstvom za zdravje od leta 2004, gre za zdravo prehranjevanje. Zaradi tega, 
ker smo imeli od leta 2004 naprej povečevanje debelosti in prevelike prehranjenosti pri otrocih 
starih od osem do petnajst let. To anketo sedaj delajo vsako leto, smo prva držav v EU, ki smo 
te otroke zadržali od stanja prekomerne debelosti. Bistvo je, da takšne stvari se delajo petnajst 
let. Na takih projektih je treba biti aktiven in delati dolgoročno. Analize rib so zelo drage, več 
kot šest testov za šest rib si ne moremo privoščiti na enkrat. Omega 3 in podobne sestavine 
analizirati, to je zelo drago. Vsaj enkrat na leto naredimo pregledni članek, pregled ribških 
proizvodov na trgu, vsake toliko potem pa tudi te ribiške proizvode testiramo. 

I 13: Vidi se, da bi bilo potrebno v jedilnik vključevati več sladkovodnih rib in mogoče malo 
več morskih rib. Pri vsem tem je treba držati eno raven, ker morski organizmi vključujejo težke 
kovine, tako da ni priporočljivo, da bi se to jedlo vsak dan. Treba bi pa bilo jesti različne vrste 
rib, med morskimi in sladkovodnimi ribami. V večini primerih so te težke kovine povezane s 
strukturo zemlje in nato se te kovine sproščajo v okolje, gre čisto za naravne procese, ne gre 
tukaj, da bi se strašilo ljudi. Jaz mislim, da vsi prisegajo na pečeno postrv, je pa odvisno, katere 
jedi jedo glede na kuharske spretnosti. V restavracijah se dobi kakšne druge vrste rib, tam pa 
se po moje več prehranjuje z morskimi organizmi. Mislim, da slovenski potrošniki niso 
ozaveščeni o nepravilnostih pri ribiških izdelkih. To je nemogoče, da to poznajo, razen če gre 
res za strokovnjaka o ribah, teh pa tudi ni veliko v Sloveniji. Je treba poudariti sledeče, že 
poznati same vrste organizmov je težko. Po moje se splošno znanje ustavi pri krapu in postrvi, 
pa še postrvi je lahko več tipov. Kje šele, da bi ločili med škarpeno in med enim drugim 
organizmom, ki je podoben škarpeni. Take organizme se da hitro prodati, da gre to za škarpeno, 
ki je mogoče tudi bolj cenjena. Imamo še razlike med gojeno in prosto živečo ribo, že tukaj 
moraš biti ponovno strokovnjak, da znaš to presoditi. In potem spet moraš biti strokovnjak, da 
presodiš, kaj je sveže in malo manj sveže, pogosto po očeh znamo prepoznati, vendar tudi to 
včasih ni dovolj. Res je premalo znanja o ribah. Ne, mislim, da niti ponudbe ne poznajo 
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popolnoma. Mislim, da je edini kanal tukaj trgovina, gre za prodajo različnih vrst, kot sta som 
in jeseter. Tam morda spoznajo kakšne nove vrste. Gre za kulinarične posebnosti, je pa dejstvo, 
da navadni ljudje se premalo s tem ukvarjajo. 

I 14: Se mi zdi, da še vedno cenijo tisto, kar je iz Jadrana. Še vedno se mi zdi, da ljudje mislijo, 
da so ribe v Jadranu neomejen vir in da imamo še mnogo rib v Jadranskem morju, kar pa ni 
res. Ljudje največ kupujejo kakšne ribje palčke, pri svežih ribah pa gre za kakšne gojene orade 
iz Grčije. Mislim, da slovenski potrošniki sploh niso ozaveščeni o kršitvah pri ribiških 
proizvodih. Čeprav je mogoče situacija ob obali nekoliko drugačna, tam vseeno so malo bolj 
vezani na lokalno prodajo in se malo več zadev o ribiških izdelkih pozna. Recimo na ostalih 
delih Slovenije je pa poznavanje samih ribiških proizvodov slabše. Se mi zdi, da na vzhodu 
Slovenije še vedno prevladujejo kakšne gojene postrvi, tega se največ konzumira. Ampak na 
primer, ko sem enkrat razlagala, da lahko potečeta dve leti od izlova ribe, dokler pride ta riba 
na krožnik, ljudje so se čudili. Tako da mislim, da tega ljudje ne poznajo. Gre pa še vedno za 
neoporečno ribo, ampak te ribe gredo skozi zelo dolg proces, tudi to zna biti vprašljivo. Slovenci 
niti ne pojemo zelo dosti rib, tako da je jasno, da teh zadev ne poznajo. Ministrstvo bi kljub 
temu rado spodbujalo večjo konzumacijo rib, ampak Jadransko morje je čez 90 % prelovljeno. 
Zdaj na kakšen način bi povečali konzumacijo, to je vprašanje, saj brez izlova, se tudi prodajati 
ne more. Tudi če pogledamo Sredozemlje je tudi to več ali manj prelovljeno. Po moje potrošniki 
niti ponudbe ne poznajo. 

I 15: Slovenci enostavno ne znamo pripravljati rib, postrv še poznamo in jo spečemo na en do 
dva načina, več pa ne. Zelo redki ljudje obvladajo ribjo kuhinjo. Je pa res, da niti nimamo nekih 
knjig ali receptov slovenskih, ki bi opisovali pripravo rib. Gre bolj za prevode, slovenskega pa 
ni. Tudi v kulinarični knjigi Okusi Posavja, ki je izšla nekaj let nazaj, nimajo enega recepta o 
ribah notri, enostavno ni te kulture prehranjevanja. Ribiška družina Brežice je na svojem 
pikniku v štirih urah prodala 850 kg pečenega krapa, ljudje iščejo ribo, samo je ne dobijo. Tudi 
gostinci se težje odločajo za ribje jedi. Recimo na Hrvaškem ali v Srbiji je ta kultura 
prehranjevanja čisto drugačna. Tudi Nemčija ima zelo dobro ribjo kuhinjo, ampak važna je 
dostopnost informacij do ljudi. Mislim, da ni ene kuharske oddaje na slovenski televiziji, kjer 
bi promovirali ribe in seznanili gledalce z načini priprave. Najljubše ribje jedi slovenskih 
potrošnikov so kakšne pečene postrvi, tune v konzervi, v restavracijah pa lignji. Slovenski 
potrošniki niso ozaveščeni o poneverbah ribiških proizvodov, premalo informacij je o tem. O 
teh kršitvah nobeden nič ne ve, v bistvu celo trgovci ne poznajo rib, ki jih prodajajo. Obvezno 
bi bilo usposabljanje delavcev v ribarnicah, prodaja v ribarnici je čisto specifična zadeva, 
ribolovni organizmi so delikatna stvar in ta dela po navadi opravljajo delavci, ki se ne spoznajo 
dosti na ribe, gre za ljudi, ki so pripravljeni težko delati za minimalno plačo. Slovenski 
potrošniki ponudbo verjetno poznajo, tista akcija Rad jem ribe je bila zelo dobra, takrat so 
dvignili porabo ribjega mesa v nekaj mesecih, se pravi naš trg nujno rabi promocijske akcije. 
Ljudi je treba spomniti, več reklame o ribah bo, več rib se bo jedlo. Pri nas v Sloveniji pa 
enostavno tega ni. En poskus promocijske kampanje je bil zelo uspešen, nato pa so ga ukinili, 
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ampak ne vem, zakaj. Zavest je ostala, da so ribe zdrave, nekdo pa te še more malo motivirati 
in spomniti na ribe, da jih je treba več uživati. 

Transkripcije odgovorov na četrto vprašanje 

4. Vprašanje: Katere nepravilnosti in poneverbe se po vašem mnenju največ pojavljajo na trgu 
rib: posebej v ribolovu, ribogojstvu, izvozu in uvozu (iz tretjih držav, ki so izven Evropske 
unije), predelavi, transportu, veleprodaji in maloprodaji? Katera problematika se vam zdi 
najbolj prisotna na trgu rib in kje vidite morebitne zlorabe in anomalije na trgu? 

I 1: Za enkrat, problematično je na proizvodih, npr. konzervah, napačno napisano ribolovno 
orodje, potem recimo ni označeno območje, kjer so lovili, to so podatki, ki bi zanimali 
osveščenega potrošnika. Za izvoz in uvoz, ponekod imamo napisano, da je vrsta iz Pacifika, ker 
pa je to prepakirano, pa gre za izvor iz kakšne evropske države, to je način zmede, ki zna biti 
zelo zavajajoče. Mislim, da veliko kršitev se naredi pri predelavi, posledično pa se zato pojavijo 
pri veleprodaji in tudi verjetno trgovci v takem primeru ne morajo več vplivati na blago. To pa 
je tudi strah slovenske predelovalne industrije, recimo Droga, ki jih skrbi, kakšno surovino 
dobijo na trgu za predelavo. Jaz mislim, da največja problematika na trgu rib je zamenjava, 
zaradi dveh razlogov. Prvi razlog je, da nekatere vrste se znajdejo kot prilov, pa jih težko 
prepoznajo (je bolj nenamerna), drugi razlog pa čisto namerno goljufanje, se pravi se cenejšo 
ribo poskuša prodajati kot dražjo, ta drugi razlog pa se mi zdi zares problematičen in ga je 
zaradi tega treba preganjati, gre pa za globalni problem. Zaradi nedorečenih metodologij za 
identifikacijo ribolovnih organizmov je precej težko tudi se ukvarjati s to problematiko in je 
prepuščeno vsaki državi posebej. V EU je tako, da če v tisti državi, kjer blago pride, ne 
ugotovijo, da je kaj narobe, potem se druge države zanesejo na to in se potem to lepo razširi po 
tržišču. Problem nastaja za potrošnike in za okoljevarstvo, če se na primer zamenjuje ogrožene 
vrste z drugimi vrstami, ki niso ogrožene. Če se lovi ogrožene vrste ali da se lovi, ko so 
prekoračene kvote lovljenja, to zna tudi biti zelo škodljivo. 

I 2: Pojavlja se zamenjava vrst, zamenjava kakovosti, barvila, umetno dodajane sestavine, 
zamenjave gojenih in ulovljenih vrst, razne zdravstvene trditve, mogoče tudi kakšno vprašljivo 
poreklo. Morda tudi, da se lahko zamenja zmrznjeno in svežo ribo, razni aditivi so lahko tudi 
sporni, mogoče tudi kakšni predelani izdelki, kot so paštete, se ne ve točno, kaj vse je tam notri. 

I 3: Ja, jaz pričakujem, da je največ problemov pri predelanih proizvodih, kot so recimo kakšne 
konzerve ali podobno. Preprosto se cenejše vrste zamenjuje z dražjimi oziroma namesto dražjih 
se notri vmeša kakšne cenejše vrste, to mislim, da mora biti problem. Mogoče tudi problematike 
pri geografskem poreklu kdaj. Ampak nekako največ bi bilo verjetno kršitev pri predelavi, bolj 
kot je nekaj predelano, lažje je narediti kršitve in težje je najti dokaz za to. 

I 4: Lahko povem, kar se je dogajalo na našem področju. Imeli smo enkrat manjši zaplet, kjer 
smo imeli za eno vrsto jesetra rečeno, da je bila ene vrste, izkazalo pa se je, da je druge vrste. 
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Mi smo mislili pa, da smo vlagali avtohtono ribo, v bistvu pa ni bila avtohtona riba. Je šlo za 
manjši del organizmov, večino jih je bilo kasneje ujetih, ostali pa so se razšli navzdol po vodnem 
toku. Rekreativno lovljenje rib pa poteka tako, da dnevni ribiči, tisti, ki lovijo z dnevno 
dovolilnico in pa tudi ribiči, ki so člani Ribiških družin, morajo poznati ribe, katere lovijo. Tako 
da seveda velja načelo, da nepoznavanje zakonov in pravil škodi. To pomeni, da če nekdo 
zamenja ščuko s krapom, sulico s postrvjo, to je pač enostavno prekršek in se ga potem 
sankcionira, če se za tak prekršek izve seveda. Imamo pa zato ribiške čuvaje, ki so pooblaščeni 
s strani Ministrstva, so uradne osebe in potem skladno s svojimi pooblastili izvajajo postopek 
naprej, obveščajo ribiško inšpekcijo ter ministrstva. Trga pa ne poznam dovolj dobro, tako da 
ne vem, katera problematika bi lahko bila najbolj problematična. 

I 5: Po moje največ problematična je ta zadeva s svežostjo ribe, je bolj stvar prodaje, če je 
prodajalec ne more prodati, jo proba malo urediti, da se jo lahko proda. Gre pa bolj za trgovce 
kot pa za ribogojce. To bo treba tudi potrošnikom obrazložiti, če se gre h lokalnemu ribogojcu, 
tam lahko dejansko tudi vidi, kako ribo vzame iz vode in jo tudi proda, če prideš pa v ribarnico 
ali pa v nek trgovski center, je pa zelo težko ugotoviti, kaj se je prej dogajalo s to ribo. En 
primer te mahinacije je bilo poreklo ribe. Za ribo, ki je bila pri nas naprodaj, je pisalo, da gre 
za ribo s Hrvaške, dejansko pa smo ugotovili, da je prišla riba iz Turčije. Na Hrvaškem so samo 
napisali poreklo in nato so prodali to v Slovenijo. To so te mahinacije veletrgovcev. Za druge 
nepravilnosti ne vem, če bi pa bilo kaj se zgodilo, bi to hitro bilo v medijih, za enkrat pa še ni 
bilo, noben si ne upa kaj dosti igrat s tem. 

I 6: Problematika je svežost ribiških izdelkov. Tukaj se pojavlja, kako trgovci predstavljajo 
določeno svežost, tudi odtaljevanje zna biti problematično. Nekateri napišejo in tudi pravilno 
označijo, da je nek izdelek odtaljen, nekateri pa ne nujno. Na primer, če nekdo, ki se spozna na 
svežost ribe pride v ribarnico in vpraša, ali je ta riba sveža, bo večinoma odgovor ja. Čeprav 
veš, da ta riba ni stara en dan, ampak je stara en teden ali več. Tudi zamenjave organizmov se 
lahko dogajajo, čeprav gre tukaj za vprašanje, kaj je razlog. Razlog je mogoče, ker potrošniki 
poznajo samo eno vrsto ribe, vse kar je nekaj podobnega pa se da v isti koš, predvsem zato, da 
se ne zmede potrošnika. Dejansko ribjih vrst je ogromno, tako da povprečen človek tudi ne 
more vse poznati. To naredijo z namenom, da gre proizvod v prodajo. 

I 7: Pri ribogojstvu mogoče je še najmanj kakšnih nepravilnosti, ker je gojenih vrst relativno 
malo. Pri ostalih segmentih pa je kar nekaj teh nepravilnosti. Kljub temu, da zakonodaja 
sankcionira take kršitve, se pravi zavajanje potrošnikov na področju rib in ribiških proizvodov. 
Še zmeraj se poslužujejo raznoraznih trikov, manj kot v preteklosti ravno zaradi zakonodaje in 
zaradi določenega nadzora, ki se izvaja na trgu. Seveda je ta nadzor nezadosten, ker je zaradi 
majhnih kadrov tega nadzora premalo, bi ga nedvomno moralo biti več. Če bi tega nadzora 
bilo več, bi bilo tudi manj kršitev in bi bilo manj zavajanja potrošnika s strani prodajalcev. 
Največ je recimo zavajanja s strani kakšne vrste se prodaja, na primer lahko prodajajo gojeno 
vrsto za divjo. Velikokrat je težko oceniti za potrošnika, kakšne so razlike med obema, namreč 
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za divjo ribo lahko plača trikrat večjo ceno kot pa za gojeno. To je ena možnih kršitev, druga 
možna kršitev je, da prodajajo podobno vrsto organizma za drugo vrsto organizma, ponovno 
bistveno cenejšo vrsto na nabavnem trgu prodajajo kupcu kot dražjo in pa gre tudi za slabšo 
kvaliteto, ki jo mogoče kupec niti ne bo vedel, zakaj je slabša, zakaj je meso trše, zakaj je meso 
bolj gumijasto, zakaj se pojavljajo neke druge karakteristike. Kljub tem karakteristikam pa bo 
še zmeraj potrošnik plačal visoko ceno. 

I 8: Nepravilnosti so lahko, da napišejo prodajalci, da je riba ulovljena, ampak gre za gojeno 
ribo, tega je verjetno največ. Pri prodaji filejev se tudi dogajajo, recimo, če ti prodajo file orade 
ali drugih dražjih rib, v realnosti pa gre za file nekih nižje kakovostnih rib oziroma tudi cenejših 
rib. Bilo je tudi, da so rdečega okuna prodajali za škarpeno, to početje se je že zmanjšalo, zdaj 
v ribarnicah se ne bi smelo več to dogajati. V gostilnah pa se lahko še to dogaja, na plošči dobiš 
namesto škarpene kakšnega okuna recimo. Pri predelavi ne bi točno vedeli, če pa je 
proizvajalec organizacija, ki hoče biti na trgu za dolgi rok, načeloma se ne poslužujejo takih 
manevrov. Če se zgodi kakšna nepravilnost, je bolj verjetna v maloprodaji. Potem mogoče tudi 
se dogaja, da se prodaja ribolovni organizem kot svežega, dejansko pa ni več svež, je že star. 
Ampak tu po moje je spet stvar potrošnika, če zna ločiti med svežo in pa staro ribo. Pri sveži 
ribi ni roka uporabnosti, ni predpakirana zato, ji ne rabi označiti roka. 

I 9: Jaz ne morem reči, da sem bil seznanjen s kakšno zlorabo s tega področja. V tem delu jaz 
ne morem govoriti o zlorabah, za njih ne vem, če pa so, o njih nisem bil seznanjen. Verjamem 
pa, da se dogajajo predvsem pri predelavi ribiških surovin. Mogoče gre za to, ali ustreza 
odstotek ribe na deklaraciji v primerjavi s celotno maso in za podobne primere. Tudi pri 
ribogojstvu ne bi vedel, da bi se pojavljale kakšne kršitve, takih primerov še nismo zaznali. 

I 10: Sploh ne vem kakšne kršitve, bi se lahko vse pojavljale. Pri prodaji sveže ribe na 
deklaracijah pišejo območja ulova, ampak ponovno večina ljudi sploh ne ve, kaj tista označba 
pomeni. Pri predelavi je verjetno stvar cene, kar se da dobiti in pa ne stvar kvalitete, morda se 
tam pojavljajo kakšne kršitve. Problematika je po moje majhnega področja, neurejena meja 
med Slovenijo in Hrvaško, poleg tega nimamo povezave na odprto morje, kjer bi naši ribiči 
lahko lovili. Sicer oni lahko gredo loviti tam, to pa pomeni, če gredo z vlečno mrežo loviti, se 
bo dve ali tri ure vozil, da bo prišel do mednarodne vode. Tako da se jim to ekonomsko ne 
izplača. Če bi pa vsaj nek koridor bil, kjer bi on lahko vlekel to mrežo in kasneje lovil še v 
mednarodnih vodah, bi verjetno tudi to območje bilo lahko malo večje. Da bi se izvedlo tak 
koridor ni neke pobude, še kje je meja, se ne morejo zmeniti. 

I 11: Tukaj lahko povem, da ni nekaterih podatkov navedenih na deklaracij, na primer gojene 
ribe nimajo navedeno, da so gojene z aditivi antibiotikov. To je splošno znano, da dejansko 
sploh ne morejo gojiti rib brez teh aditivov. Hrano, ki jim dajo, je tudi vprašanje, iz kje tisto 
prihaja. Gojenih rib se ne da vzgojiti brez, da jim dodaš antibiotike. Če pa to začne zbolevati, 
to pomrejo cele jate in nastanejo veliki stroški. Takih specifik na primer ni omenjenih na 
etiketah in podobnih rečeh. Primer so lahko tudi vietnamske kozice, ki jih je treba oprati preden 
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jih skuhaš. To je zato, ker so gor dodatki. Še en primer so sardele, ki se pojavljajo v naših 
ribarnicah, te sardele prihajajo s Hrvaške, so iste ribe kot v našem morju, ampak že gor na 
ladji po ulovu jih poškropijo z določenimi aditivi, zato da jih stisne (postanejo trde) in da jih 
lahko prodajajo v ribarnici štiri do pet dni. Ker sardela, če ne, drugi dan je že mehka in postane 
nikakršna, za nobeno rabo več. To gre za takšne dodatke, ki so zakriti in jih potrošniki ne 
poznajo. Dejansko ne vejo, da se take stvari dogajajo. To ni nikjer napisano, moralo bi pa biti. 
Pisati bi moralo, da je riba z aditivom in da se to ve, da ni zavajanje. Za ostale nepravilnosti 
pa ne vem, kaj bi se lahko še dogajalo. 

I 12: Testiranje izdelkov se izvaja v laboratorijih, ki se nahajajo v Evropi. Pri testiranju ribiških 
izdelkov z naše strani nismo nič nenavadnega opazili, goljufij tukaj ni bilo. Bili smo pa tudi 
partnerji pri projektu morski datlji, tam pa se je ugotovilo nekaj nezakonitega trgovanja, saj 
jih je prepovedano nabirati. Z goljufijami se ne ukvarjamo običajno, razen, če naletimo na njih, 
pa vemo, da gre za zavajanje. Vem, da testiranje izvajajo tudi Italijani, Nemci in Francozi in 
kolikor jaz vem, mislim, da na ribah niso niti oni ugotovili nekih večjih kršitev. Oni tudi že nekaj 
let testirajo na pristnost, recimo, za katero vrsto ribe gre. Precej je teh komercialnih rib, ki se 
prodajajo zamrznjene, za njih so mogoče analize glede na vrsto organizma, preko analize  
DNK-ja. Te vrste analiz se v tujini že izvaja in so dostopne cenovno, samo za nas v Sloveniji pa 
niso še. 

I 13: Tukaj se pojavljajo zmede pri ribolovnih področjih, ko skušajo nekaj iz Azije prodati kot 
za Jadransko. Zamenjave vrst organizmov se pojavljajo, tako da lahko prodajalci zaslužijo s 
cenejšimi vrstami. Zamenjave med divjimi in gojenimi organizmi se tudi dogajajo. Včasih na to 
opozarjajo televizijske oddaje, tukaj je ljudem težko, zaradi takih stvari se morda tudi ne 
odločijo za nakup ribolovnega organizma. Organiziranost trga se začenja prebujati in če tukaj 
ne bomo postavili jasnih kakovostnih kriterijev, kaj sodi na trgovinsko polico in kaj ne, bomo 
lahko zamudili to priložnost in pri ljudeh vzbudili nezaupanje. Tako da tukaj morajo sodelovati 
ribogojci, inšpekcije in inštitucije, ki ta podjetja zastopajo. Delati morajo v tej smeri, da bodo 
upoštevali dobro proizvodno prakso, kakšne kakovosti krmil dobivajo, kaj sama krma vsebuje, 
aditivi in podobno. Vse našteto lahko vpliva na kakovost proizvoda. Tukaj ta del se mi zdi 
problematičen, ostalo, kar pa je že na trgu, gre za zavedanje trgovca in nadzornih organov. 
Ampak na prvem delu, ravno zato, ker se ribogojstvo razvija, tam imamo veliko za narediti, da 
bo to bilo uspešno. Zdaj ta predelava, ki je trenutno v Sloveniji v dveh večjih firmah in morda 
še pri treh srednje velikih firmah, jaz mislim, da so to resne firme, ki jim gre zaupati. Je pa res, 
da zdaj se razvija nova vrsta predelave iz ribogojnic, za sladkovodne ribe, tukaj pa je to v 
poskusu. Tukaj pa je potrebno zaupanje tega sektorja graditi, tudi z nekimi kakovostnimi 
standardi, pa z dobro rejsko prakso rib. 

I 14: Mislim, da so označevanja tista, ki so sporna. Kakšni predelani izdelki lahko imajo 
različne mešanice v sebi, na embalaži piše, da gre za hobotnico, v resnici pa vidiš, da gre za en 
procent hobotnice, ostalo pa je naka mešanica, za katero se ne ve točno, kaj je. Eni manjši 
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trgovci, ki uvažajo pange, vem tudi, da so zelo neodzivni, vprašanje je, ali tudi oni sploh vedo, 
kaj uvažajo, ali pa samo gledajo na nižje cene. Večina uvoza pride verjetno iz Azije, tisto pa 
kar poroča Kitajska, pa se pravi, da ne poročajo pravih številk o svojem ribolovu. Ilegalni 
ribolov pa se veliko izvaja s strani Evropskih flot na zahodu Afrike. V Afriki, kjer se gojijo 
organizmi, se izvaja dosti vprašljivih praks, ampak recimo potrošniki tega ne bojo nikoli vedeli, 
dosti trgovine tam poteka na črno. Včasih tudi namesto rakov uporabljajo poceni ribe, nato jih 
oblikujejo in pobarvajo, da tej izgledajo kot raki, so pa v resnici ribe. Takšne prakse se izvajajo, 
samo, da se blago proda čimprej. So takšne prakse tudi, da se na primer v Kanadi ribe ulovijo, 
te ribe se pošljejo v predelavo na Kitajsko, iz Kitajske se jih pošlje v Nemčijo in nato pridejo v 
Slovenijo, na njih pa se da le slovensko embalažo. Potem pa res traja ta proces eno leto ali dve, 
to pa izvajajo zato, ker je za njih to cenovno bolj ugodno. Iz okolijskega vidika tudi celoten ta 
transport ni v redu, saj ladje lahko tudi onesnažujejo. 

I 15: Vem, da določeni ribogojci prodajajo ribo kot slovensko ribo, ampak jo uvozijo. Gre za 
probleme pri poreklu postrvi. Nadzor ne vem točno, kakšen je. Vem, da je Kazahstan glavni 
izvoznik sladkovodnih smučev, tam okoli pa so radioaktivna skladišča Rusije, vprašanje je, kdo 
to nadzira. Iz Vietnama vitki som je isto problematičen, tam so Američani stresli dosti strupov, 
mi pa vse to jemo zdaj. Ne vem, kakšen je nadzor, upam pa, da nadzor je. Osebno se rad 
izogibam rib, ki prihajajo iz drugega konca sveta, če se le da. 

Transkripcije odgovorov na peto vprašanje 

5. Vprašanje: Kakšno je stanje trajnostnega razvoja na trgu ribištva in pri ribištvu (ali se 
izvajajo trajnostne prakse, kot so omejitve ribolova, ohranjanje okolja in organizmov, zaščita 
ogroženih vrst, preprečevanje onesnaževanja voda, preprečevanje uničevanja morskega dnu; ali 
so načini akvakulture in metode ribolova trajnostni; ali proizvajalci ribiških izdelkov 
uveljavljajo trajnostne prakse)? 

Kakšno je stanje ekološke naravnanosti pri ribištvu? Kako se ohranja in varuje okolje, kjer se 
izvaja ribolov in ribogojstvo (akvakulturo)? 

I 1: Omejitve ribolova se dogajajo, ker to je del evropske politike. Ohranjanje okolja in 
organizmov je do neke mere posledica tistih ukrepov, ki so že v Skupni ribiški politiki in pa 
toliko, koliko so lokalni ribiči osveščeni. Zaščita ogroženih vrst je problem zakonodaje, ki jih 
mora zaščitit, bodisi, da je prepovedan lov, da se razglasi zaščitena območja ali da se prepove 
nekatera ribolovna orodja. Pri nas v Sloveniji za nekatere vrste to velja, to so te najbolj 
klasične, kot so želve in morski psi, za te so neki ukrepi, tudi, da jih rešijo in da zato dobijo 
nekaj nagrade (nafte). Preprečevanje onesnaževanje voda je ponovno povezano z 
osveščenostjo, tukaj ribiči kaj dosti ne morajo narediti, razen, da imajo svoja plovila kolikor 
toliko kvalitetna. Nafte in odpadnih olj se ne sme metati v vodo, mreže se jim pa lahko še vedno 
stržejo, mislim pa, da jih ne namerno odmetavajo v vodo, mislim, da tega ne delajo več, zato, 
ker si sami škodijo s tem. En del pač se zgodi, se ne da pomagati. Preprečevanje uničevanja 
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morskega dna, tu je večji problem pri nas, ker koče orjejo po dnu in ga pač uničujejo. Se pravi, 
to ne vem, kako bodo rešili ta problem, ker je morje tako plitvo. Po morskem dnu se ne bi smelo 
loviti, govorim tukaj kot biolog, globalno gledano je kar problem, problem je okoli struktur, se 
pravi biogenih struktur, zato, ker so to taki otočki, kjer ribe lahko najdejo zatočišče in več 
hrane, tam okoli se lovi ribe in se s tem uničuje tudi biogene formacije, te strukture, in to je 
problem. Zdaj, kakšen je točno vpliv, res ne vem, je pa evropski projekt aktiven, kjer naj bi se 
to ugotavljalo, gre za ugotavljanje stanja v Atlantiku, Pacifiku in Sredozemskem morju. Pri nas 
kočarijo (mreža v obliki nogavice) in s temi mrežami res orjejo po dnu, ker je morje tukaj tako 
plitvo, lahko so tudi globinske koče, kjer tudi v globljih morjih orjejo po dnu in lovijo tiste 
organizme, ki živijo na dnu. Dredg-at pri nas ne smejo, drugod nekje dredgajo, se pravi, da 
vlečejo vodilo po dnu in to gre notri v dno, gre za železne zobe, s katerimi lovijo školjke, to je 
res grozno uničevanje. Se pravi za Slovenijo in tudi globalno je problem uničevanja morskega 
dna in organizmov, ki so na morskem dnu. Potrebno bo kvantificirati škodo in jo oceniti. Iskreno 
povedano, skozi oči biologa, nikoli ne bodo načini akvakulture čisto trajnostni, ker je to poseg 
v okolje, ampak bi rekla, da to, kar je pri nas v Sloveniji, da ne škodi zelo okolju, tudi pri nas 
ni in nikoli ne bo veliko ribogojnic, školjčišča so manj problematična, ker so filtratorski 
organizmi. Onesnaževanje se lahko pojavi s hrano in pa z odpadlimi snovmi, ki jih živali 
naredijo (odpadki), to je lahko hud problem. Pri nas ni ogromnih ribogojnic, zato je tudi manj 
problemov, kar se tiče kemikalij, ki jih morajo uporabljati, npr. zdravila. Zato ker morajo dajati 
antibiotike, včasih se lahko zgodi kakšna okužba, če ne jim lahko pomre vsa jata. Če jih ne 
zdraviš, potem bo umrla tvoja jata in se še lahko raznese v okolje parazit, bodisi bakterija ali 
virus. Če jih zdraviš pač spustiš en del antibiotikov v vodo, kot pa tudi se pojavlja, da tudi ostali 
onesnažujemo okolje z raznimi produkti zdravil. Pri nas mislim, da v takem obsegu, kot je, ne 
gre za velik problem, razen to, da zaseda prostor. Na nek način pa tudi školjčišča nudijo 
zatočišča in hrano ribam, zato, ker se skrijejo vmes in se tudi ve, katere vrste se zadržujejo v 
okolici školjčišč. Na Obali goji le Fonda, gojijo brancine, oni gojijo, drugega pa nimamo, ker 
je fizično nemogoče, ni dovolj prostora. Pogoji v okolju morajo biti izpolnjeni, da se kletke 
postavijo in jaz mislim, da pri nas nikoli ne bo večjih ribogojnic. Sladkovodne tudi verjetno so 
problematične, saj so reke hitro tekoče, če pa govorimo o morski akvakulturi, se bo verjetno do 
nekje meje še razširilo gojenje školjk, mogoče s kakšnimi vrstami, ki so cenovno držaje. Ne 
samo s klapavico, ki je najcenejša vrsta in tudi najhitreje raste. Morda v prihodnosti kakšne 
druge vrste, ki bi bile primerne za gojenje, čeprav, če gledamo avtohtone vrste, ki tukaj živijo, 
ne vidim ravno veliko možnosti. Tujerodnih kozic se ne sme gojiti, tujerodne vrste se ne sme 
gojiti. Zaprti sistemi gojenja so bolj na celini, ampak verjetno ta hip je to vse še predrago, ker 
za zaprte sisteme, ki so popolnoma nadzirani, so razširjeni predvsem v tistih delih, kjer je težko 
imeti gojenje v naravi. Imajo jih po srednji Evropi, ampak so vedno kombinirani z akvaponiko 
in z vzgojo rastlin. So popolnoma zaprti sistemi, ki naj bi bili tudi energijsko vzdržni, se pravi 
energija pride od sonca in so tej obrati res trajnostni. Take ribogojnice imajo po Evropi, npr. 
Madžari, Švicarji, jih je kar nekaj takih ribogojnic. Voda iz ribogojnic, ki je bogata z snovmi, 
se pretaka in se z njo goji rastline. Da pa bi imeli zaprte sisteme ribogojnic, kjer se goji samo 
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ribe, to je za nas prevelik vložek. To so ogromni tanki, ki zavzamejo tudi veliko prostora, ampak 
verjetno je vložek prevelik, da bi si to kdo privoščil v neki industrijski coni postaviti ogromne 
tanke in potem je to vse s senzorji nadzirano in v njem poteka regeneracija vode. Še vedno 
imamo dovolj vode v Sloveniji, zato se taka investicija ne izplača. Imajo pa takšne sisteme po 
arabskem svetu ali v Kaliforniji, kjer je problem z vodo, se pa verjetno tudi te ribe prodajajo 
po višji ceni, saj je proizvodnja tudi toliko dražja. Dobro bi bilo vprašati kakšnega ribiča, kako 
on to vidi v zvezi z varovanjem okolja. Ribiči se morajo držati lovopusta, kar predpisuje 
zakonodajalec, katera orodja so dovoljena, povem lahko tudi, da ribiči kar precej smeti 
poberejo iz morja, tega se ljudje ne zavedajo. Kočarji poberejo kar nekaj smeti in potem to 
pripeljejo na obalo, to je ena izmed njihovih dobrih lastnosti. 

I 2: Se trudimo v tej smeri, absolutno da, je tudi ena izmed pogojev za pridobitev evropskih 
sredstev. Slovenija se s svojimi močmi in s svojo floto ter ribogojstvom, v primerjavi z ostalimi 
velikimi državami, absolutno trudi, da je trajnostno naravnana. Tudi ekološka naravnanost je, 
izvaja se naložbe v okoljevarstvo, preden se gradi ali posodablja različne objekte, morajo 
pridobiti upravljalci tudi dovoljenja, pravila ohranjanja narave so predpisana. Pri ekološki 
proizvodnji pa je bila možnost za to izvajanje dejavnosti, kar bi povišalo tudi evropska sredstva, 
ampak se ni noben v Sloveniji odločil za ta način, ker je še vedno predrag. Gre tudi za ekološko 
ribogojstvo, spodbujamo ribogojce v tej smeri, ker to je ena tržna niša, ki bi lahko bila v 
prihodnosti zanimiva. 

I 3: V bistvu se vse trajnostne prakse izvaja, ampak mi smo pač del sredozemskega morja in se 
ravnamo po ukrepih, ki jih generalna komisija za ribištvo (GFSN) izdaja kot priporočila, tistih 
ukrepov se seveda Slovenija drži in ostale države tudi. Poleg tega pa so ukrepi znotraj Skupne 
ribiške politike (SRP) EU, ki pa se jih Slovenija tudi drži, je pa Slovenija zelo majhen igralec 
na tem področju. Kar se tiče zavarovanih vrst pa imamo tudi zakonodajo in se je držimo, vrste, 
ki so na seznamu zavarovanih, se ne dajejo na trg in se tudi ne lovijo. Pri ribogojstvu je tako, 
da tako ali drugače obremenjuje okolje, recimo zagotovo s hrano in z vsemi iztrebki. 
Školjkarstvo glede tega ima manjši vpliv, pa tudi zdravil se tam ne uporablja kolikor vem, je pa 
seveda obremenjevanje okolja skozi strukture, ki jih morajo imeti nameščene v morju. 

I 4: Slišal sem, da tisti, ki lovijo s trnki na morju, se pojavlja problematika pri lovljenju v  
naravno zaščitenih območjih, tam, kjer se ribe drstijo, to pomeni, da se takoj negativno odraža 
na staležu morskih rib. Kolegi so tudi omenjali, da se pojavlja uničevanje morskega dna z 
kočami, tudi, da se preorje morsko dno, to mislim, da se ne bi smelo početi. 

I 5: Če gledamo samo celinsko akvakulturo, neke omejitve glede hranjenja in podobnega ni, 
recimo Danci imajo omejitve vnosa hrane, imajo te kvote, pri nas pa tega še ni. Tudi pri 
toplovodnih ribnikih praktično ni enega takega nadzora, da bi gledali, koliko se dejansko vnaša 
teh hranil notri. Čeprav moramo vedeti, da vse to je stvar ekonomike in noben ne bo hrane kar 
nametal notri, kjer se goji ribe. Na primer, kar imajo za postrvi predstavlja zelo visok delež 
spremenljivih stroškov pri proizvodnji, tako da pri vzrejanju teh rib zelo pazljivo krmijo. Nekih 
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študiji, da bi onesnaževali, tega ni, smo pa mi delali na enem projektu z Italijo, kjer je potekalo 
vzorčenje na kar velikih ribogojnicah, gledali smo tudi značilnosti rib in posledice 
prekomernega vnosa hranil, pa na nobenih izmed 15 ribogojnic nismo ugotovili bilo katerega 
problema, za enkrat je še vse v redu. 

I 6: Če bi gledal zakonsko regulativo, bi se to moralo izvajati. Sem pa prepričan, da je ta nadzor 
pri ribištvu kar korekten, tako da se verjetno to izvaja. Če gledamo morski gospodarski ribolov, 
vemo vsi, da je Jadransko morje precej siromašno. V zadnjih letih, od kar se nekatere trajnostne 
ukrepe izvaja, pa mislim, da se vseeno ekološko stanje ne slabša več s tako hitrostjo, kakor se 
je prej. 

I 7: Ja, nekaj se izvaja, vendar omejeno. Kar se tiče Slovenije je ta zgodba omejena, ker imamo 
majhen akvatorij in imamo kar nekaj zaščitenih območij. Glede na količino razpoložljivega 
morja in zaščitenih območij imamo relativno veliko naravno zaščitenih območij. V teh 
zaščitenih območjih se tudi lahko pojavlja krivolov, ki ni zadostno sankcioniran, je 
sankcioniran, ampak v bistvu premalo. Če pa pogledamo celotno Jadransko morje ali 
Sredozemsko morje pa je seveda tega bistveno premalo. Še posebej zaradi tega, ker južni del 
Sredozemskega morja, tiste afriške države, niso v EU in niso podvrženi skupni ribiški politiki 
in vplivajo pa na staleže vrst isto kot ladjevje EU. To je sigurno eden izmed problemov, s tem 
se trenutno SRP sooča v Sredozemlju. Tukaj bodo potrebne določene omejitve, ali se bo 
določalo kvote, se pravi omejitve pri količinah izlova za posamezne vrste ribolovnih 
organizmov. Le tako bi se lahko doseglo ta trajnostni vidik. Jadransko in Sredozemsko morje 
sta preveč izkoriščena, višina prekomerne izkoriščenosti je tam okoli 80 %. Nekatere 
komercialne vrste, ki jih poznamo, naj bi bile na meji prekomernega izkoriščanja ali pa so že 
prekomerno izkoriščene. O vrstah, ki so podvržene gospodarskemu ribolovu, se razmišlja o 
varstvenih ukrepih. Tudi, če bi popolnoma ukinili gospodarski ribolov v Sloveniji, bi s tem 
minimalno vplivali na boljše stanje staležev v Jadranskem morju, tako da je zadeva bolj vezana 
tudi na ostale države okoli Jadrana in Sredozemskega morja. 

I 8: Zaščita ogroženih vrst je prisotna, imamo uredbo o zaščitenih vrstah, tako da tisto se 
kontrolira in tudi mislim, da ni nekih težav. Omejitve ulova so tudi, ko so zaprta določena 
območja časovno, tudi teritoriji in krajinski parki so zaprti za ribolov. EU v generalnem dela 
to in se trudi na tem področju. Je pa problem krivolova ogromen, ampak niti ne toliko na našem 
področju, ker mi smo majhni igralci. So pa plovila v tujini, ki to izvajajo in zelo škodijo. Tudi 
pri nas je toliko majhno področje, da je nadzor dosti lažji, če pa pogledamo na Hrvaškem je 
količina morja in otokov težko obvladljiva, tudi, če imajo več nadzora. Pri sladkovodnem 
ribištvu pa so ribiški čuvaji, ki redno to spremljajo in če kaj ugotovijo, potem to predajo 
sladkovodnim ribiškim inšpektorjem. Mislim, da pri celinskem ribištvu je manj kršitev, kolikor 
pa na primer pri morskem ribištvu. Mislim, da gre Evropska politika vedno bolj v to smer, da 
bi ulov bil čim bolj kontroliran. V nekaterih državah je to lažje, v nekaterih manj, tudi volje za 
trajnostni razvoj je več pri nekaterih in pri drugih manj. Ribiči so posebna skupina ljudi, tako 
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da predvsem je tukaj starejša populacija, ki ne razmišlja globalno o tej smeri ali bo jutri še riba 
na razpolago. Ampak nekako gledajo samo, da pridejo do svoje upokojitve, tukaj je več 
dejavnikov, ki na to vpliva. Tudi EU je dajala denar za razrez ribiških plovil in s tem se je 
zmanjša kvota in ulov ribičev, ampak trajno. Zdaj vsi naši ribiči, ki gredo v penzijo, vsi bi dali 
v razrez plovila, noben ne razmišlja, da potem za njimi ne more noben več lovit. Tukaj se lahko 
zgodba tudi zaključi, država izgubi kvoto, in to je tako. Gre za starejšo populacijo, ki razmišlja 
trenutno na svoje koristi, kar je logično. Mislim, da bi se ta politika mogla začeti že prej, začela 
pa se je, od kar smo prišli v EU. Pogovarjali smo se tudi s poveljnikom ene ladje, ki dela 
monitoring, mislim, da je iz univerze v Anconi, omenil nam je, da med drugo svetovno vojno, 
se je drastično povečala količina rib v morju, ker v tistem času je zelo malo ljudi lovilo. Se 
pravi, čim je določeno območje zaprto časovno ali glede na področje, se tam pojavi več rib. 
Recimo plava riba je prelovljena, je pa recimo program za modro plavutnega tuna, ki se izvaja 
že deset ali petnajst let, ogromno pripomogel staležem tune, staleži so se precej dvignili. Pri 
nas v Sloveniji pa tun leta in leta ni bilo, zdaj pa se jih nekaj videva, torej tej programi so na 
dolgi rok uspešni, vendar smo jih začeli delati prepozno. Slovenija in sosednje države so 
prepozno začele izvajati te ukrepe, tako da sedaj je večina Jadranskega morja ali 
Sredozemskega morja prelovljena. Delimo si morje s Hrvaško in Italijo, tako da je tudi od njih 
odvisno, kaj počnejo, če samo Slovenija izvaja te trajnostne prakse, to ne bi bilo dovolj. Tukaj 
je lahko več vzrokov, zakaj se to slabo izvaja, ali pa se sploh ne izvaja. 

I 9: Mislim, da to se izvaja, to je prisotno že iz nekih splošnih zahtev, ki veljajo za trajnostni 
razvoj v Sloveniji. Če govorimo o nekih vodnih virih, so minimalni pogoji, ki morajo biti 
doseženi, da se ne ogroža življenje rib, pa naj bo to v naravnih virih ali pa tudi v ribogojnicah. 
Kar se tiče prehranjevanja gojenih rib, prehrana je kontrolirana in upam, da je pod nadzorom. 
Da tukaj ne prihaja v Slovenijo neka hrana, ki bi prišla iz tretjih držav, ki nima ustreznih 
dovoljenj in je gojena na napačne načine. Tukaj bi morala tudi inšpekcijska služba glede na 
določene prijave na to odreagirati. Ekološko ribogojstvo je dejansko še predrago, tako, da tega 
še ni v Sloveniji. Če govorimo o gojenju, to gojenje ne sme ogrožati prostoživečih rib, če se 
dodajajo kakšni aditivi in podobno, ki lahko škodijo okolju, takšne stvari bi morale biti 
preprečene. 

I 10: Omejitve ribolova so, imajo neka obdobja, ko je ribolov za nekatere vrste ribolovnih 
organizmov prepovedan. Evropska skupnost je dovolila Sloveniji, da lovi od obale milijo in pol, 
normalna omejitev pa je tri milje. To je zato, ker po treh miljah si že skoraj na drugi strani v 
Italiji. Slovensko ribištvo ne bistveno vpliva na izlov rib, ker je zelo malo neke stacionarne ribe, 
tukaj pri nas je bolj migracijska riba. Večji izlov se pojavlja v Jadranu, kjer imajo Italijani 
velike ladje in lovijo na tone in tone. Gre pa za en dvorezni meč, v Italiji je ribištvo ena velika 
gospodarska panoga in dosti družin je odvisnih od nje, je pa definitivno prišlo do pretiranega 
izlova. Zdaj, na kakšen pameten način to spraviti v določeno ravnovesje, je velik problem. 
Trajnostne prakse bi se lahko tudi boljše izvajale. Omejitve so glede mrež, časa ribolova, 
velikosti ulovljenih rib, imamo tudi naravne rezervate, kjer je tam riba nekje stacionirana. 
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Načeloma ni, da bi kdo lovil v teh naravnih rezervatih, lahko pa se zgodi kakšna malomarnost, 
ni pa to stalna praksa, ker nekdo, ki živi od tega, si tega ne more privoščiti takih praks. Slovenija 
ima tudi omejeno količino ladij, flote ne moreš povečevati več kot toliko, je pa bolj stvar, kakšna 
flota bi bila vzdržna, ali ni flota prevelika. Isto vprašanje se pojavlja za ostale države, ki lovijo 
v Jadranu. Ampak spet se pojavlja ta socialni problem, če zmanjšaš floto, spet je dosti ljudi 
odvisnih od tega, če polovica ribičev ne sme loviti, se ne bojo mogli preživljati. Problem je tukaj 
kompleksen in ni enostavne rešitve. Ramponov, ki bi vlekli po morskem dnu, tega se ne 
uporablja več. Naše morje v večini je muljnato in peščeno, hipotetično lahko rečemo, da te 
vlečne mreže, kjer verige vlečejo po tleh, mogoče kaj uničijo, ampak nič pretiranega. Najbolj 
trajnostni ribolov pa, če gledamo, je mali priobalni. Mreže stojijo in tista riba, ki se zaplete v 
njo se ulovi, ne gre za to, da ti vlečeš in drsaš po nečemu. Tudi s trnki mogoče bi bil kar 
trajnostni ribolov. Ne moreš pa na ta način preživeti, v teh primerih ne gre za komercialni 
ribolov. 

I 11: Po moji oceni na področju trajnostnega ribištva in pri varovanju okolja še dosti 
primanjkuje. Iz evropskih sredstev pride dosti denarja za ribolov, ni pa videti, da bi ta denar se 
usmeril v trajnost panoge in v ohranjanje okolja. Pojavlja se določeno ozadje, gre za posel. 
Tisti, ki kupujejo ribiške proizvode, in to prodajo naprej, dobro služijo. Gre za nekaj denarja 
in evropskih sredstev, ki so namenjeni ribištvu, se pa ne ve točno, kam ta denar gre. Gre za 
velike vsote denarja, tudi za Slovenijo, čeprav imamo tako malo morja. Ribiški sklad vlaga 
denar v represivne organe oziroma inšpektorje, kjer so dobili že velike dele sredstev. Ostalo 
mogoče namenijo ribičem, ki so se zavzeli za to. Samo dejansko, da pride malo več rib in da se 
izboljša ribji stalež v našem morju, tukaj ne vidim nobene investicije in vložkov. Po mojem bi 
morali bolj pomagati ribičem, tudi, če bi morali preprečiti ribolov, to bi pomagalo staležem, 
ribičem pa bi lahko dali subvencije za ta čas, tako da tej lahko preživijo. To bi bil en ukrep, ki 
bi lahko pomagal okolju kot pa tudi socialnemu stanju ribičev. Bi bilo lepo, da greš na morje 
in je več rib, to bi vsem ustrezalo. Nekaj mesecev bi se lahko lovilo, ostale mesece pa se ne bi. 
Dejansko bi se tako nekaj počasi, počasi premaknilo v trajnostno smer, ampak na tem ne delajo, 
to je možno videti. Verjetno so tudi to ugotovili, da možnosti so, ampak gre za neka ozadja, kjer 
so določeni interesi. Možnost je tudi, da so toliko nesposobni, da mislijo, da izboljšave niso 
možne, ne vem. Nekaj let nazaj je bilo dovoljeno, da si lahko prodal do sto trideset kil rib, in to 
se je počelo neposredno na ladji, pri tem je bilo potrebno imeti posebno dovoljenje. Toliko rib 
ni itak bilo možno uloviti naenkrat, ulovi pa se približno vedno okoli trideset kil. Je pa bilo 
možno prodajati svoj ulov brez računa in neposredno na ladji, nato pa so mi sporočili, da si 
moram urediti davčno blagajno. Osebno mi je to sedaj velika obremenitev, ki je prej ni bilo. 
Najhujše je to, da so s tem otežili delovanje samih ribičev, proces prodaje se je zakompliciral, 
namesto, da bi se poenostavil. Ribiči tisto malo kar ulovijo, s tem se morajo preživljati. Te 
dodatke, ki zahtevajo od ribičev, jim otežujejo delovanje, to mislim, da je tukaj zgrešeno. 
Potrebno je pisati tudi dnevnik in različne stvari. Za biologe, ki pridejo preverjati vsako 
ulovljeno ribo, je rečeno, da vejo, kaj se dogaja v morju. Mislim pa, da ribiči pri ulovu in na 
morju boljše vidijo, kaj se res dogaja v morju in kako se spreminjajo staleži. Glede uničevanja 
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morskega dna vsi tarnajo nad kočarjenjem, saj te koče naj bi vlekle po dnu in bi zorale celo 
morsko dno. Če pa mene vprašaš, jaz ne vidim, da bi bil to takšen velik problem. Slovenski 
ribiči imajo majhne koče, tiste verige mogoče malo drsajo po dnu, ampak po mulju, ne gre tukaj 
za neke koralne grebene. Riba se mogoče potem pase tam, ker te verige malo zdrsajo kakšne 
školjke, drugače pa ne vidim, da bi bil to nek večji problem. Ramponi so pa škodili, so bili kot 
železni plugi, ki so orali po morskem dnu, se pa jih že dolgo ne uporablja več. Leščurjev imamo 
ogromno pri nas, so se razrasli, me lahko tudi motijo pri ribolovu. Eni organizmi prosperirajo, 
drugih pa je manj. Realno gledano, da bi se izvajalo kakšno dejansko delovanje za v dobrobit 
okolja, jaz tukaj tega ne vidim. Če gledamo tudi Italijane, kako so prelovli Jadransko morje in 
kako veliko ribiško floto imajo, trajnostni razvoj je tukaj na nuli. 

I 12: To ni naše področje, tako da tega ne poznamo. 

I 13: Ja to je zanimivo področje. Jaz mislim, da mogoče se je pri razvoju tega sektorja malo 
pozabilo na trajnost in ekološko naravnanost. Ampak je spet vse povezano z dobro proizvodno 
prakso in z varovanjem okolja. Dejstvo je, da te ribogojnice imajo koncesijo za rejo živali v 
vodi, potem pa je treba pogledati, kaj se s to vodo dogaja, tukaj ne gre za to, da bi varčevali z 
vodo, ampak gre za to, kako ta voda kroži in kaj se spušča v vodo. Jaz mislim, da je treba 
upoštevati dobro prakso in da ne gre samo za eksploatacijo vode in onesnaževanje vode z 
odpadki. Treba je misliti tudi na to, kako bi lahko to vodo ohranili čisto. Tukaj so možnosti 
uporabe različnih filtracijskih sistemov. Zanimive so tudi te mešane kulture, kot je na primer 
akvaponika. Mislim, da ravno Agraria Koper je nekaj poskušala na tem delu, če so bili uspešni, 
pa ne bi vedela. 

I 14: Nekaj trajnostnih praks se izvaja, nekaj na to vpliva tudi SRP. Zdaj pa, če gledamo, kaj 
bi bilo res trajnostno, je v bistvu to, da bi morali prepovedati celoten ribolov v Sredozemskem 
morju. To bi pripomoglo, da pridejo ribe k sebi, tako bi se staleži obnovili. Na drugi strani pa 
bi radi ribištvo ohranjali, ker je ribištvo del naše tradicije. En način bi bil, da bi ribe postale 
dražje, ampak gledano iz druge strani, če se bo cena toliko povečala, bo to postala nekakšna 
luksuzna dobrina, to pa ponovno ne bi radi, da se zgodi. Sardela je na primer kvalitetna, je pa 
zelo poceni riba, mogoče bi morala bit malo dražja. Vem, da so omejitve glede ribolova, v 
krajinskih parkih pa se ne sme izvajati ribolova. Še vedno pa se pojavlja prilov, kaj s tem 
narediti, se očitno še ne ve. Mogoče bi bilo potrebno ljudi navaditi, na druge vrste rib, tako da 
bi se lahko prodal tudi ta prilov. Koče so zagotovo škodljive, če drsajo po morskem dnu. Tudi 
če imamo mulj, na morskem dnu, vse kar se nalaga v njem, se vse dvigne in to zna škoditi. Je 
pa res, da si delimo morje in z Italijo in s Hrvaško, tako da lahko tudi njihove dejavnosti vplivajo 
na naše morje. Vem, da se skuša ribiče uvajati v dejavnost turizma, da izlovijo manj, zaslužek 
je pa večji, to že poskušajo delati na Hrvaškem. Ribičem je treba ponuditi alternative vire 
prihodkov, da ne ostanejo brez denarja. Vem, da so možnosti tudi pri izvajanju skupnega 
managementa, torej poskušaš združiti ribiče in Ministrstvo. Tej se skupaj usedejo in poskušajo 
najti rešitve in v končni fazi je glavni cilj, da se doseže to, da so ribe v morju. V Sloveniji se to 
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sodelovanje izvaja le v krajinskem parku v Strunjanu, to se je pred kratkim začelo. Pri gojenih 
ribah se dogaja lahko, da se jih zamenjuje z ulovljenimi. So pa tudi primeri, kjer se ribe vzgaja 
zato, da se nahrani ostale ribe v morju, to se bolj izvaja na Hrvaškem. Vsa sardela, ki je poceni, 
gre za prehranjevanje tun, tune pa se prodaja na Japonsko. Na Japonskem so kupci, zaradi 
sušija. Sardele običajno kupijo po smešno nizkih cenah, še nižje kot pa stane krma in z njimi 
prehranjujejo tune. 

I 15: Mislim, da se pri nas kar izvaja in da je to zelo striktno. Mogoče se to izvaja včasih tudi 
z neprimernimi ukrepi. Zaščita ogroženih vrst je, ampak mislim, da je pri nas zakonodaja zelo 
striktna in omejuje precej. Mislim, da pri nas ribogojstva niso še onesnaževala okolja. 
Tehnologije vzreje stremijo k temu, da se voda iz ribogojstva ohrani čista, če je vse narejeno, 
tako, kot je treba. Vem, da G2O oziroma ribogojstvo Gospič delajo tako, da vsa hrana in 
odpadki se porabijo pri ribogojstvu. Iz ribnika, kjer so postrvi, imajo jamo za usedline, tam pa 
gojijo mladice krapa in praktično jih ni treba krmiti. Tako da ni nobenega odpadka ali 
onesnaževanja pri tem ribogojstvu. Po moje ima podjetje G2O najboljšo tehnologijo 
ribogojstva v Sloveniji, Danijel Gospič pa je v bistvu naš največji strokovnjak v Sloveniji, kar 
se tiče akvakulture. Manjka nam več takšnega kadra, te ljudi, ki pa jih imamo, jih ne poslušamo. 
Ostale ribogojnice so bolj klasične ali zaostale s tehnologijo, Slovenija nima več pogojev za 
takšne ribogojnice. Mi bi morali desetkrat več rib pridelati, da bi sami sebe zadostili, kaj šele, 
da bi izvažali. Toliko rek pa spet nimamo, da bi lahko se to izvajalo množično. Poleg tega smo 
še ekološko naravnani, tako da ne dovolimo dodatnih posegov v okolje. Ribniki so za 
ekstenzivno vzrejo, prepočasi vse skupaj raste in imamo tudi omejene naravne vire. Edina 
rešitev za trg ribogojstva so recirkulacijski sistemi. Začetna investicija za te sisteme je dražja, 
ampak je to edina konkurenčna investicija, s starimi sistemi ne moreš biti konkurenčen. Na 
svetovnih trgih je vse vezano na količino, če premalo pridelaš nisi več konkurenčen. 

Transkripcije odgovorov na šesto vprašanje 

6. Vprašanje: Kakšna se vam zdi zakonodaja na področju ribištva in trga rib? Kako in v 
kolikšni meri je trg ribištva nadzorovan z ozirom na standarde in predpise (katere ustanove ali 
organizacije skrbijo za nadzor trga in nadzor samih dejavnosti — ribolova, akvakulture, 
predelave ribiških izdelkov)? Ali menite, da je zakonodaja dobro zastavljena ali da potrebuje 
izboljšave? 

I 1: Ribolov je kar nadzorovan s predpisi, akvakultura tudi. Več vidim tukaj manevrskega 
prostora pri predelavi ribiških izdelkov, to tudi urejajo strogi predpisi, ampak največ prostora 
vidim pri identifikaciji surovine, to je tisto ozko grlo, kasneje v tovarni se držijo predpisov in 
delajo kvalitetno, ampak, če oni ne vedo, kakšno surovino kupijo, je tudi njihov strah, da ne 
vejo, s kje pride in ne vejo, kaj imajo. To je en večji problem, kasneje tehnološki postopek 
verjetno ni problem in se tudi nadzoruje. Pri prodaji pa je tudi še nekaj prostora, prodaja svežih 
proizvodov zna biti problematično. Nadzor ribolova izvaja ribiška inšpekcija, pri akvakulturi 
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pa izvaja nadzor veterinarska inšpekcija nad kakovostjo rib in nad kakovostjo vzgojenih rib, 
urad za varno hrano, ki nadzira tudi kakovost in kakšne vrste proizvodov se pojavljajo. 

I 2: Vedno so možne izboljšave. Predvsem spet iz stališča kakovosti in osveščanja potrošnika, 
ker tukaj tudi na evropski stopnji je mogoče malo toga zadeva npr. splošna Uredba o tržnih 
standardih in tako naprej. Ampak mogoče bi se mogli tudi povezovati malo več z zakonodajo 
varne hrane in ozaveščanja. Tako, da je zakonodaja mogoče še premalo stroga glede izvora in 
porekla, zdaj se označuje le FAO območje, mislim pa, da to območje ti dosti ne pove. Če bi bilo 
predpisano malo bolj specifično označevanje, bi tudi to potrošniku pomagalo. Zadeva glede 
uradnega nadzora je urejena, država ga izvaja, je pa logično pomanjkanje kadrov, saj imamo 
le dva morska ribiška inšpektorja in še enega na celini. Seveda je tukaj vedno možnost za 
izboljšanje nadzora, ampak generalno menim, da je celotno območje, kar se tiče nadzora v 
Sloveniji, relativno dobro. Mogoče včasih na kakšnem področju je nadzor še prestrog. 

I 3: Kar vem, trg nadzoruje tržna inšpekcija in kar se tiče ribiških izdelkov pa ribiška inšpekcija. 
Sledljivost je vsaj na papirju zagotovljena, v praksi gre verjetno tudi kaj bolj po domače mimo. 
Dokler je nek proizvod zapakiran je sledljivost bistveno lažja, kot če je to v razsutem stanju. 
Drugače mislim, da zakonodaja kot taka je zadostna, drugo pa je zdaj nadzor. Pri akvakulturi 
pa ne vem točno, sigurno ima veterinarska inšpekcija tukaj nekaj, drugo je okolijska inšpekcija 
glede vplivov na okolje, ne vem pa, kako v praksi to poteka. Zakonodaja je v redu zastavljena, 
potrebuje pa mogoče izvajanje oziroma boljše izvajanje. 

I 4: Gospodarske zakonodaje niti najbolj ne poznam, sklepam pa, da je v redu. Pri 
sladkovodnem ribištvu pa mislim, da so čisto v redu napisani zakoni in podzakonski akti. 
Problem pa vedno se pojavlja pri izvajanju le teh. Za sektor ribištva skrbi sigurno Ministrstvo 
za kmetijstvo, potem tudi ribiška inšpekcija, potem tudi Veterinarska uprava in Uprava za varno 
hrano, pa mogoče še kdo, ki se ga ne spomnim. Zakonodaja bi verjetno lahko imela izboljšave, 
ampak to mnenje prepuščam poznavalcem. Iz prakse pa lahko povem, da je implementacija 
zakonov problematična. 

I 5: Velik del našega časa tukaj se ukvarjamo z zakonodajo. Naša služba svetuje pri proizvodnji, 
kako postaviti ribogojnico, veliko časa porabimo za svetovanje, kako pridobiti pravna 
dovoljenja. Spremljajmo pritožbe in pripombe na zakonodajo in na že pridobljena dovoljenja. 
Poenostavitev zakonov bi lahko bila tukaj ena velika rešitev. Zelo dolgo se vleče pri pridobitvi 
vodnega dovoljenja, problem je, če se najdejo kakšni sostanovalci, ki se s tem ne strinjajo. To 
se lahko vleče leta in leta, na koncu se lahko tudi ugotovi, da tam sploh ni možno postaviti 
ribogojnice. Druga stvar pa je tudi pridobitev gradbenega dovoljenja. Za tujerodne vrste rib je 
tudi potrebno dobiti dovoljenje za gojitev. Za lokalne ribe pa ni potrebno dobiti dovoljenja, na 
primer za šarenko ni potrebno, saj se jo smatra kot lokalno. Vem, da so tisti upravljalci, ki so 
hoteli gojiti afriškega soma, morali pridobiti dovoljenje za gojenje. Zdaj glede zakonodaje za 
trg, tukaj niti nimam nekih pripomb, problem je bolj pri samem gojenju. Težave imamo z 
direktivo za vode, se pravi vsak ribogojec, ki ima nek objekt, mora imeti podeljeno javno vodno 
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dovoljenje. Voda je last države, zato je treba pridobiti od države to vodno dovoljenje. Tam notri 
so neke take nerazumne omejitve napisane, tako da lahko pride tudi do prekinitve ali odvzema, 
če na primer voda v vodotoku pade pod nek biološki minimum, to se dogaja v sušnih obdobjih. 
Ribogojec pa ne more prenehati z odvzemom vode, riba rabi vodo in tok, to so ene take 
anomalije, ki so z vidika zakonodaje predpisane. Zaradi tega zmeraj pripravljamo neke 
dopolnitve in predloge zakonov, smo aktivni na tem področju. Zakonodaja v določenih 
segmentih sigurno potrebuje izboljšave.  

I 6: Lahko bi se izboljšalo. Tej glavni zakoni na področju ribištva so že nekaj časa v uveljavi, 
mislim pa, da zakonodaja sledi kljub temu evropskim smernicam. 

I 7: Predpise imamo, se jih pa da vedno izboljšati. Problem pa je izvajanje in nadzor teh 
predpisov, to je mogoče nezadostno. Nezadostno pa je, ker primanjkuje nadzora oziroma na 
terenu ni teh organov, ki bi izvajali nadzor. Glede na območje celotnega ribiškega trga, če 
gledamo celotni segment gostinstva do prodajnih grosistov, tega ni tako malo, kljub relativno 
majhnemu trgu imamo ogromno število gostinskih obratov, ki ponujajo tudi ribje proizvode, 
tako morske kot pa tudi sladkovodne. Mi kot potrošniki lahko gremo v ribarnico, v restavracijo, 
v hotel ali pa v trgovino in v vseh teh segmentih je potreben nadzor, ker v vseh teh segmentih 
nas lahko prenesejo okoli ali pa nas zavajajo. Tu seveda dva ali tri inšpektorji na trgu ne morejo 
narediti veliko. Absolutno bi tukaj morali dodati še nekaj nadzora, na Obali mogoče še nekako 
to gre, na celini pa je sigurno tega premalo. 

I 8: Zakonodaja se nam zdi zelo restriktivna, je zelo omejena na določenih področjih. Za naše 
ribiče, ki tako malo ulovijo, je kar težko to izvajati. Zakoni so pisani v Bruslju, neglede na 
velikost morja in neglede na velikost plovil, neglede na nič. Zelo jim otežuje njihovo delo, pisati 
morajo vse živo, dnevnik in podobno, isto kot določeno plovilo, ki ima kabino in ulovi petdeset 
ton ulova. Naši pa ulovijo mogoče pet kil s temi majhnimi ladjami, z strani zakonov je kar 
obremenitev. Vsaka zakonodaja, ki se sprejme, misliš, da je dobra, potem pa, ko jo začneš 
izvajati, ugotoviš, kaj je življenjsko in kaj ni življenjsko ter kaj je slabo in kaj je dobro. Pri 
zakonodaji je tako, da če hočeš kaj izboljšati, se ta proces nikoli ne konča, se lahko vedno najde 
izboljšave. Je pa za moje pojme res zakonodaja restriktivna, zakonodaja bi se morala bolj 
prilagajati stanju na terenu. Pravijo tisti ribiči, ki so v tem poslu že leta in leta, da je bilo nekoč 
lažje, zdaj je ratalo zelo težko delati. Ogromno predpisov imajo, ogromno papirologije, 
ogromno etiketiranja, ampak vse z namenom, da prideš do izvora ribe in da probaš ohraniti 
stalež. Zdaj ali je to dobro izpeljano ali ni, za tistega, ki to izvaja, je slabo, za potrošnike je 
mogoče v redu. S tem se tudi preprečuje ilegalni ribolov, manjša možnost je, da pride na trg 
riba, ki je od nekoga, ki lovi ilegalno, na črno. Obstaja sigurno, da kakšen na črno kaj ulovi in 
proba tudi prodati, vendar ni, da bi to šlo za velike količine. Več je tega, da se pojavljajo tisti, 
ki na trnek lovijo, takrat, ko je riba v morju, da potem to prodajo po restavracijah. Tega je več, 
kot pa da bi na primer nekdo šel z ribiško barko, pa mreže metal in lovil. Gre bolj za športni 
ribolov, ki se potem ulovljene organizme prodaja naprej. Imaš obdobja, ko se lovi ogromno 
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orad in takrat oni lahko nalovijo neke količine, imel sem možakarja, ki je v eni uri ulovil tudi 
po petindvajset kil orad. Te količine pa sigurno jih ni sam pojedel, bolj je problem pri teh 
športnih ribičih, ki hočejo zaslužiti. Ampak gre za zelo majhne številke v primerjavi s tujino, 
kjer imajo plovila po dvajset ali več metrov dolga in so neprijavljena in neregulirana, ta lovijo 
na črno po par ton ali več, tudi vsak dan. EU ima tudi seznam plovil, ki lovijo na črno, gre za 
piratska plovila, ki se jih proba tudi loviti, tam gre za tone in tone ribolovnih organizmov. Je 
pa res, da ta krivolov, ki se izvaja pri nas, pa lahko zbija ceno ribičem, ki se s tem ukvarjajo. 
Za te, ki izvajajo krivolov, ne gledajo, da bojo prodali po tržni vrednosti, ampak samo, da se 
tega rešijo. Ali pa, ko so kalamari, tega gre tudi dosti pri prodaji na črno, s tem pa delajo škodo 
gospodarskim ribičem. 

I 9: Ribištvo je celo ena izmed politik EU, na stopnji EU je ta gospodarska panoga tudi bolj 
obširna kot pa v Sloveniji. Zato je zakonodaja tudi ustrezno razvita in pripravljena, mi kot 
država smo pa mogli to sprejeti neglede na delež naše ribiške panoge. Zakonodaja obstaja, 
varuje predelovalce in pa potrošnike. Zdaj odvisno tudi, koga boste vprašali glede zakonodaje, 
naši ribiči bojo sigurno rekli, da jih zakonodaja preveč omejuje. 

I 10: Zakonodaja ni najbolj primerna iz več aspektov. Regulative so dokaj visoke, zakonodaja 
predvsem omejuje pri izvajanju ribolova, trajnostno je to, da bi ribiči morali svoje proizvode 
nekako dražje prodati ali pa se diverzificirati. Ribič, če uspe pokriti stroške in da mu uspe 
pokriti dnevnico, mora na primer uloviti sto kil rib. Zdaj, če bi on recimo lahko peljal deset ali 
dvajset turistov, ki bi si ogledali recimo ribolovni proces in pri tem bi on ulovil deset kil rib in 
bi te ribe pripravil in oni bi te ribe pojedli, na koncu pa bi zaslužil isto. Ribič bi preživel, 
prihodkov bi imel enako in okolje bi bilo manj obremenjeno. To je eden izmed primerov, kako 
bi lahko naredili trajnostno okolje za ribiče in za okolje. Generalno pa zakonodaja potrebuje 
izboljšave. 

I 11: Zakonodaja je vedno bolj represivna, nas zelo omejuje. Zahtevajo veliko stvari. Dnevnik 
je treba pisati, če pride inšpekcija, je treba tehtati vsako ribo posebej. Inšpektorji drugače 
razumejo, poznajo stanje in so v redu. 

I 12: To je del splošne zakonodaje, del pa je zakonodaje za tržne standarde, meni se zdi, da je 
tukaj zakonodaja primerna. Ta nadzor, kjer veterinarska inšpekcija nadzoruje akvakulturo, 
mislim, da kar dobro deluje. Ta segment predvsem akvakulture in ribiških živil pa nadzoruje 
uprava za varno hrano. 

I 13: Moram reči, da nisem naletela na noben osnutek v zadnjih desetih letih, ki bi urejal to 
področje na novo ali drugače. Verjetno imamo vzpostavljeno eno starejšo zakonodajo na to 
temo in očitno je do sedaj dobro služila, ampak bi bilo zanimivo pogledati, kako pa naprej z 
novimi metodami ribogojstva, z novimi vrstami rib, ki prihajajo, z novimi načini predelave, ki 
nastajajo. Tako, da je to pomembno vprašanje, ampak mislim, da tudi na ravni Ministrstva se 
s tem niso kaj preveč ukvarjali. Kolikor je meni znano, bi se izvajalci v tej panogi pritožili, če 



Priloga 3 

 

bi jih zakonodaja preveč omejevala, je pa veliko pogojev, ki jih morajo izpolnjevati, predvsem 
okolijskih s strani Ministrstva za okolje. Tako da mislim, da ni bilo velikih pritožb na to. 
Potrebna bi bila ena analiza obstoječe zakonodaje in mislim, da se s tem še ni noben ukvarjal. 
Pogledati bi morali, kako se zakonodaja preučuje iz vidika teh, ki izvajajo dejavnost, ali gre za 
ribogojstvo ali pa za ribolov. 

I 14: Po moje bi mi lahko imeli bolj specifične zakone samo za nas, saj smo res majhna država. 
SRP pa je bolj usmerjena za večje države v Evropski uniji, ki si lastijo veliko obale in morja. 
Slovenija je bolj specifična država glede ribištva, zato morda bi morali imeti tudi bolj specifične 
zakone. Slovenija se ne more primerjati s kakšno Španijo ali Italijo. Morda bi morali svoje 
lastne zakone izboljšati. 

I 15: Jaz vsakodnevno komuniciram z ribogojci in vsi se pritožujejo, da so prehude omejitve. 
Na koncu tudi mora biti tako, če hočemo ohraniti naravo v svoji deželi. Če bi vse pustili tudi ne 
bi bilo pravilno. Mislim, da bi morali bolj poslušati strokovnjake, ki pa se jih lahko na prste 
prešteje. Evropska zakonodaja je prilagojena večjim državam, Slovenija je pa majhna, imamo 
svojo specifiko in ne moremo se mi enačiti s Francijo, Španijo ali Nemčijo. Smo drugačni, in 
to je treba upoštevati. Mislim, da bi morali bolj poslušati strokovnjake. Na Ministrstvu je 
praktično samo en človek, ki ribe pozna. Vse ostalo so birokrati, ki enostavno slepo poslušajo 
kaj EU reče in je vprašanje, če je to v redu. Marsikdaj so neživljenjski, ne vejo, kaj se dogaja 
na terenu. Oni berejo predpise EU, ampak ni možno vse tako, kot je tam napisano, kot se na 
primer izvaja pri nekaterih ostalih večjih državah. Potem se pojavlja nezadovoljstvo 
ribogojcev, nastaja apatija, ni povezovanja in vsak dela samo za sebe ter jih drugo ne briga. 
Na koncu pa je rezultat to, da je naša samooskrba z ribami 8,36 %. 

Transkripcije odgovorov na sedmo vprašanje 

7. Vprašanje: Kakšna je kakovost ribiških izdelkov na slovenskem trgu? Ali po vašem mnenju 
kakovost ulovljenih ribolovnih organizmov in akvakulturnih gojenih organizmov v Sloveniji 
ustreza standardom in predpisom? Ali se zadovoljivo preverja kakovost uvoženih rib? 

I 1: Jaz bi rekla, da je zadovoljiva oziroma sprejemljiva, ne bi pa rekla, da je zelo dobra, je ne 
bi pa tako zelo pohvalila. Nekim standardom sigurno ustrezajo, ne vem pa točno, kakšni so tej 
standardi, morda minimalni. Verjetno se nezadovoljivo preverja kakovost uvoženih rib, zato, 
ker nimamo metod, s katerimi bi res to delo opravljali. Mislim, da bi lahko tržna inšpekcija pri 
končnem prodajalcu boljše nadzirala, zato, ker smo opravljali vzorčenja, smo videli tudi, da 
velikokrat ti proizvodi niso v najboljšem stanju. Gre za zamrznjene proizvode, so že presušeni, 
da bi pa našli izdelke s preteklim rokom uporabe, ne, problematično pa se mi zdi to, ker so ti 
zmrzovalniki odprti, potem pa proizvodi niso več kvalitetni in tudi se vidi, da so proizvodi v 
zmrzovalniku že več časa. Zaradi tega pada kakovost, zato mislim, da bi lahko tržna inšpekcija 
kaj več storila, malo pregledala, kakšna je v resnici kakovost ponudbe pri veletrgovcih. 
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I 2: Jaz mislim, da kakovost je dobra, ustreza standardom. Tudi izdelki nižjega cenovnega 
razreda so dovolj kakovostni, tukaj ta parameter ne ovira. Pri sveži ribi in filetih je stvar 
pogajanja, da je cena nižja, kakovost pa je še vedno zadovoljiva. Izdelki pa so že drugo 
vprašanje, tam je mogoče zakriti kakovost. Ampak riba kot taka, če se izvaja kakšna akcija, ne 
pomeni, da je karkoli slabša zaradi cene. Uvoz je pa spet vprašanje, tam ne moremo veliko 
vplivati, kljub temu bi lahko država malo bolj kontrolirala. Večinoma gre za prosti pretok iz 
EU, ampak izkazalo se je že pri drugih stvareh, da ni vedno vse v redu, kot bi moralo biti. Prav 
uvoz pa ne vem niti, kako se točno kontrolira, vendar tudi tukaj so možne izboljšave. Če se 
pregleda stvari, se vidi, kaj je najbolj kritično in tam se lahko kaj spremeni na bolje. 

I 3: Jaz mislim, da, kar se tiče svežih proizvodov, ni zadovoljiva, zato ker vsak, ki je stopil v 
kakšno tujo ribarnico, ni zavohal takega smradu kot v naših ribarnicah, to je že prvi indikator 
o stanju v narekovajih svežih rib. Tu je glavni problem nekako. 

I 4: Mislim, da kakovost je v redu. Zaenkrat pri sladkovodnih ribah za konzum oziroma pri 
ribah, ki se kupuje po ribarnicah in trgovskih centrih, nismo še zasledili kakšnih afer. Ni bilo 
tega, da bi bilo kaj narobe z mesom, da bi bila kakšna pokvarjena riba, da bi bilo treba jemat 
ven iz prodaje, ali pa, da bi se že pojavila kakšna posledica z zdravjem. Tisto, kar bi si mi želeli, 
pa je, da se izvaja dosledno monitoring rib v sladkih vodah v smislu tudi kakovosti mesa. V 
končni fazi gredo ribe tudi za prehrano ljudi, zato mislim, da bi bilo to pomembno. Glede uvoza 
in izvoza pa ne vem.  

I 5: Kakovost ribiških izdelkov je absolutno zadovoljiva, tudi zdaj se bo izvajal en projekt 
sodelovanja prav za ta namen, v oceno bomo dali 18 izdelkov v poljski laboratorij, kjer se bo 
pregledalo vsebnost proteinov, omega 3 in omega 6 maščobnih kislin ter vsebnost težkih kovin. 
Vse te zadeve se bo analiziralo in se bo dokazalo, da je ribje meso višje kakovosti.  

I 6: Mislim, da potrošniki se ne zavedajo, kakšna je kakovost rib, zato trgovci znajo to tudi 
izkoristiti. Mislim, da ribiški izdelki ne ustrezajo vedno standardom. Kako se kakovost izdelkov 
meri, to potrošniki sploh ne vedo. Trgovci to izkoriščajo in privabljajo z nizko ceno, manj 
kakovostno robo prodajajo po višji ceni. Tisti, ki so poznavalci, pa najdejo takega dobavitelja, 
da jim bo ustrezala kakovost ter cena. Če gledamo ostalo uvoženo hrano, imamo tak občutek 
tudi pri ribah, da se jih nezadovoljivo preverja pri uvozu. 

I 7: Večinoma ja, kakovost ribolovnih organizmov ustreza standardom in predpisom. Razen 
tistih primerov, ki smo že našteli, načeloma ja, kakovost je zadovoljiva. 

I 8: Kakovost naših rib je zadovoljiva, je pa odvisno od prodajalca do prodajalca in kako 
potrošnik prepozna to kakovost. Tudi je odvisno, kje je riba lovljena ali pa gojena, če je okolje 
ugodno, potem bo tudi kakovost se izražala na ribah. 
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I 9: Ko govorimo o svežih izdelkih, mislim, da so tej kakovostni. So tudi proizvodi, ki prihajajo 
iz ribogojnic in so kakovostni. V primeru predelanih ribjih proizvodov je težko govoriti o neki 
visoki kakovosti, stopnja v razliki kakovosti je verjetno večja kot pa pri svežem programu. Težko 
je tukaj reči, koliko so predelani izdelki kakovostni, dejstvo je, da sama cenovna postavka 
odraža določeno stopnjo kvalitete, lahko je tako, ni pa nujno. 

I 10: Jaz mislim, da naša riba je kvalitetna in naše školjke so tudi dobre. Kakovost našega 
morja pa je tako, dosti ljudi misli, da če je voda bistra, da je tudi čista, ta povezava pa vedno 
ne drži. Naše morje včasih ni tako bistro, ampak ne zaradi tega, ker bi bilo umazano, ampak 
zato, ker je tako dno, sediment mulja se dvigne in zato ne izgleda čisto, ne pomeni pa to, da je 
voda umazana z nafto ali s kakšno podobno snovjo. 

I 11: Naše ribe so kvalitetne, ma te kvalitete noben ne zazna. Kakšne ostale ribe so lahko še 
bolj kvalitetne, kot pa te glavne komercialne vrste (brancin in orada), okus je tudi lahko boljši. 

I 12: Kakovost je odvisna od izdelka do izdelka, cena ne odraža kakovosti, ampak cena se 
postavi na trgu, to je moje mnenje tukaj. 

I 13: Ja, tukaj je treba paziti na označevanje, na svežino, na kratko dobavno pot. Odvisno je 
tudi od nadzora, ustrezni sistemi to resno tudi vodijo. Če govorimo na splošno, kakovost ribiških 
izdelkov je zadovoljiva. Je pa res morda, da se premalo strokovnjakov ukvarja s tem, da bi 
poleg teh varnostih parametrov nadzirali res ali je tista riba resnično šla čez eno dobro 
proizvodno prakso in je tudi kakovostna prišla na trg. Tukaj mislim, da imamo vsi skupaj 
premalo znanja, bi bilo potrebno, da se kakšni strokovnjaki vključijo. Imamo pa verjetno v 
Sloveniji premalo strokovnjakov na tem področju. 

I 14: Zdaj, da bi bile neke analize glede kakovosti, ne bi vedela. Tukaj so možnosti analize 
prehranskih vrednosti, količin plastike in težkih kovin ter podobnega. Mogoče to izvajajo le pri 
Zavodu za varno prehranjevanje in pri Zvezi potrošnikov Slovenije. 

I 15: Za ulov ne vem, vem pa za kakovost gojenih organizmov v sladkih vodah, kjer je kakovost 
veliko višja kot pa v tujih deželah. Se pravi smo Slovenci lahko srečni, da lahko imamo take 
ribe, kot jih imamo. Če poješ slovensko sladkovodno ribo, boš pojedel dobro ribo. Pri morskih 
ribah pa sem tudi zadovoljen, tam, kjer sem jedel sveže ribe, sem bil zadovoljen. Nimam pa pri 
morskih ribah podrobnega vpogleda v proces ulova in priprave, svežo ribo pa drugače poznam 
in vem, da se da dobiti dobro kakovost. 

Transkripcije odgovorov na osmo vprašanje 

8. Vprašanje: Kako po vašem mnenju vpliva geografska lokacija Slovenije na ribištvo in na 
trg rib? Kaj menite glede na geografsko lokacijo Slovenije v primerjavi s trgom ribištva? Po 
vašem mnenju, v katerih regijah se največ uživa ribiške izdelke? Kaj menite, na katerih 
lokacijah (regijah ali mestih) se največ izvaja ribolov? Na katerih lokacijah (regijah ali mestih) 
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se največ izvaja akvakultura? Ali menite, da so ribiški proizvodi v Sloveniji zadostno razširjeni? 
Ali lahko katere ribolovne organizme označimo kot tradicionalne v Sloveniji (glede na regijo 
ali določeno mesto)? 

I 1: Znotraj Slovenije so zagotovo velike razlike, kultura uživanja rib je zelo razvita na Obali 
in v velikih mestih, kot so Ljubljana in mogoče še Maribor. Medtem ko v ostalih delih Slovenije 
je to zavedanje in uživanje rib precej nizko, to je ena zanka, ker je zavedanje in kultura uživanje 
nižje, je nižja tudi ponudba in tako naprej. Do neke mere bi se dalo proizvesti več glede na 
površino, ki jo imamo, vsaj na tistih območjih, npr. v celinski Sloveniji, osrednja Slovenija in 
proti vzhodu, menim, da so naravne danosti in bi se dalo proizvodnjo povečati. Saj je tudi kar 
precej ribogojnic na kopnem tam, najbolj pod pritiskom pa so verjetno alpske reke, kjer iz 
naravovarstvenih razlogov se ne more izvajati, razen, če bi ob teh rekah na nek sprejemljiv 
način to izvedli. To je zame kot biologa zelo kompleksno vprašanje, zato, ker so poletja bolj 
vroča, manj vode je, za pretočne sisteme za vzrejo postrvi je potrebno veliko vode in to bo 
verjetno tudi postal problem. V osrednji Sloveniji bi lahko vzrejali bolj ciprinidne vrste, ki 
prenesejo višje temperature, pa malo nižje vsebnosti kisika. Toplejša, kot je voda, manj je notri 
kisika, se pravi, salmonidi ne preživijo, ciprinidi pa preživijo. Če gledamo stališča prehranske 
varnosti, se pravi, da bi si zagotovili hrano. Verjetno bi bil potreben en pregled situacije, ena 
strategija, kaj je možno ob takih scenarijih in na takšnem ozemlju narediti. Po mojem mnenju 
se največ ribiških izdelkov uživa na Obali, v Ljubljani, mogoče še Mariboru in Novi Gorici. 
Akvakultura je porazdeljena po celi Sloveniji, vsi podatki o akvakulturi se morajo pridobiti pri 
Zavodu za ribištvo, seznam vseh teh ribogojnic mora imeti Zavod za ribištvo Slovenije. Mislim, 
da morajo Ribiške družine poročati Zavodu za ribištvo, koliko so izlovile. Če gledamo ponudbo 
sveže ribe, jaz mislim, da ne. Drugače, kar je predelanega in je v trgovinah, je ponudba več ali 
manj ista, to kar ima Hofer v Kopru ima tudi v Ljubljani in v vzhodni Sloveniji. Kot 
tradicionalne lahko mogoče označimo postrvi na gorenjskem delu, lososi, kot je šarenka morda, 
morske ribe, kot so ob obali, ampak, da bi bila kakšna prav tradicionalna pa ne bi rekla. Pod 
določeno blagovno znamko bi verjetno morali prodajati in se združiti, ampak na žalost ni 
nobene zadruge, ki bi jih združila, morsko ali sladkovodno ribištvo. Vsak zase je res majhen 
igralec in težko, da bi naredili svojo blagovno znamko. Če bi se znali združiti v neke zadruge 
in da bi potem se prodajali proizvodi pod enotno znamko, potem bi to še nekako šlo, tukaj bi 
bila možnost razvoja neke blagovne znamke, tudi mogoče, da obstaja, ampak jaz je ne poznam. 

I 2: Jaz mislim, da problem je omejenost morskega prostora, dodatno pa je akvakultura, kjer 
je še veliko možnosti za razvoj, tam so neizkoriščeni potenciali. Po mojem mnenju se največ 
uživa ribiške izdelke na Primorskem, potem pa so ta središča ostala, kot je okolica Save, dolina 
Soče, štajerski del, kjer se goji krape, pa tudi Gorenjska v končni fazi. Še najmanj je verjetno 
koroški in štajerski del, slabo pokrit za enkrat. Največ se izvaja ribolov na Primorski, naš 
največji ribogojec pa je pri Posavju, gre za podjetje Goričar, so pa tudi ostali posamezni manjši 
obrati. V trgovinah mislim, da so ribiški izdelki zadostno razširjeni, mogoče bolj manjka ta 
lokalna prodaja, mikro domača promocija, ker marsikdo bi verjetno kupil. Povezovanje obstaja 
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tudi s turističnimi dejavnostmi, tukaj je še opcij, je možnost še ustvariti kakšno zgodbo. 
Podobno, kot je zaživel kmečki turizem, ista možnost se pojavlja za ribogojstvo. Kot 
tradicionalno lahko absolutno označimo postrv, tudi krapi, kot znamenitost pa soška postrv, 
gre za posebno zgodbo. 

I 3: Ribištvo kot tako bi se verjetno lahko bolj razvilo, v zadnjih letih zelo strmo upada, vsaj, 
kar se tiče ribolova. Večina rib, ki jih slovenski ribiči ujamejo, končajo na italijanski borzi v 
Trstu, skratka zelo malo rib pride na slovenski trg. Izjema je recimo Leclerk, druga izjema je 
mogoče lokalna ponudba v obalnih mestih, vse ostalo pa konča v Italiji. Glede pestrosti 
uživanja ribiških izdelkov zagotovo na Obali, po količinah pa ne bi vedel, si mislim pa, da je na 
celini dosti bolj konservativno. Morski ribolov se izvaja le na Obali, gospodarskega 
sladkovodnega ribolova pa nimamo. Morska akvakultura se izvaja v zalivih pri obali, 
sladkovodne akvakulture pa je ogromno, v vzhodni Sloveniji je precej toplovodnih ribogojstev, 
ki gojijo ribe v ribnikih, drugod pa so hladnovodne ribogojnice, ob vseh tokih, kjer so čiste 
vode, v glavnem pa gojijo šarenko. Tradicionalni ribolovni organizem je po mojem mnenju 
sigurno sardela, ki pa jo na žalost Slovenija ne lovi več, velike količine ulova so bile povezane 
z Delamarisom in predelovalno industrijo, ko se je ta zgodba nehala, so nehali tudi loviti za 
industrijo, takrat je prvič močno upadel ulov sardele. Potem so ostale plavarice, ki so lovile za 
trg, za konzum, te pa imajo zadnje čase ekonomske težave, kolikor slišim. Sardele so v morju 
precej manjše, kot so nekoč bile, to je posledica pretiranega ribolova v Jadranu. Seveda tudi 
na trgu ne dosegajo dovolj visoke cene in posledično se ekonomija ne izide več. Tako da 
trenutno v tržaškem zalivu lovijo sardele samo enih štiri ali več tržaških ladij, naši so pa 
prenehali. 

I 4: Ja, mislim, da nasploh se mi zdi, da Slovenci ne jemo veliko rib, je pa res, da obalni del 
ima sigurno večjo porabo rib, zdaj pa je tudi lokalno odvisno. Gorenjska in hriboviti predeli 
imajo tudi stopnjo več ribogojnic s postrvmi, medtem ko kakšna Štajerska pa kakšen krap. Zdi 
se mi, da razen ribičev v ribarnicah, drugi slabo poznajo krape. Potrošniki v Ljubljani krapa 
ne poznajo dobro in tudi se ga ne proda toliko. Zdaj po mojem se prodaja niti ne povečuje na 
tem segmentu, mogoče gre za majhno rast. Mislim, da bi lahko bili ribiški proizvodi več 
razširjeni, kot so, lahko bi bilo večje zavedanje Slovenije o ribah, ne samo o morskih, ampak 
tudi o sladkovodnih. Seveda je pa tukaj tudi vpliv splošnega znanja, če so reke preveč 
obremenjene, potem se tudi ljudje izogibajo konzumaciji rib iz takih rek. Tradicionalne ribe pri 
sladkih vodah so vsekakor postrvi, kar se sladke vode tiče, absolutno postrvi. 

I 5: Gojenje rib v Sloveniji imamo razdeljeno na hladne pretočne vode, ki so bolj na 
gorenjskem, notranjskem in dolenjskem delu Slovenije, kjer so večinoma ribogojnice za postrvi. 
Na štajerskem in v prekmurskem delu Slovenije pa imamo tople ribnike, tam pa se izvaja gojenje 
toplovodnih vrst rib. Ta razdelitev čisto drži. Kar se tiče koncentracije ribogojnic pa, tega pa 
je največ na gorenjskem, notranjskem in dolenjskem. Kupna moč je seveda večja v centrih, so 
se pa ribogojnice pojavile na vodotokih, ki so to omogočali. Če je bil nek močen vodotok, tam 
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so postavili te ribogojnice. Prve ribogojnice so bile na Krki, Pernica, Dragomelj, ki so bile še 
pod državno lastnino, nato pa se je to počasi privatiziralo. Kasneje so tudi na manjših vodotokih 
začeli delati ribogojnice. 

I 6: Bi rekel, da v osrednji Sloveniji in v zahodni Sloveniji se največ uživa ribiških izdelkov. 
Vzhodna Slovenija pa sem prepričan, da manj uživa rib in ribiških izdelkov. Ribolov se največ 
izvaja na Obali, akvakultura pa je kar razpršena po celi Sloveniji, mogoče na dolenjskem jo je 
največ. Tradicionalni ribolovni organizmi so mogoče na Obali sardela ali sardon, mogoče 
kakšna moškatna hobotnica. Če pa akvakulturo in celinsko ribištvo gledamo, pa sta morda 
lahko krap in pa postrv. 

I 7: Glede lokacij smo že omenili, da se največ ribiških izdelkov konzumira na Obali, v večjih 
mestnih središčih, drugje pa sta konzum in poznavanje zelo slaba. Menim, da ribiški proizvodi 
so dovolj razširjeni, razen tistih mrtvih področji, kjer se ribolovne izdelke zelo malo konzumira 
in kupuje. Sicer obstajajo tudi potujoče ribarnice, ampak po navadi, tudi če imajo ponudbo, jo 
ljudje ne poznajo, se pravi, tukaj bi bil potreben en splošen promocijski prijem, mogoče tudi 
bolj orientiran na ta neurbana središča, tam bi bilo to zelo potrebno. Seveda je najlažje delati 
promocije tam, kjer je masa. V Ljubljani je najlažje delati promocijo, ampak Ljubljana že ima 
potrošnjo, čeprav jo lahko še povečamo. Po moje recimo v Kočevju je pa potrošnja premajhna, 
je premajhna tudi zato, ker ljudje nimajo možnosti dobiti sveže ribe, ne poznajo sveže ribe in 
ne vejo, kako jo pripraviti. V teh delih Slovenije bi bilo potrebno usmeriti vsaj en del 
promocijske kampanje. Ja, tradicionalna bi bila sigurno gojena klapavica, ker jo gojimo tam 
iz sredine sedemdesetih let, se pravi, je tukaj več kot štiridesetletna tradicija. Tradicionalna iz 
ulova je bila sardela, zdaj pa jo zelo malo lovijo, je pa še zmeraj tipičen predstavnik 
slovenskega ribolova. Sigurno je moškatna hobotnica tudi mogoče malo premalo cenjena pri 
nas. V zadnjem desetletju je tudi mol iz ulova, vsekakor je tudi orada pomembna vrsta. Orada 
po vrednosti spada med prvimi ali tremi vrstami v letnem ulovu slovenskih gospodarskih 
ribičev, po količini je tudi med prvimi tremi. Vsekakor je pomembna vrsta tudi list, pomemben 
je recimo tudi ligenj, govorimo o našem, jadranskem lignju, ki je odlične kvalitete, malo trši, 
ampak okus je edinstven, ga je treba znati pripraviti, ampak je tudi trikrat dražji od teh uvoženih 
lignjev. Jaz mislim, da to bi lahko bili pomembni in tradicionalni ribolovni organizmi, mogoče 
sem še kakšnega pozabil. Promocija teh organizmov ne bo nikoli zadostna, tukaj je vedno 
prostora za povečanje porabe, predvsem zato, ker je slovenski ulov oziroma ta severno-
Jadranski ulov zelo sezonski, zaradi geografskih značilnostih tega morja. Kar pomeni, da 
imamo v določenem delu leta malo rib, malo izbire. V jesenskem delu leta, od septembra do 
decembra, pa je to nekaj mesecev, ko bo ulov pester, tudi količinsko boljši in seveda problem 
je, da bo zaradi višje ponudbe na trgu cena nižja, kar je za kupca dobro, za ribiča pa malo 
slabše. Tukaj bi tudi lahko promocija pomagala, da bi lahko naši ribiči v tem delu leta po dobri 
ceni, ne lih visoki ceni, prodali tudi večje količine svojega ulova, ko je ta na razpolago. Jeseni 
je največji ulov, od pozne pomladi pa čez poletje pa je ribolov običajno najmanjši. 
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I 8: Kje se ribiške proizvode najbolj konzumira smo že omenili. Lokacija je ugodna, ker smo 
med Italijo in Hrvaško in lahko ribe trgujemo med obema državama, trgovina lahko teče. Glede 
regij pa menimo, da nekje, kjer ribe ne boš prodal, je ne boš ponudil. Kot tradicionalne 
ribolovne organizme mogoče lahko označimo sardelo, ta je bila, zdaj pa ni več toliko. Ostalo 
pa bi težko dorekli, večinoma se lovi bele ribe. Spreminjajo se tudi staleži in vrste v Jadranskem 
morju, ker se globalno spreminja tudi vreme, vse se spreminja! Mogoče v enem letu se ne more 
ravno drastično vse spremeniti, v desetih letih pa ja. V zimskem času je bilo včasih veliko listov, 
zdaj pa jih je manj, je odvisno od leta do leta, eno leto jih je ogromno, drugo leto jih je toliko 
manj. Odvisno je od tokov pa tudi od temperature morja v tistem času, ko bi se to lovilo. Težko 
bi kaj rekli, da je kakšna riba prav tradicionalna v Sloveniji, bolj da ni nobene. 

I 9: Jaz mislim, da Slovenija je vodnata država, pogoji so za ribogojstvo in ribištvo, imamo tudi 
morje. Pogoji so tukaj in mislim, da je še nekaj potenciala za razvoj v tem delu. Tradicionalni 
ribolovni organizmi so lahko pri sladkih vodah recimo soška postrv, šarenka, tukaj mislim, da 
je neka tradicija. Za morske vrste pa ne vem točno, tam je sicer tudi neka tradicija, ampak je 
bolj odvisno od problematike, ki zadeva morje, gre za preveliko izkoriščanje morja, gibanje 
tokov in podobne probleme. Mislim pa, da je tradicija tako pri sladkovodnem ribištvu kot pa 
pri morskem ribištvu. 

I 10: Glede na količino vode, ki jo imamo, če govorimo o morju, ribištvo v obliki ribolova ne 
vem, če bi se lahko še kaj več razširili. Po eni strani govorimo o trajnosti, da se zmanjšuje ulov, 
po drugi strani pa bi si želeli več. Lahko bi se govorilo o kakšnih gojenih ribah, teh bi morda 
lahko bilo več, morda kakšne celinske vrste, postrvi in podobno. Na Obali nismo navajeni tega 
jest oziroma izredno malo, drugje pa to več konzumirajo. Težave so lahko s kakšnimi vodnimi 
dovoljeni, kakovost pa je dobra, še zmeraj obstaja tudi povečanje gojenja rib, moral bi pa trg 
to sprejeti. Po moje na Obali se najbolj uživa ribiške proizvode, nato v kakšnih večjih centrih 
in še mogoče ob raznih rekah, kjer se je celinske vrste rib. Ampak vseeno mislim, da se več rib 
je na Obali, kot pa drugje jejo celinskih rib. Ma nič ni tradicionalno, vsa riba, ki jo mi ulovimo, 
jo imajo in Hrvati in pa tudi Italijani. Nič ni prav, da se nahaja samo pri nas v Sloveniji. 
Tradicionalno je tudi, da se dela na Obali bakala, ampak bakala sploh ni riba, ki je iz Slovenije. 
Gre za neke navade, ne pa toliko za surovine. Malo mi je tudi neobičajno za Delamaris, ki imajo 
več kot stoletno zgodovino na Obali, kasneje pa so se premestili v Pivko, to mi je malo smešno. 

I 11: Od naših ribičev več ali manj gre celoten ulov v prodajo na borzo v Trstu, ostalo je nekaj 
malega, kar se proda na tržnici. Iz borze v Trstu se tudi dogaja, da se riba proda naprej v 
Ljubljano. Razširiti več kot tako se je težko, saj več kot toliko ne moreš izčrpavati morje. Če se 
ne bi lovilo dva meseca na primer, mogoče bi se vsaj naš akvatorij izboljšal glede staleža rib, 
na ostalo Jadransko morje itak težko vplivamo. Enkrat se je hodilo v mednarodne vode z večjimi 
ladjami, zdaj pa tega več ni, ni interesov in ekonomsko se ne izplača. Tudi Hrvati, ki tam lovijo, 
niso veseli z izlovom. Morali bi prepovedati izlov za nekaj časa, da se lahko tej staleži povrnejo. 
En dan bo zmanjkalo sardele v Jadranskem morju in potem bomo vsi ''nasrkali''. Slovenci so 
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bolj ljudje, ki jedo več govejega in svinjskega mesa kot pa rib, to je realnost, tako da govora o 
nekih tradicionalnih ribjih jedeh tukaj ni. Tradicionalnih rib ni po moje, več ali manj se tudi 
menjuje ulov glede na sezono. 

I 12: Slovenija niti ni uradno razdeljena na regije in pokrajine, gre pa tukaj za statističen 
podatek. Glede na to, da imamo tako majhen trg in da so naše trgovske mreže precej razširjene, 
boste šli v Hofer ali v Mercator, ki bo v Kopru ali v Ljubljani in v obeh bo ponudba enaka, to 
pa ni enako pri večjih državah. Tukaj imamo Slovenci to prednost, da imamo možnost nakupa 
ribiških izdelkov, vse ostalo pa je, ali se zavedamo, da bi morali pojesti toliko ribiških izdelkov. 

I 13: Mislim, da lahko pogledamo po rekah, že dobra organiziranost Ribiških družin pomeni, 
da je to pomembno področje za Slovenijo. Če govorim iz rekreacijskega ribolova, nekoč je bila 
ta dejavnost bolj razširjena, nato pa so se reke onesnažile in se je ribolov preselil v gramoznice. 
Zavedanje o tej panogi je nekako pri starejših generacijah ostalo, pri mlajših pa nekako še ne 
poznajo teh zadev. Definitivno bi se lahko trg ribištva še bolj razvil, glede na to, koliko vode 
imamo. Predvsem pri ribogojstvu so možnosti, je pa treba skrbno upravljati z vodo, da bo ta 
ostala čista. Glede potrošnje je težko reči, kje je največja, zato ker v manjših krajih ljudje dobijo 
ribe od lokalnih ribogojnic, v urbanih področjih pa ribiške izdelke največ kupujemo v trgovinah 
in ribarnicah. Po moje se veliko več konzumira na Obali in v Ljubljani kot pa v ostalih delih 
Slovenije. Jaz mislim, da zagotovo krap ali postrv bi bile lahko tradicionalne, kar se tiče 
sladkovodnih rib. 

I 14: Morda so kakšne priložnosti pri sladkovodnem ribogojstvu. Zdaj pa kaj se izvaja na rekah 
glede pregrad, kaj so notri spuščali in podobno, to so še eni faktorji, ki se jih ne sme spregledati. 
Verjetno največ potrošnje je na Obali in v Ljubljani. Tradicionalno je mogoče edino kuhanje 
bakalaja doma, to vem, da se je nekoč izvajalo. Mogoče so tradicionalni tudi brezmesni petki, 
ki ostajajo še iz cerkvenih navad, takrat je tudi v restavracijah ponujeno več ribiških izdelkov. 

I 15: Glede na to, da pridelamo manj kot 10 % tistega kar pojemo, smo idealna lokacija za 
potrošnjo, ne znamo pa pridelati dosti, kljub odličnim proizvodnim pogojem. Slovenci bi lahko 
pridelali rib dovolj, da bi se lahko vsi najedli, pa jih ne. Po moje se na Primorskem poje več 
rib kot pa na celini, tradicionalno je bolj prisotna riba na jedilniku pri Obali. V Posavju se 
največ poje postrvi, na severozahodu Slovenije pa so bolj prisotni krapi, ampak tega zelo malo 
pridelamo, tako da je komaj vredno omembe. Cela zahodna Slovenija je v bistvu vezana samo 
na postrv. Kot tradicionalne ribolovne organizme lahko označimo klapavice in ulovljene ciplje 
pri morju. V donavskem porečju pa je nekoč bila podust zelo prisotna na krožnikih, zdaj pa je 
praktično skoraj ni več, razen pri športnih ribičih, ampak tudi oni večino ulova spustijo nazaj 
v vodo. 

Transkripcije odgovorov na deveto vprašanje 
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9. Vprašanje: Kako se razvijata ribogojstvo in akvakultura v Sloveniji (ali dejavnost raste ali 
je v upadu; kakšno je povpraševanje za vzrejane organizme; kakšno mišljenje imajo potrošniki 
o vzgojenih ribolovnih organizmih — so bolj ali manj cenjeni in kakšna je zaznava kakovosti 
v primerjavi z ulovljenimi organizmi)? 

Kakšna vrsta ribogojstva ali akvakulture je najbolj razširjena v Sloveniji (akvakultura 
sladkovodnih ali morskih organizmov; ekološka ali klasična akvakultura; akvakultura rib ali 
ostalih ribolovnih organizmov)? Katere ribolovne organizme se največ vzreja v Sloveniji? 

I 1: Kolikor vem, je gojenje školjk v vzponu. Zdaj za celinske ribogojnice ne vem točno. Številne 
prakse v akvakulturi niso dobre in so številni primeri iz tujine, o katerih se poroča, npr. 
prevelika uporaba pesticidov, zdravil v akvakulturi, predvsem pesticidov kot sredstev proti 
obrasti in potem si potrošniki velikokrat ustvarijo slabo mišljenje o gojenih ribah. Pravzaprav 
si potrošniki težko ustvarijo kakšno relevantno mnenje, ker je po moje treba presojati od 
primera od primera, stvari niso tako enoznačne in verjamem, da za kupca to res ni enostavno, 
npr. če gleda oddajo, na kakšen način vzrejajo losose, je potem zbegan in potem misli, da se 
enako dogaja z vzrejo naših brancinov, ampak ni tako. Ena industrijska proizvodnja lososov, 
ki porabi ogromno kemikalij in zdravil, da se rešijo obrasti, ni primerljiva z eno butično vzrejo 
brancinov. Jaz mislim, da je za povprečnega potrošnika izjemno težko, temelji veliko 
predpostavk na stereotipih, in to je problem. Ljudje tudi postanejo tako cinični, da ne verjamejo 
nobenim certifikatom. Jaz poznam ljudi, ki tako razmišljajo, da bi raje kupili divjo ribo kot pa 
vzgojeno ribo, vendar mislim, da je to zelo razdeljeno. Ali so prepričani, da so divje ribe boljše 
od vzgojenih, ker gre to za enostavno mišljenje in enostavno razlago. Nekateri pa so bolj 
podučeni in znajo ločiti razlike, tukaj je pa veliko mitov in stereotipov, veliko napačnega 
razumevanja in da je težko opredeliti, kaj se točno dogaja. Ja, pri nas imamo največ 
školjkarstva, vzreje brancinov, pri sladkovodnem ribogojstvu pa so ciprinidne in slamonidne 
vrste. Zdaj, jaz mislim, da ekološka vzreja je v Evropi, obstaja tudi ta certifikat, vendar mislim, 
da pri nas tega ni, pri nas še vedno gre za klasično akvakulturo, ampak klasično v smislu 
tehnologije. Za salmonidne vrste s pretokom vode, kar je v bistvu zelo dobro, voda se meša, 
salmonidi rabijo hladno vodo z veliko kisika, je precej intenzivna akvakultura tudi, jih zanima 
čim večji prirastek.  Jaz mislim, da ekološka vzreja pri naš še ni razširjena. Po moje se pri 
morju goji brancine in školjke, na celini pa večinoma šarenke, potočne postrvi, soške postrvi. 

I 2: Dejavnost raste, sploh zdaj, ko se pojavljajo možnosti za izkoriščanje evropskih sredstev, 
to je izjemno pomembno za razvoj. Raste tudi povpraševanje po vzgojenih organizmih. Tisti, ki 
dosti uživajo ribe in so poznavalci, zaznajo razlike med gojenimi in ulovljenimi ribami. Tam, 
kjer so prilagojene metode gojenja in sploh zaprti sistemi, tam je opazna razlika v kakovosti, 
stvar je tudi osebne percepcije. V trgovinah tudi pogledajo za kakšno ribo gre, vendar ne, da 
bi zavrnili ribo, ker je vzgojena. Po moje absolutno prednjači sladkovodna akvakultura, ampak 
tudi marikultura je v porastu, je tudi ekvivalentna, tukaj vidim predvsem pri školjkah, da se kaj 
dodatno naredi, tukaj so tudi še možnosti navzgor, mogoče tudi promocija školjk. Treba je 
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pokazati ljudem, da ni težko pripravljati školjke, ker vsi se bojijo nekako, so pa tudi relativno 
poceni in so dostopne skoraj vsem. Ekološka akvakultura sigurno ima svoje prednosti, 
dolgoročno, je pa tudi dražja, za njo pa bi bilo potrebno izobraziti potrošnika, da jo tudi 
prepozna, zaenkrat pa v Sloveniji je še ni, verjetno bo v prihodnosti. Mogoče bi se morali 
ribogojci povezati s kakšnimi vrhunskimi restavracijami, kjer bi lahko prodajali ekološko 
gojene ribe. Potrošniki imajo veliko na izbiro, vemo, koliko si lahko potrošniki tudi privoščijo, 
te ribe bi bile verjetno po 25 evrov za kilo. Če že zdaj Fonda prodaja svoje gojene ribe po 13 
evrov na kilo, se ve, da bi težko ekološko gojene ribe se prodale na tržišču. Morda vidim 
povezave s tujino, kjer bi se te ribe prodajalo v kakšne vrhunske restavracije, mora pa biti spet 
zgodba zadaj. Verjetno akvakultura rib je večja kot akvakultura ostalih organizmov, je pa 
školjkarstvo v porastu. Mogoče tudi sladkovodni kaviar, stvari, ki niso običajne, gre bolj za 
specializirano prodajo, ker tudi školjke ne jemo vsak dan. Verjetno se največ vzgaja kakšne 
postrvi, predvidoma, kar je najbolj tržno zanimivo in tudi ekonomsko sprejemljivo, hkrati pa 
tudi okolijsko vzdržno. 

I 3: Morsko ribogojstvo mislim, da bolj ali manj stagnira, medtem ko pa se školjkarstvo 
povečuje. Jaz mislim, da školjkarji nimajo težav s prodajo in na slovenskem trgu in tudi na 
sosednjih trgih in kot slišim, bi lahko prodali več kot proizvedejo. Pri ribah pa ne vem, 
proizvodnja brancinov v Piranskem zalivu je po mojem precej draga in posledično tudi cena je 
višja, velika pa je konkurenca uvoženih rib s Hrvaške in Grčije, tukaj zna biti težava. Glede 
razlikovanja med ulovljenimi in gojenimi ribami ne vem, kaj imajo raje potrošniki, vem pa, da 
potrošnik bolj ali manj verjame na besedo prodajalcu,  ali gre za gojeno ali divje. Dvomim, da 
bi večina ljudi prepoznala razliko med obema. Kar se rib tiče, je po mojem proizvodnja 
sladkovodnih rib večja, bistveno večja kot v morju. Mislim, da ribe so vseeno ribe nad školjkami 
glede količine gojenja. V bistvu se pri morju vzreja brancine, v sladkovodnih vodah pa se največ 
vzgoji šarenk, pri školjkarstvu pa je prva vrsta klapavica. 

I 4: Verjetno stagnira, malenkostno raste. Med gojenimi in ulovljenimi ribami se začenja 
diferenciacija na podlagi dveh elementov, na nek način gre za stopnjo izobrazbe in od kupne 
moči. Na primer to pomeni, da nekdo ki išče več informacij o ribiških proizvodih, bi lahko trdil, 
da divji losos je boljši, ampak ponovno se pojavlja nato socialna diferenciacija, ali si to sploh 
lahko privoščiš. Tukaj se pojavljajo tej problemi, sigurno pa je po moje divja riba bolj cenjena 
in tudi boljša, kot pa gojena. Je pa spet tukaj problematika prelova, kar lahko tudi pomeni hudo 
stagnacijo samega ribolova. Jaz mislim, da je ribogojnic, bodisi zasebnih ali v lasti Ribiških 
družin, več sladkovodnih kot morskih. Številčno pa je več teh ribogojnic usmerjeno v 
repopulacijo sladkovodnih ribolovnih organizmov. Je sigurno nekaj ribogojnic, ki gojijo ribe 
za prodajo, ampak mislim, da je bolj številčnih valilnic, ki gojijo ribe za repopulacijo. Po moje 
pa se v Sloveniji največ goji šarenko in pa krapa, pri morskem ribogojstvu pa verjetno kakšni 
brancini. 
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I 5: Akvakultura in ribogojstvo v Sloveniji nista v upadu, niti pa ne pretirano rasteta, zadeva 
nekako stagnira. S tem, da ribiški sklad, ki deluje od leta 2007, daje precej energije s strani 
Ministrstva, tako da se spodbuja ribogojce v posodobitev obratov in v povečanje proizvodnje, 
to so tej ukrepi, ki delujejo. Ni pa žal nekih ukrepov, ki bi spodbujali mlade h temu, da bi začeli 
izvajati ribogojstvo. Pri kmetijstvu imajo razpise, ki so namenjeni izključno prevzemu kmetij z 
ribogojnicami, ampak tega še ni. Za vsakega, ki si želi posodabljati svoj obrat, tam pa ima 
možnost se prijaviti na razpis in lahko preko tega si pomaga. Tukaj bi se lahko več naredilo, 
predvsem pri pomoči in pri spodbujanju mladih. Bilo je že nekaj raziskovanja, na tem področju, 
vem, da so ugotovili nekje tudi, da nekatere ribe iz ribogojnic so bile boljše kot ribe iz morja. 
Kar se same kakovosti tiče pa sam potrošnik te razlike med gojeno in divjo ribo verjetno ne 
more zaznati. Pojavljajo se lahko pomisleki, ker se gojijo ribe vse na enem kupu in v bazenih, 
vendar pomislekov po moje ne sme biti. V Sloveniji je najbolj razširjen sistem pretočnih 
ribogojnic, kar pomeni, da je ribogojnica ob nekemu vodotoku, iz vodotoka je napeljana cev do 
bazenov, voda prehaja čez bazene in gre nazaj v vodotok. Večina ribogojnic je takih. Manjši 
del pa so zaprti sistemi, ki so isto povezani z vodotoki, vendar gre za bistveno manjšo porabo 
te vode. Na primer podjetje G2O ima odvzema 7 litrov, en čisto majhen potok, ampak na tistih 
7 litrih lahko naredi 200 ton, kar je pri pretočnem sistemu nemogoče. Pri pretočnih sistemih 
pa je poraba nekje 1 liter na sekundo, odvzema vode pa je tam nekje 150 hektolitrov. Pri 
ekološkem ribogojstvu je omejitev samo gostota gojenih rib, pa tam tega zaprtega sistema sploh 
ne dovoljujejo. Imamo 327 vseh objektov v registru pri akvakulturi, od tega pa je 25 na morju, 
vsi ostali objekti so pa sladkovodni. Žal ekološke pri nas ne izvajajo, imeli smo enega 
ekološkega ribogojca pri Brežicah, ampak tudi on je odstopil od tega, problem nastaja pri krmi, 
ki je 40 % dražja kot tradicionalna krma. Prodajna cena gojenih organizmov pa je bila 
podobna, zelo težko se prepriča tukaj potrošnika, da je to toliko boljši proizvod. Ekološka 
akvakultura je toliko dražja, zato se je še ne izvaja v Sloveniji. Da bi lahko pospešili prehod na 
ekološko akvakulturo smo imeli v okviru tega obdobja en razpis, ki se je imenoval prehod na 
ekološko akvakulturo, s tem bi spodbujali ribogojce, ki bi se odločili za ta prehod, dali bi jim 
določeno vrsto subvencije za tisti čas prehodnega obdobja, ki traja nekje 2 leti. Žal pa ni bilo 
niti ene vloge, tako da to še ne gre. Dejansko problem je razmerje med ceno in krmo, imajo 
bistveno dražjo krmo in tudi distribucija krme zna biti problematična za enega ribogojca, zelo 
težko tudi zagotavlja to ekološko krmo, težave so pa tudi pri prodajni ceni ekoloških proizvodov. 
Naša riba je že pretežno visoke kakovosti, kako boš pa zdaj ti povedal potrošniku, da je ta riba 
še večje kakovosti in tudi ekološka. Se pravi približno 700 ton proizvodnje imamo gojenih 
hladnovodnih organizmov, v glavnem postrv in šarenka, nekaj malega je tudi potočne postrvi 
in potočne zlatovčice. Drugi segment so toplovodne vrste, tega je nekje okoli 200 ton, od tega 
je v glavnem krap, nekaj malih je še ostalih, kot so ščuka in smuč. Vse ostalo, kar je, pa je 
marikultura in tam se goji školjke, školjk imamo recimo že približno 600 ton. Mi imamo v 
Sloveniji vse te akvatorije zapolnjene, to so gojišča Debeli Rtič, Strunjan in pa Sečovlje. Vsa ta 
gojišča so že zapolnjena, v tem obdobju so ta glavni školjkarji pridobili vodno dovoljenje in 
tam so naselili vse boje. Tako da bi rekel, da razmerje bo kmalu 1:1 školjke in pa postrvi, toliko 
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drastično se je povečalo gojenje školjk v zadnjih letih. Obstajajo tudi ene ribogojnice, ki 
namesto, da bi ribe prodajali za konzum, svoje ribe prodajajo Ribiškim družinam. Nekaj takih 
ribogojnic je, ribogojci so se mogli posebno registrirati za to, tudi so morali opraviti določene 
izpite na Zavodu za ribištvo. Je pa to tudi neka vrsta prodaje rib, kjer ribe prodajajo za namen 
poribljavanja. Ribiške družine imajo po svojih načrtih svoje plane in ko pride plan, da je 
potrebno ribe vlagati v vodne tokove, se to izvaja. Ribe pa morejo nekje pridobiti, zato to 
pridobijo pri ribogojcih. Ribiške družine skoraj nimajo več v svoji lasti gojenja rib, včasih je to 
bilo, zdaj pa je tega skozi manj, ene še imajo, vendar je to v upadu. Se pravi ribe teh ribogojnic, 
ki so namenjene poribljavanju, gredo takoj v vodotok. 

I 6: Akvakultura se je razvijala do leta 2010, do tega leta je rasla, trenutno pa področje 
stagnira. Izjema je tukaj marikultura, kjer je govora o gojenju školjk. Gojenje školjk sigurno 
raste in se razvija. Jaz mislim, da to kar naši ribogojci proizvedejo, jim ni potrebno skrbeti za 
prodajo, pri školjkah ne vem, če je čisto tako, saj vem, da ti tudi nekaj školjk izvažajo. Dejstvo 
pa je, da je veliko postrvi, ampak kljub temu se jo uvaža, očitno je ne naredimo dovolj, stopnja 
samooskrbe je tukaj nizka. Mislim, da povprečen potrošnik razlike med gojeno in ulovljeno ribo 
ne bi zaznal. Je pa verjetno dejstvo, da ima prizvok divjih rib bolj pozitivno zaznavo, kot pa 
vzgojene ribe, čeprav gre za stvar percepcije in izobraževanja potrošnikov. Jaz pa mislim, da 
so lahko ribe podobne kakovosti, tako gojene kot pa tudi ulovljene. Pri ribogojstvu se lahko 
pojavljajo različni problemi. Na primer problemi rabe vode, celinski ribogojci imajo dostikrat 
velike težave z vodnimi dovoljenji. Problemi nastajajo tudi pri školjčiščih, kjer potrebujejo 
gradbena dovoljenja in posebna vodna dovoljenja. Akvakultura ima probleme, zaradi 
določenih zakonskih omejitev. Po moje sladkovodne akvakulture je bistveno več v Sloveniji, 
morskih pa je manj, kar jih je na Obali. Klasična akvakultura prevladuje nad ekološko, ekološke 
mislim, da se ne izvaja. Goji se sigurno tudi več rib kot pa ostalih ribolovnih organizmov. V 
sladkih vodah se največ goji šarenko, pri hladnovodnih se goji še kakšne zlatovčice, lipane in 
potočne postrvi. Od toplovodnih pa se goji največ krapa in morda ščuke, some, smuče in tako 
naprej. Ob morju pa se največ goji brancine in klapavice.  

I 7: Dejavnost raste, školjkarji so proizvedli preko 600 ton klapavic, tam nekje se giba številka. 
Imajo možnost še širitve, v kolikor bi pač bile na razpolago določeni gojitveni procesi, tukaj bi 
lahko proizvodnjo še povečali, mogoče tudi za 50 % v končni številki. Imamo samo eno podjetje, 
ki se ukvarja z morskim ribogojstvom in se giblje proizvodnja okoli 70 ton letno. Poleg brancina 
so v zadnjih letih ponovno dodali orado, to so v zadnjih letih ponovno začeli gojiti. Tu je možna 
širitev bolj v diverzifikacijo gojenih vrst, ne pa toliko v količini, ampak kljub temu mislim, da 
obstajajo možnosti za povečanje gojitvenih količin. Glede prepoznave med gojenimi in 
ulovljenimi ribami je različno glede na kupca. Osveščeni kupec bo vedel, da so razlike med 
gojenimi in divjimi organizmi. To razliko bo tudi prepoznal in pripravljen bo plačati višjo ceno 
za divjo ribo napram gojeni ribi, govorimo pa za isto vrsto. Ta razlika je občutnejše prepoznana 
v urbanih središčih, manj v ruralnih območjih Slovenije. V ruralnih delih niso toliko osveščeni, 
ne poznajo teh razlik med obema vrstama in tudi ne bodo hoteli plačati tako visokih cen za divjo 
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ribo. Mislim, da v urbanih središčih nekateri poznajo te razlike, še zmeraj pa se lahko dogaja 
kakšno zavajanje, zato bi bilo dobro, da je tu več poznavanja, da bi lahko boljše ločili med 
gojeno in ulovljeno ribo in glede kvalitetnih rib. Sladkovodna akvakultura proizvede nekje tisoč 
ton, gre predvsem za postrv, šarenko in pa krapa. Sigurno je več sladkovodne akvakulture kot 
pa morske, pri morski se proizvede nekje približno sedemsto ton proizvodov. Pri morski 
akvakulturi pa so klapavice in okoli sedemdeset ton brancina in nekaj malo je tudi orad. Kaj 
sploh bi bila ekološka akvakultura, sploh ni neke dobre definicije, mogoče bi to bila tista, ki 
najmanj vpliva na okolje, vsaka akvakultura pa delno vpliva na okolje, temu se ne moremo 
izogniti, gre pa zato, da bi vplivala čim manj. Zdaj recimo pri gojenju klapavic, ki jih ne 
hranimo, ker so flitratorski organizmi, recimo, da se jih goji čisto brez vpliva na okolje, je pa 
drugače pri marikulturi, kjer se ima ribe in se te intenzivno hrani in oskrbuje. Uporabljajo 
lahko tudi antibiotike v določenih fazah razvoja, seveda je to vse pod nadzorom in dejansko ni 
škodljivo, ker gre za omejeno uporabo, ki je relativno dobro nadzorovana v Sloveniji. Se pravi 
potrošnik je tukaj zaščiten, so pa seveda razlike, med različnimi akvakulturami, odvisno je od 
vrste gojenja, kako lahko ta vpliva na določeno okolje. Pri akvakulturi sigurno prevladuje 
gojenje rib, pri marikulturi pa prevladuje gojenje klapavice, tako je v Sloveniji. 

I 8: Kar se tiče školjk, to se povečuje, ker tudi povečujejo gojišča. Kar pa se tiče gojenja rib, 
pa mislim, da je na isti ravni, kar ima Fonda, in to je to. Problem je, ker smo majhni, tržišče je 
majhno in tudi nimamo toliko ugodnega področja. Za gojenje rib moraš imeti čim globljo vodo, 
tu pa tega nimamo. Kletke, kjer se ima ribe, je treba seliti vsako leto, da ne ostanejo kakšni 
ostanki spodaj. Kar se pa tiče sladkovodnega gojenja rib mislim, da je kar razvito, je sigurno 
boljše sladkovodno gojenje rib kot pa morsko. Potrošniki vedno iščejo ulovljeno ribo, vsi 
mislijo, da je ulovljena nekaj več. Čeprav dvomim, da bi en povprečen potrošnik ločil med 
gojeno in ulovljeno ribo. Če bi dali obe ribe probati potrošniku, ki so bile termično obdelane, 
dvomim, da bi vedel, katera je katera. Mislim, da če je dobro gojena riba, da ni nič slaba, če je 
z dobro krmo gojena in tako naprej. Gojeno ribo se vzame ven, se jo da na led in takoj se jo 
pripelje, kamor je treba. Vprašanje je, kaj je boljše in kaj ni boljše. Na primer, če bi bila riba 
ulovljena zraven pristanišča, bi tudi imela vonj po nafti, tako da je odvisno, če je ulovljena riba 
zmeraj boljša. Po moje je tudi gojena riba lahko dobra, če je pravilno hranjena, pa če ni preveč 
intenzivno gojena, na primer, kot imajo v Grčiji, kjer so primeri gojenja rib taki, da so lahko 
vse ribe drsajo med seboj in jim morajo dodati antibiotike, da ne zbolijo. Če je preveč intenzivno 
gojenje, da so vse ribe preveč skupaj je minus. Isto pri ulovljeni ribi, če je lepo, čisto in skalnato 
morje je ujeta riba dobra. Lahko pa je ujeta riba ulovljena v kakšnem umazanem morju ali pri 
pristaniščih, tam bo tudi ujeta riba slabša. Obe so lahko dobre, če so dobri pogoji, v katerih se 
nahajajo. Gojene ribe so kljub temu malo cenejše in so mogoče bolj privlačne, vsaj za tiste, ki 
se manj spoznajo na ribe ali pa tiste, ki kupujejo ribe enkrat toliko, pa raje vzamejo cenejšo 
ribo. Pri nas v Sloveniji na Obali se največ goji brancine, orade in klapavice. 

I 9: Pri sladkovodnem ribištvu se goji večinoma ribe, na morju pa vem, da je v porastu gojenje 
školjk. Je pa tukaj še nekaj prostora, da se kaj naredi na tem področju. Potrošnik pri 
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razlikovanju med gojeno in ulovljeno ribo zadevo nekako čuti samo pri ceni, divje ribe so 
običajno dražje, gojene ribe pa so cenejše. Poznavalci in gurmani pravijo, da je možno občutiti 
razlike v strukturi mesa in v okusu, verjetno je to res. Mislim pa, da recimo v trgovinah, nihče 
ne vpraša ali imajo gojeno ali ulovljeno ribo. Mogoče le nekaj manjših poznavalcev, večina pa 
se s tem ne ukvarja. Ob morju je sigurno osveščenost večja, tam bi mogoče že znali ločiti razlike. 
Kar se tiče sladkovodnih rib, pa gre za ljubiteljski ribolov, tej ribiči se spoznajo na ribolov. 
Lahko pa povem, da na primer ščuko, da bi videl kdaj v ribarnici, tega še nisem videl, pa gre 
kar za privlačno sladkovodno ribo. Ribogojstvo krapov in somov se tudi še razvija. Izvaja se na 
zapuščenih gramoznicah, ki jih zalije voda, tukaj se vzgaja krape in some, ampak ne samo za 
komercialni del, tudi za neke vrste turizma, gre za komercialne ribnike, ki so povezani z 
gostinstvom. Tekmovalni ribolov in ljubiteljski ribolov se tudi izvaja v teh ribnikih. Nekateri 
ribiči, ki so lovijo v teh ribnikih, se spoznajo zelo dobro na ribolov, zelo dobro so opremljeni, 
to sem tudi sam videl. 

I 10: Mislim, da dejavnost raste. Ribogojstvo na morju je malo problematično, imamo samo 
enega ribogojca, gre za Fondo in še ta je v lasti Italijana. Kar se pa tiče školjkarstva, to je v 
velikem porastu, pogoji so relativno ugodni. Slovenski školjkarji izvažajo tudi nekaj na Hrvaško 
in še kam drugam. Rezultati tam so v porastu, eno školjčišče lahko da toliko, zdaj, če bojo hoteli 
povečati proizvodnjo, bodo morali narediti še kakšno školjčišče. Če se hoče to povečati, 
školjkarji potrebujejo dodatno območja, tako pa se zmanjša ribolovno območje ribičev. Tu je 
kompleksna zadeva, ker morja nimamo veliko, tako da enemu daš, drugemu pa vzameš. 
Določeno ravnotežje tukaj mora biti. Po školjkah mislim, da je veliko povpraševanje. Klapavice 
so najcenejše, vem, da se je poskusilo gojiti tudi ostale vrste školjk, je pa to odvisno od okolja. 
Vsega ni možno gojiti. Tako kot raste klapavica je tudi najbolj rentabilna. Vem, da so bili 
poskusi gojenja tudi za ostrige, ne vem pa, koliko je to sedaj komercialno uspešno. Če se goji 
pa kakšne vrste, ki so bolj tuje, bi bili tej stroški gojenja višji, na trgu pa se to ne bi obneslo, 
ker bi bila tudi cena teh gojenih organizmov večja. Malokdo kateri potrošnik pa pozna razlike 
med gojeno in ulovljeno divjo ribo. Gojena riba je sicer cenejša in vedno prihaja v nekih enakih 
velikostih, ki grejo za eno porcijo. Pri divji ribi tega ni, imaš manjše in velike, vsega je. Kupci 
so velikokrat v udobnem položaju, skoraj vsak je tudi že probal divjo in gojeno ribo. To je taka 
primerjava, ki nek dober poznavalec bi tudi znal oceniti razliko med obema. Ne vem pa, če je 
kdo probal isto ribo podobne velikosti, če govorimo o oradi in brancinu, ki so nekako najbolj 
poznane, da bi istočasno probal jesti gojeno in divjo ribo pripravljeno na isti način. Ne vem, 
koliko ljudi je to probalo narediti, ni pa potrebno biti nek gourme, če imaš v istem momentu 
pred sabo obe vrsti rib, jaz osebno sem probal in razlika je več kot očitna. Divja riba je bolj 
kompaktna in ima drugačno strukturo mesa, gojena je malo bolj mokasta. Na primer dva enako 
velika brancina, gojenega in ulovljenega sočasno se da v pečico, se sočasno in enako dela, tisti, 
ki bo to probal, bo opazil sto procentno razliko. Z večjim konzumiranjem rib se tudi ta čut za 
to razvije, zdaj nekdo, ki je ribo enkrat na mesec takih stvari ne bo opazil. Razlika sigurno je 
med obema, govorimo predvsem o strukturi mesa, eno preprosto dejstvo je, da gojena riba je 
bolj statična riba, je hrano, ki ji je dana. Divja riba pa je včasih malo lačna, včasih je tudi bolj 
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raznoliko hrano in tudi več plava in je normalno, da je meso malo bolj kompaktno, struktura 
mesa je malo bolj drugačna. Jaz mislim, da v Sloveniji je sigurno več sladkovodnih ribogojnic. 
Sladkovodnih ribogojcev je kar več, morska je samo ena. Gojenje rakov bi bilo v redu po moje, 
opcije tukaj so, ampak naša tehnologija tukaj še ni dovolj zrela in preizkušena. Če se določeno 
stvar goji, je treba kasneje tudi pokriti stroške in nekaj zaslužiti, zato je to spet stvar končne 
cene. Če pa gojena riba na koncu stane več kot divja, potem gojenje praktično odpade. Večina 
ljudi sploh ne ve, kaj pomeni ekološki izdelek. Če bo riba, ki je ekološko gojena, stala več, se 
za te ribe potrošniki ne bojo odločali. Na primer Irci, ki gojijo losose, losos je občutljiv na 
nekega parazita. V ta bazen, kjer gojijo, je klasično, da notri spustijo kakšno zdravilo ali 
kemikalijo, da uničijo ta parazit. Pri ekološkem pa poskušajo dodajati ribe v ribogojnico, ki se 
prehranjujejo z temi paraziti, zaradi tega je to pol ekološko. Tudi bom rekel, da danes je težko 
definirati, kaj je ekološko, aditivi so po moje povsod, je pa regulacija drugačna. Največ se po 
moje v morju goji školjk, na celinskih vodah pa se najbolj goji postrvi in krape. 

I 11: Ribiči proti ribogojstvu nimamo nič, gre za še en vir povečanja potrošnje, kar bi bilo 
dobro. Školjkarji ogrožajo ribolov samo, če nam vzamejo akvatorij, kjer ribiči lovimo, drugače 
pa ne. Če gledamo realno me bolj kot školjkarji ogroža Luka Koper. Tam kjer so gojišča školjk, 
so tudi ribe, tam imajo ribe določeno zatočišče in se tudi s temi školjkami prehranjujejo. 
Školjkarji so sami dejali, da si želijo, da bi ribiči imeli izlov tudi pri njih. Ribe jim lahko pojejo 
polovico gojenih klapavic, pravijo, da jim povzročajo močno škodo, je pa lepo po moje, da 
imajo tudi ribe nekje mir. Tukaj bi se lahko kaj povezali, naj bi delali nekaj na tem. Tako kot je 
tradicionalni izlov cipljev v Piranskem zalivu, neki so govorili, da bi izlov izvajali tudi na 
gojiščih klapavic. Dvomim, da bi potrošnik razlikoval med ulovljeno in gojeno ribo. Osebno 
sem probal obe vrsti in razlika je očitna. 

I 12: S potrošniškega vidika, da bo potrošnik lahko imel ta živila bolj dostopna, ne da se mora 
neposredno h ribogojcu peljat, potem lahko rečemo, da tukaj ni dovolj napredka. Z vidika 
potrošnika, bi se lahko ribogojstvo boljše razvilo. Če želimo zdaj to dostopnost omogočiti, bi 
bilo treba zadeve izboljšati, ne da vsak porabi sto kilometrov, da pride do določene ribogojnice. 
Tista ribogojnica pa je na žalost zadovoljna s tem, kar se proda. Če so s tem, kar delajo, 
zadovoljni, je pač to to, rasti ni in tudi se ne bojo več razvijali, dodatnega vložka ne bo. Svojih 
izdelkov večina ribogojnic ne prodaja v trgovsko mrežo. Kot potrošniška organizacija pa dobro 
vemo, če si nek obrat želi rasti, potem se mora povezati s trgovskimi mrežami, drugače lahko 
na rast kar pozabijo. To pa na splošno velja. To je po celi Evropi znano, nikamor se to ni 
premaknilo, dokler je to bilo samo lokalno ali pa oddaljeno od večine ljudi. 80 % nakupa je v 
trgovskih mrežah in tega se morajo tisti, ki imajo svoje podjetje, zavedati. Če se grejo 
poslovanja, potem morajo nekaj v to tudi vložiti, ker s tem bojo rasli in naprej delali denar. Gre 
za splošni koncept kapitalizma! Poznam tudi primer blizu mesta Krke, kjer so v tekoči reki, 
samo trojno mrežo postavili blizu reke, tam se goji ribe. Imajo tudi restavracijo, kjer lahko 
dobite kar ponujene ribiške zrezke. Imajo pa različne vrste postrvi, tudi oranžne, ki so ameriške. 
Gre za odlično hrano. 
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I 13: Dejavnost raste, definitivno se vidi, da s prodorom ribogojcev pri prodaji v trgovinah se 
je povečalo tudi povpraševanje po gojenih ribah. Tudi podjetja, ki to izvajajo, so se začela 
organizirati na podjetniški ravni, in to je dejavnost, ki se bo še bolj razvijala. Jaz mislim, da 
potrošniki na splošno mislijo, da te ribe, ki so divje so bolj kakovostne in bolj cenjene ribe. Tej, 
ki imajo ribogojnice, imajo tudi izgrajene bazene, kjer lahko kontrolirajo temperaturo vode, 
gre pa v teh primerih bolj za zaprte sisteme ribogojstva. Največ se verjetno vzreja postrvi, some 
in jesetre. Mislim, da je nekaj pobud tudi za gojenje ostalih vrst organizmov, ki niso avtohtoni. 
Vem, da so take ribe tudi že pobegnile v naravno okolje, mislim, da je ravno pred kratkim se 
pojavil en problem, kjer se je ena vrsta ribe naselila v naših vodah, ki pa ni avtohtona. Tako, 
da zna biti tudi to problematika, treba je nadzirati in reševati te zadeve. 

I 14: Mislim, da je dejavnost malo narastla, sploh glede gojenja školjk. Ne vem pa, koliko je še 
prostora na morju za to gojenje. Imaš krajinske parke, plovne poti, kopališča, vse to potrebuje 
svoj prostor. Na obali se pojavlja problematika s prostorskimi omejitvami bolj kot kaj drugega. 
Na sladkovodnih rekah pa so mogoče kakšne možnosti večje kot na morju. Mogoče se bo pojavil 
ta trend, da se bo manj začelo jesti mesa in nato naj bi bil ta prehod prešel na ribe. Mogoče 
zaradi tega pa se bo povečalo povpraševanje po ribah in se bo zadeve reševalo preko 
akvakulture, saj morja so več ali manj prelovljena. 

I 15: Mislim, da dejavnost stagnira že dolgo. Manjkajo nam strokovnjaki, je nekaj ribogojcev, 
ki se mučijo, ampak rezultat je to kar imamo. Na biotehniški fakulteti nimamo niti katedre za 
ribištvo. Jaz sem študiral živinorejo in smo imeli samo pol semestra ribištvo, še to je bila bolj 
kot neka stranska tema, ki ni bila pomembna. Tukaj je stvar precej pomanjkljiva. Nekateri 
poznajo razlike med gojeno in ulovljeno ribo, nekateri pa se dostikrat nekaj pretvarjajo in 
govorijo, da je ulovljena riba boljša kot gojena, kar pa ni nujno. Ulovljena riba je lahko slabša, 
kot pa je iz akvakulture. V Sloveniji vzrejene ribe so dobre, tako da ni potrebno iskati rib iz 
ulova. Sladkovodnih ulovljenih rib pa se niti ne sme prodajati, ker je to prepovedano. Fondin 
brancin na Obali pa so okusili različni kuharski mojstri in so rekli, da je še celo njihov brancin 
boljši, kot pa tisti, ki je ulovljen v morju. Tudi jaz sem probal oba, ampak razlike nisem 
prepoznal. Stvar je odvisna tudi od posameznika, mogoče na trgu lahko dosegaš višjo ceno, če 
poudarjaš, da je riba iz ulova ali da izvajaš bio proizvodnjo. Ampak, če tako gledamo, vsa 
proizvodnja bi morala biti bio. Fonda ima močno blagovno znamko in imajo tudi visoke cene, 
mislim, da je to v redu, saj se trudimo delati za višjo dodano vrednost. Oni predelajo 50 ton in 
več kot toliko ne morejo proizvajati, gre za omejeno proizvodnjo. Proces proizvodnje brancinov 
lahko traja več let, ampak tudi v Grčiji, Španiji ali Turčiji brancini rastejo tako dolgo, ampak 
so pa tam cenejši. Tisti potrošnik, ki hoče brancina jesti, pa ga ne zanimajo ostale vrste, kot so 
krap, ščuka ali smuč, kljub temu pa so tudi to kakovostne ribe. Pri nas teh vrst noben ne vzreja, 
to je bolj stranski produkt. Ampak ponovno je problem, ker tega ljudje ne znajo jesti. Potrošniki 
po moje ne bi prepoznali razlike med ulovljeno ali gojeno ribo, to gre za stvar prodaje. Kot je 
prodajalec spreten, tako se stvar proda. Drugače pa pri nas pri vzgojeni ali ulovljeni ribi 
praktično ni večjih razlik. Recimo smo delali test za zlatovčico, potočno postrv in šarenko. 
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Zmešali smo jih med seboj, tako da udeleženci niso vedeli, katera je ulovljena in katera je 
gojena. Udeleženci testa sploh niso ločili razlik med obema vrstama. Če je riba v dobrih pogojih 
vzrejena je lahko enaka kot tista, ki je ulovljena. 

Transkripcije odgovorov na deseto vprašanje 

10. Vprašanje: Kaj menite o predelavi in trženju ribolovnih organizmov v Sloveniji? Ali se 
zadovoljivo število podjetij ukvarja z dejavnostjo predelave in trženja ribolovnih organizmov? 
Ali poznate kakšne blagovne znamke ali prepoznavne izdelke ribolovnih organizmov, ki so 
slovenskega porekla? 

I 1: Trženje jaz mislim, da bi lahko bilo boljše. Neke inovativne proizvode bi morali tržiti, to je 
moje mišljenje in bi se verjetno to tudi dalo skozi celo leto. Zdaj pri predelavi je verjetno še 
prostor, za kvalitetno predelavo. Delamaris in nekaj manjših podjetji, npr. na Kozini, delajo 
bakala, npr. dalo bi se delat tudi kakšne vložene sardele ali v kisu. Recimo v Italiji fermentirajo 
male plave ribe, jih pustijo dve leti v sodih in potem se nastali sok drago prodaja, mislim, da 
stane en dl 15 evrov ali pa tudi več. Gre za dober izdelek, kasneje se ga dodaja kot začimba. 
Jaz mislim, da je prostora za tudi neke tradicionalne proizvode, težko pa rečemo, da bi bili prav 
slovenski, sej to tudi ni toliko važno, ampak, da bi se izvajalo prodajo na nek bolj kultiviran 
način. Več je tudi ribjih restavracij, pred kratkim smo dobili tudi ribjo kantino v Piranu, to se 
mi zdi zelo v redu, imajo dnevno ponudbo, kar pač je, školjke, ribe, rake. Kaviar pa mislim, da 
je nemogoče, ker so jesetri (Beluga) prelovljeni, cena kaviarja gre v nekaj tisoč evrov, 
nadomestek kaviarja pa je potem iker (jajčeca rib in nekaterih drugih nevretenčarjev) drugih 
vrst, ki se jih obarva, kar pa se ne bi sploh smelo imenovati kaviar, bi se moralo imenovati pod 
drugim imenom, jaz mislim, da bi se tukaj dalo kaj narediti. Blagovne znamke so lahko 
predelovalnica iz Kozine, bakala imajo zelo dober, Argeta od Droge Kolinske, njihove 
konzerve, Delamaris mogoče, potem pa se počasi tudi konča. Tukaj bi bilo lahko več izdelkov, 
ki bi imeli svojo blagovno znamko, mogoče malo primanjkuje tega. Prosub je podjetje, ki se 
ukvarja s školjkarstvom, ki prodaja tudi v Hoferju in se zelo trudi s tem, da bi naučili ljudi, kako 
školjke tudi uživat. Imajo na primer svoj katering in imajo tudi izlete na školjčišča. Pa še 
Mytilus je tudi podjetje, ki se ukvarja s školjkarstvom, pri obeh podjetjih je osnovna dejavnost 
združena s turizmom. Nekaj je tudi takih ribičev, ki se povezujejo s turizmom. 

I 2: Mislim, da jih je kar dosti podjetji, ki se ukvarja s trženjem, glede na to, da je ponudbe 
dovolj, še vedno je možnosti za nove ideje na trgu, se pa vedno najde kdo nov na trgu. Mogoče 
je še tukaj pomanjkljivost trženja v kratkih dobavnih verigah. Seveda, izdelki so npr.  školjke 
Prosub in Petrič, potem imamo Goričarjevo postrv, Fonda ima brancine, Cerkvenik ima 
bakala, pa pašteta Argeta in konzerve Delamaris. 

I 3: Predelava obstaja, ampak izključno z uvoženo surovino, Slovenska surovina sploh ne pride 
v predelavo. Prepoznavnih blagovnih znamk, ki so slovenskega porekla, ni, v smislu, da 
surovine niso iz Slovenije, bile so nekoč sardele, zdaj pa še to ne več. Vse ostalo, kar gre za 
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skuše in tune, je vse uvoz. V Hrpeljah pri Kozini je Cerkvenik, on mislim, da dela bakala, kar 
gre tudi za uvoženo surovino. Še nekdo je, ki se ne spomnim imena, ki očisti sardele s Hrvaške 
in jih distribuira v Lidlu in Hoferju. V glavnem je vse uvoz. Za industrijo in predelavo pa v 
Sloveniji je težava za stalen dotok surovine in tudi količine so premajhne. Pri nas je ribolov 
zelo sezonskega značaja, ker lovijo izključno v Tržaškem zalivu in potem lovijo ribiči tisto, kar 
se sezonsko priseli v zaliv. Kar pomeni, da celo leto ne morejo zagotavljati iste vrste rib. Včasih 
so ribiči, ki so lovili za Delamaris, jatam sardelam sledili južneje po Jadranskem morju, tako, 
da so lahko tudi pozimi lovili in zagotavljali surovino, zdaj pa tega ni več. 

I 4: Niti ne poznam toliko predelave in trženja, si ne bi upal nič reči. Poznam Fondo, to bi bila 
ena taka blagovna znamka. Vem, da kolegi iz Ribiške družine Tolmin oziroma družba Faronika 
imajo verjetno največjo in najmodernejšo ribogojnico za salmonide v Sloveniji in tudi gojijo 
soško postrv ter lipana tudi z namenom konzuma. 

I 5: Kar se predelave tiče, vem, da je nekaj večjih firm, ki se prijavlja na te razpise. Imamo tudi 
en ukrep, ki se imenuje predelava ribiških proizvodov iz proizvodov akvakulture, to je prav 
javni razpis. Recimo ena firma, ki je dodala eno vlogo je imela tudi 200 zaposlenih, gre za večje 
firme. Imamo tudi Delamaris, ki je naša največja predelovalna firma, nekaj ostalih manjših jih 
je tudi na Primorskem. Na predelavi bi se lahko naredilo več, samo spet je potrebno potrošnike 
ozaveščati. Predelava je dodana vrednost naše akvakulture, to jaz zmeraj poudarjam. Obstoječi 
obrati so, nekih novih obratov pa niti ni. Ribogojci tudi sami dopolnjujejo svoje gojenje, zraven 
gojenja dodajo še objekte za pridelavo. Gre za fileje, ribje namaze, ribje palčke, to lahko tudi 
sami ribogojci izvajajo, tam notri se pol izvajajo te zgodbe. Ni pa tega, da bi ribogojci gojili, 
potem pa bi svoje izdelke posredovali v kakšen centralen obrat na primer v Ljubljani, kjer bi se 
te izdelke predelalo, tega pa pri nas ni. Blagovnih znamk razen Piranski brancin ni, še to je 
firma Fonda šla čisto sama v to, v pridobitev ali v zaščito te blagovne znamke. Se pa veliko 
govori o temu, tudi na področju sladkovodnih rib, radi bi tudi našo postrv na nek tak način 
zaščititi, ampak to je proces. Smo tudi že veliko govorili tudi z vsemi ribogojci, da bi se nekaj 
takega ustvarilo, ampak dejansko to ne gre mimo, ni še dovolj pobude za to. 

I 6: Mislim, da je kar nekaj predelovalnih obratov. Glede na proizvodnjo ribiških surovin v 
Sloveniji jih bi lahko bilo tudi manj, ampak oni proizvajajo uvožene surovine, tako da tudi te 
predelajo in ponudijo trgu. Na primer Ribogojstvo Goričar ima eno svojo blagovno znamko, 
kjer je izdelek slovenski. Nato podjetje Rival, oni imajo nekatere izdelke slovenskega porekla, 
nekatere pa tudi iz uvoza, ker predelujejo različne stvari. Potem je tudi Cerkvenik, kjer 
predelujejo bakala, tukaj gre za uvoz. Brumec-Ručigaj mogoče, tega je kar, kar nekaj. 

I 7: Predelava tam, kjer se delajo paštete in konzerve, to je surovina čisto iz uvoza, to je nabava 
na svetovnem trgu in je tudi trženje dobro, ker tudi imajo določene oddelke za promocijo. Za 
predelavo naših surovin gre za filetiranje in dimljenje, predvsem postrvi, ki prihajajo iz 
sladkovodnega ribogojstva. Klapavice gredo tudi v predelavo, kjer se pojavljajo v 
predpakiranih proizvodih, ki se pojavljajo tudi že v večjih trgovskih verigah. Tej predelani 
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proizvodi imajo daljši rok trajanja. Je pa tu še možnosti. Tudi pri gojenemu brancinu gre za 
filete, ampak to je v manjših količinah. Gre bolj za kakšna posebna naročila, za kakšne sveže 
proizvode, iz katerih se dela tudi sushi in kakšen biftek ter podobno. Pri takih specifičnih jedeh 
potrebujejo izredno svežo ribo, tukaj gre za eno predpripravo. Jaz mislim, da za predelavo 
ribiških proizvodov bi bilo še prostora, je pa tako, slovenski trg je majhen. Ta predelava je 
večinoma butična in lokalna pri večini predelovalnih obratov, gre tudi za kakšne manjše 
ribarnice. Če prezremo konzervno industrijo, nekateri filetirajo ribe, dimijo filete, kupujejo 
surovine na svetovnem trgu in predelujejo recimo mečarico z morskimi sadeži, bodisi v olju ali 
v zmrznjeni obliki, tukaj se pojavljajo tudi predpakirani proizvodi. Veliko teh proizvodov je tudi 
proizvedenih na svetovnem trgu, so proizvedeni v tujini. Tej tuji proizvodi pa so lahko dejansko 
zabeleženi pod slovensko blagovno znamko slovenskega podjetja in se prodajajo na slovenskem 
trgu, vendar fizično niso proizvedeni v našem predelovalnem obratu, ker se enostavno to ne 
izplača. Je pa še zmeraj nekaj prostora za razvoj na tem področju, definitivno. Slovenskega 
porekla so gojene klapavice od podjetja Mytilus, gojeni brancini pri podjetju Fonda. Morda 
podjetje Goričar, ki goji postrvi. Če pa se postavim na stran kupca, mislim, da bi težko kakšen 
kupec vedel, da ta riba pa je od Slovenskega ribiča, razen nekaterih ribarnic, ki to dejansko 
deklarirajo in posebej označijo na prodajnih mestih, tako, da je kupec obveščen, da ima ta 
ribarnica tudi ulov od slovenskega ribiča. Nekaj takih ribarnic imamo v Sloveniji. Ampak 
drugače pa iz ribolova ali pa iz akvakulture se bolj pojavljajo samo specifični primeri, pri 
katerih gre, da je surovina proizvedena v Sloveniji. Vse ostalo je uvoženo.  

I 8: Čisto odvisno od ekonomskega vidika, ali se to izplača. Verjetno bi se lahko še kakšno 
podjetje ukvarjalo z ribiškimi proizvodi, če bi se našlo kakšen dober projekt. Malo večji igralec 
na tem področju je Delamaris, potem pa so tej privatniki, ki delajo bakalaje, filete in te stvari. 
Mi v Sloveniji nimamo razvito to industrijo in ta sektor, včasih je bila bolj razvita kot sedaj. Da 
bi predelovali kje Slovenske ribe, to ne verjamem, mogoče kakšne sladkovodne, recimo Goričar 
ima dimljene postrvi. Pri morskem pa tega ni, za morske izdelke je treba imeti kontinuirano 
proizvodnjo in stalen ulov, mi pa teh plovil nimamo, da bi vsako plovilo ulovilo po nekaj ton 
ribiških surovin. To je bilo včasih, ko je Delamaris imel svoja plovila in so hodili loviti sardele 
in sardone ter so potem to tudi predelovali. Zdaj Delamaris svoje surovine uvaža, če pogledaš 
konzerve od Delamarisa, sardele imajo Hrvaški ovalni znak na embalaži. So pakirane in 
ulovljene v Splitu. Se pravi so Hrvaške sardele, narejene v Hrvaškem obratu uporabljene za 
slovensko embalažo. Gre samo za trženje pod blagovno znamko Delamaris. Skuše uvažajo iz 
severnega Atlantika. Izdelkov s slovenskimi ribami ni, tudi ni toliko ulova, da bi se lahko to 
izvajalo. Hrvati in Italijani lahko to počnejo, pri nas pa tega ni. Trend ulova tudi pada, vsako 
leto manj ga je, naši ulovijo toliko, da prodajo v kakšno ribarnico, da potrošnik lahko dobi 
kakšno lokalno ribo, pa še to je omejeno na nekaj vrst, in to je to. 

I 9: Mislim, da imamo tukaj že dosti omejeno, zaradi omejenega morja na razpolago. Neka 
velika konkurenca v tem delu bo se težko vzpostavila, razen če se bo našla kakšna tržna niša. 
Ta tržna niša bi bila ali iz vidika kulinarike ali česa drugega, da bi šli v določeno konkurenčno 
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predelavo ribiških proizvodov, pa mislim, da teh pogojev v Sloveniji ni, niti za ribe ali za ostale 
organizme. Se pravi, blagovna znamka je lahko Fonda, Delamaris, potem Argeta mogoče, 
mogoče se prodaja tudi tiste školjke pod določeno blagovno znamko, ampak je ne poznam. 

I 10: Ma dobro, v zadnjih letih se je kar nekaj ljudi lotilo te predelave, lahko pa bilo tega še 
več. Včasih je bil Delamaris močnejši igralec na tem segmentu, je pa še vedno močen v 
primerjavi z ostalimi, ki so večinoma majhni. Ostala predelava pa pri kakšnih ribogojcih, od 
tega, da prodajajo kakšne dimljene izdelke, fileje in paštete. Tudi tej izdelki so dobri. Zdaj, da 
bi bilo prav slovensko težko, več ali manj gre za uvoženo ribo. Slovenske školjke, mislim, da 
nimajo statusa, da so prav slovenske. Da bi bil en izdelek, da je prav slovenski, tega, po mojem, 
ni, lahko se pa motim. 

I 11: Da bi jaz osebno izvajal predelavo nimam časa, ker mi že ribolov vzame veliko časa. Z 
veseljem bi to delal, če bi lahko, ampak ponovno gre tukaj za ureditev veliko papirjev in 
denarja. Na koncu greš težko skozi, če se za to odločiš. Pri promociji pa gre za kulturo 
prehranjevanja z ribami, ki je v Sloveniji nimamo. So pa zraven tukaj restavracije in podobni 
gostinski obrati. Recimo restavracije bi mogle začeti ponujati ostale vrste, ki niso samo brancin 
ali orada. Restavracije bi lahko začele ponujati tudi ostale vrste, kot so špari in podobni. Tako 
kot je v Italiji ''frito misto'', kjer so mešanice različnih ribjih vrst med sabo, ampak za enkrat 
pri nas tega ne bojo jedli. Govorim samo za našo obalno območje, drugod po Sloveniji je to še 
slabše. 

I 12: Tukaj vem, da so eni manjši predelovalci prodrli v trgovine. Ponovno, potrošnik bo kupil 
izdelek, če bo ta ponujen. Če večino časa potrošniki kupujejo v trgovini, pol mora biti izdelek 
tam in tam bo tudi rast ter kakovost. Pri Delamarisu pa je kakovost dana s tradicijo, ki je zelo 
dolgoletna, oni delajo dobre izdelke, po našem mnenju. V Sloveniji promocije za določene stvari 
vsekakor trajajo preveč kratko. Pri ribah in ribištvu pa tudi ni nekega interesa, da bi se te 
promocije izvajalo dolgotrajno. Zelo pomanjkljiva je promocija za področje akvakulture, glede 
na to, kako čisto vodo imamo, tam tega manjka. Manjkajo tudi kakšna združenja pod znamko 
Slovenska kakovost. Ampak tukaj vsi gledajo samo tiste uboge ribiče na morju, kaj pa vse 
ribogojnice? Možnosti povezave med več ribogojci so, gre za izbrano kakovost. Izbrana 
kakovost je to, kjer je zakonodajno določeno, kako morajo biti povezani, ker dobijo celo nekaj 
denarja za pet let, če to počnejo. Znotraj tega se lahko promovira, in to ne samo enkrat, ampak 
pet let. To je treba izkoristiti. Verjamem, da ribiči na morju nimajo interesa se povezovati, ker 
je premalo rib in ni stalnega ulova. Akvakulture pa, ko da ni, mislim, da se tu naš program 
razvoja in kmetijstva v ribiški smeri mora bolj usmeriti na akvakulturo. To pa ne gre za morsko 
akvakulturo, ampak za sladkovodno. Je pa res, da pri naših vremenskih razmerah je precej 
toplo, to je lahko problem. Gojenje enega brancina pri morju traja lahko tudi do štiri leta, to 
pri Fondi vedo, jasno je tudi, da je njihov izdelek drag. Drag je zato, ker nimajo osemsto rib na 
kubični meter, ampak samo štiristo. Brancin pa kjerkoli ga gojite, da pride do porcijske 



Priloga 3 

 

vrednosti, ga je treba gojiti tri do štiri leta. Postrv pa, da pride do porcijske vrednosti, potrebuje 
eno leto, to je priložnost! Različne vrste postrvi je možno gojiti, tukaj so priložnosti. 

I 13: Jaz mislim, da toliko, kot je trg sposoben prevzeti ribiških izdelkov, toliko je tudi 
predelovalnih podjetji. Se pa dejansko s promocijo ribiških izdelkov tudi krepi ta predelovalna 
dejavnost na podjetniški ravni. Jaz mislim, da raste eno z drugim, mora zrasti povpraševanje, 
tako se bodo tudi podjetja lahko več razvijala. Vem, da je nekaj manjših podjetjih tukaj, so pa 
verjetno najbolj prepoznavna ribogojstvo Goričar in Ribiška družina Tolmin, ki prodajata 
slovenske gojene ribe. Uvoz bo rastel s povečanjem povpraševanja. Če bo pa večje 
povpraševanje, bo tudi večja ponudba, več bo reklame, eno z drugim, vse skupaj bo rastlo. 

I 14: Tukaj se večina stvari že predela v tujini, iz kje pa dobijo te surovine v tujini, pa je ponovno 
vprašanje. Obstaja pa nekaj manjših predelovalnih obratov, ki so bolj lokalni. 

I 15: Enostavno so zatrli vsako manjšo pobudo, kjer so delali razne paštete, dimili ribe in 
podobno. Take stvari so vse razpadle, ker je zakonodaja tukaj preostra. Razen večji sistemi, 
kjer je lažje konzerve uvoziti in prodati. Skoraj, da ni podjetji, ki se ukvarja s predelavo rib. 
Poznam samo Goričarja in Delamaris, ostalo je zanemarljivo. Večina stvari, ki se jih predela, 
so uvožene ribe. Predelave slovenskih rib skoraj, da ni. Izdelek slovenskega porekla je lahko 
Goričarjeva dimljena riba, Prosubove klapavice in pa brancin od Fonde. 

Transkripcije odgovorov na enajsto vprašanje 

11. Vprašanje: Kako se ribištvo povezuje s turizmom? Ali poznate kakšne primere 
povezovanja (prenočitve; hoteli, tekmovanja, ribogojstvo, ribolov, gostinstvo)? Ali menite, da 
povezovanje turizma in ribištva narašča ali upada? Kaj menite o promociji ribištva? 

I 1: Ogled školjčišč, prevozi ribičev, rekreativni ribolov, prevoz turistov na rekreativni ribolov. 
Lahko pa tako zmanjšajo kvote profesionalnim ribičem, saj vsi izkoriščajo isti vir, iste 
populacije. Poznam tudi ribogojnice na celinskih vodah, kjer si lahko potrošniki sami nalovijo 
ribe. Si prišel in si plačal in recimo, smo si nalovili deset postrvi, kasneje popoldan pa so bile 
doma za kosilo. To je bil en dan takega druženja, lovljenja, ribe smo kasneje sami spekli na 
žaru, ne vem pa, ali še to prakticirajo. Vsi potrošniki so si sami nalovili ribe, lastnik pa je nato 
očistil te ribe, domov pa si nesel očiščene ribe. Premalo je promocije in premalo promocije 
kvalitetnih proizvodov, vključevanje v gostinsko ponudbo – specializirane ribje restavracije z 
dnevno ponudbo, nekaj jih je že po Obali. 

I 2: Se povezuje in tu je še veliko možnosti za še boljše sodelovaje. V državah EU je veliko 
primerov dobrih praks na tem področju. Menim, da bo teh aktivnosti povezovanja med sektorji 
vedno več, saj so ribiči primorani, da poiščejo možnost za dodatni dohodek izven sektorja 
(diverzifikacija). 

I 3: Ni podatkov. 
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I 4: Ni podatkov. 

I 5: Ja, zelo veliko povezovanja s turizmom je pri Soči, so tudi naredili Festival soške postrvi, 
ki poteka vsako leto, tej izvajalci so že nekaj korakov naprej in zadeva se dobro razvija. Zdaj 
po ostali Sloveniji pa imamo lokalno akcijske skupine, te skupine so razporejene po Sloveniji, 
to pa gre za določeno sodelovanje občin, turističnih informacijskih centrov in deležnikov na 
terenu, po navadi so to ribogojci ali kmetje. Oni se povezujejo prav z namenom povezave 
proizvodnje in turizma. Teh projektov je več, na Gorenjskem, v Posavju in na Posočju. Nekako 
te tri lokacije prevladujejo in pa seveda na slovenski Obali, Obala je že veliko naredila v tej 
smeri, na temo promocije in povezovanja ribištva s turizmom. Školjkarji in Fonda so veliko 
naredili na tem, imajo skoraj že večji prihodek od turizma kot pa od samega ribogojstva. Imajo 
vodene oglede ribogojnice, povpraševanja po tem je. To je verjetno priložnost in tudi 
prihodnost, to bo še naraslo sigurno. Komercialni ribniki se kar povečujejo, to vidim tudi po 
terenu, imamo enih par dobrih praks. Na primer pri Kamniku, Naklo, tudi blizu Ptuja. Princip 
je zdelo dober, v bistvu prodaš svojo ribo čez trnek, potem pa imaš zraven še določeno gostinsko 
ponudbo, je zelo povezano s turizmom. Povpraševanje po tem se veča. Po navadi se v 
komercialne ribnike vlaga odrasle ribe od 25 do 40  dekagramov, ali celo večje, če jih imajo 
na razpolago. Običajno pa je pri komercialnih ribnikih, da gre za sodelovanje s kakšnim 
ribogojcem oziroma lahko tudi sam ribogojec to izvaja. Se pravi, če imaš eno ribogojnico, v 
kateri gojiš ribe, zraven pa imaš športni ribnik, ki se tedensko pripelje na 100 kil rib. Ko se te 
ribe izlovi pa se spet povežeta, če gre to za dva upravljalca, pri katerem ima en komercialni 
ribnik, drugi pa ima ribogojstvo. Težko je imeti ribogojstvo in pa športni ribnik hkrati, drugače 
pa to deluje na način sodelovanja med upravljalcem komercialnega ribnika in ribogojcem. 

I 6: Športni ribolov in rekreacijski ribolov sta povezana s turizmom, se pojavljata na Posočju, 
na Savi, morda tudi na Kolpi. Izvajata se tudi pri Bohinju menda, pri Tolminu tudi. Na Obali 
se pojavljajo povezave med akvakulturo in turizmom, določene skupine si hodijo ogledati 
ribogojnico (Fonda), školjkarji tudi vodijo določene skupine z ladjami na oglede školjčišč. 
Nekaj se sigurno dogaja na tem področju, se počasi razvija. V Sloveniji je kar precej 
komercialnih ribnikov. Gre za dejavnost, ki je rekreativna kot pa tudi turistična. Dostikrat jo 
izvajajo ribogojci, kot neke dopolnilne dejavnost ali morda kakšne kmetije, ki imajo tudi to 
ponudbo. Povezave so tudi med komercialnimi ribniki in gostinstvom, na enih lokacijah je kar 
nekaj dobrih zgodb o teh povezavah, je kar uspešno. 

I 7: Povezovanja s turizmom je kar nekaj, ker nekaj ribičev se je diverzificiralo v ta del ponudbe, 
se pravi so priredili plovila za izvedbo športnega ribolova, povezani so tudi z nekaterimi 
agencijami, ki jim dostavljajo goste. Tudi zasebno kličejo turiste in organizirajo te zadeve. Jih 
je nekaj. Jaz mislim, da bo tudi ta segment še naraščal, zaradi slabega socio-ekonomskega 
stanja slovenskega ribištva in ribičev je težko preživeti samo z ribištvom. In zato so se nekateri 
ribiči preusmerili v neke druge oblike ponudbe, poleg ribolova. S tem si pomagajo za doseganje 
rednih prihodkov. Tukaj je še prostora in sigurno se bo še kdo odločil za to. 
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I 8: Kar se tiče tekmovanja, je zadnje tri leta na veliko ribo tekmovanje. Glede turizma je 
mogoče, kar ribiči poleti vozijo turiste okoli, pozimi pa tudi lovijo turisti z ribiškimi barkami, 
potem pa naredijo nek ''fish picnic'', ampak so to spet ribe, ki jih oni kupijo. To je lih toliko, da 
zaokroži svoj zaslužek s temi turističnimi dejavnosti, da se ne rabi truditi z ribolovom. Na 
primer Hrvati imajo, da te peljejo ven loviti in potem, kar se ujame, se speče oziroma če se ne 
ujame, ima vedno nekaj pripravljeno. Naši ribiči so bili zainteresirani za nekaj časa, da bi se v 
nekem takšnem smislu to izvajalo, ampak se je zdaj to zaustavilo, zdaj pa ne vem, ali zaradi 
zakonodaje ali pa zaradi tega, ker niso videli neke računice. Zdaj pa ta manjša tekmovanja, ki 
so pa se jih udeležujejo samo domačini. Je pa nekaj tudi večjih tekmovanj, ki lahko privlečejo 
tudi ribiče iz Italije in Hrvaške. 

I 9: Pri sladkovodnem ribištvu tega povezovanja s turizmom je, gre za komercialne ribnike. 
Kar se pa morskega ribištva tiče, mislim, da je to močno povezano s turistično sezono, naš 
potrošnik več rib konzumira, ko gre na morje, kot pa recimo preko leta. 

I 10: Ribištvo bi se moralo več povezovati s turizmom. En primer sem omenil že prej, da bi 
lahko ribiči vozili turiste na ogled procesa ribolova, nato pa bi ulovljene ribe pojedli. Veliko je 
ribičev, kjer pozimi lovijo ribe, poleti pa vozijo turiste, sploh v Izoli, to se je zelo razvilo. Ni pa 
razvito, da bi to izvajali sočasno, to bi bla neka oblika povezovanja s turizmom. Mislim, da je 
to povezovanje turizma in ribištva v porastu, vedno več ljudi vidi, da ne more samo od ribištva 
živeti. Treba je pa vedeti, tisti, ki se odloči biti ribič, je ribič in teoretično drugo ga ne zanima, 
zdaj, če pa bo njegov prihodek bil vprašljiv, potem bo začel razmišljati o neki diverzifikaciji. 
Definitivno je dosti tega in še več tega bo v prihodnosti, sploh glede na to, da se kvota izlova 
zmanjšuje. Prevozi turistov se dogajajo, gre tudi za fish piknike. Ribič, ki ima samo ribiško 
dejavnost, on niti ne sme voziti turistov, ker to mešanje ni dovoljeno. Lahko je tako, da šest 
mesecev ima prijavljen turizem, šest mesecev ima prijavljeno ribištvo, to se verjetno dogaja. 
Ko pa ima prijavljeno ribištvo, ne sme voziti turistov in obratno. Tukaj je mogoče ponovno 
zakonodaja ta, ki omejuje povezovanje teh dejavnosti. Nekaj promocije je, ampak ni to na ne 
vem kakšni ravni, še vedno je premalo, ribiči pa si promocije ne morejo privoščiti. 

I 11: To na Hrvaški kar nekaj počnejo, to so začeli delati ravno zato, ker je bilo malo rib v 
morju. To poteka tako, da vzamejo nekaj ljudi na ladjo, spustijo nekaj mrež v morje in nato jih 
tudi dvignejo. Če je ulov ga pojejo, drugače pa imajo ribiči kakšne druge ribe pripravljene. Je 
sigurno zanimiva dejavnost, sploh za ribiče. Po moje, če se to izvaja pri njih, bo mogoče tudi 
pri nas začelo delovati, zna bit. Ribe je vedno manj, turistov je pa dosti. Da bi pa slišal za 
kakšne druge primere povezovanja ali kaj takega v Sloveniji, tega se ni lotil še nihče. 

I 12: Tega ne poznamo dobro. Vsekakor pa Slovenijo noben ne bo smatral kot ribiško deželo, 
tukaj je mogoča povezava bolj na obalnem predelu, pa na splošno pri kulinariki, drugače pa 
ne. Vse turistične destinacije ponujajo z ribičem na morje, lovljenje, to bi bilo možno tudi pri 
nas. Mogoče tudi pri ribogojnicah, imajo določene ribnike in tam pustijo otrokom, da se tej 
naučijo loviti ribe. 
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I 13: Definitivno se pojavlja ribiški turizem okoli reke Soče. Tam pridejo turisti na muharjenje, 
ampak dejansko bi to bilo lahko še boljše razvito. Pri tem gre za visoko zahtevne goste pri 
ponudbi prenočišč in hrane. Gre za eno veliko področje, kjer so še možnosti izboljšanja. Pri 
reki Muri in Kolpi so tudi take možnosti, da se bi izvajalo ribiški turizem. To povezovanje med 
ribištvom in turizmom je sigurno v naraščanju, tudi sama Slovenska turistična organizacija 
deluje na tem, da se spoznava slovenske reke in ostale vodne tokove. Promocije ribištva je 
premalo, ta sektor je treba promovirati kot vse ostale, mogoče je tukaj ta sektor tudi malo 
zapostavljen. 

I 14: Na primer ribiči peljejo turiste na ribolov, Fonda ima na primer ogled ribogojnice. Je pa 
lahko mogoče tukaj spet problem zakonodaja, saj ne omogoča enostavnega povezovanja 
ribištva in turizma. Eni pa tudi nočejo družbe pri izvajanju ribolova, saj gre za en čas samote 
in lastnega dela. Mislim, da bi lahko vodili turiste, bi morali ribiči tudi imeti določene turistične 
licence, tukaj pa se postavljajo omejitve. Po moje bi morali izobraževati javnost, da sta 
Jadransko morje in Sredozemsko morje prelovljena. Mogoče manjka edino promocija pri tem, 
da veš, kaj ješ in takrat, če že ješ ribo, da jo znaš ceniti. Promocija je potrebna pri zaznavi, 
kako prepoznati kvalitetno ribo in da veš, iz kje riba prihaja. V Sloveniji pa itak nismo 
samozadostni glede rib, naše lastne zaloge porabimo hitro. Glede ribiškega sklada pa je 
vprašanje, kako se izrablja tisti denar, menda gre za nakup opreme za ribiče in podobno. 

I 15: Ravno zdaj sem zaključil film, ki smo ga delali v Gornji Radgoni, celo Pomurje smo 
preiskali in praktično nismo našli ene ribogojnice. Našli smo samo eno ribarnico v velikosti 
trafike. Se pravi je stanje zelo žalostno. Delali smo film, kjer smo poskušali navezovati vino in 
ribe, da se naslonimo vse na eno zgodbo, ki je zgodba o uspehu. Zraven vina pa smo poskusili 
dodati še ribe in to predstaviti turistom. Ampak to je šele v začetnem stanju. Poznam nekaj 
manjših ribogojnic, kjer imajo nastanitev in tudi strežejo ribe, tak primer se najde pri Kamniku. 
Pri Tržiču pa je Ribiška družina, ki ima lokal, kjer pripravljajo ribe, zraven je pa tudi ribnik za 
lovljenje rib. Pojavljajo se tudi ribniki, kjer tisto kar ujameš, moraš odkupiti, gre za 
komercialne ribnike. V Evropi je registriranih 40 milijonov športnih ribičev, Slovencev je pa 
samo 2 milijona. Imamo zelo lepe vode in čez 90 vrst sladkovodnih rib, za Slovenijo je turizem 
enkratna niša. Ribiški turizem je lahko ena rešitev, če bi jo znali izvajati pravilno. Sodeloval 
sem tudi z razvojno agencijo Posavje in delal vizijo razvoja ribiškega turizma, dejali so mi, da 
ko so hoteli nekaj na tem narediti, se niso imeli s kom pogovarjati, noben nič o tem ne ve. Hoteli 
so, da naredim učni center samo, da jim usposobim kader, zato, ker imajo veliko jezero na Savi, 
ampak ne vejo, kaj z njim narediti. Recimo v Španiji, Romuniji in Avstriji je povsod praksa, kjer 
takšne stvari lepo tržijo, pri nas pa tega ni. Celo življenje se s tem ukvarjam in mi ni jasno, kaj 
je takšna ovira, da se nič ne da narediti. Na segmentu ribiškega turizma čisto zaostajamo. 
Hrvati in Bosanci tudi boljše to izvajajo, kot pa Slovenci. Več povezovanja med različnimi 
udeleženci bi lahko pomagalo, tudi ribiška tekmovanja bi bila lahko boljše izkoriščena za 
turizem. Na primer pride tisoč ljudi na svetovno ribiško prvenstvo pa jim nič ne ponudijo. Vem, 
da so na svetovnem prvenstvu, ki je bilo pred nekaj leti, pekli enega odojka in enega prospekta 
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ni bilo zraven o Sloveniji in niti pijače se ni dalo kupiti. Mislim, da ribiški turizem zelo zaostaja 
v Sloveniji. Jaz si želim, da bi povezovanje ribištva in turizma naraščalo. Gre za eno priložnost, 
ki jo imamo v Sloveniji, če tega ne naredimo, ne vem točno, kaj bomo delali, saj druge poti 
enostavno ni. Je tudi bolj trajnostno usmerjena dejavnost, ker se manj rib polovi, se več zasluži, 
vključi se lahko tudi vinarje, kjer se promovira vino. Menim, da promocije o ribiških izdelki 
praktično ni, razen nekih manjših akcij. Na primer nekaj filmov smo posneli, kjer se opisuje 
akvakulturo, v bodočem se bo delal tudi film akvakultura v Posavju. Nekaj se le premika, ampak 
počasi. Tudi Ministrstvo tukaj ne ukrepa dosti, saj je akvakultura del kmetijstva. Akvakultura 
je del kmetijstva, ampak je praktično na kmetijskem sejmu ni bilo. Predstaviti bi jo bilo treba 
na kmetijskih sejmih, iskat sogovornike in razvijati zadevo, ne pa čakati, da bo samo šlo na 
boljše. Po moje ne bo nič šlo na boljše, če se nekaj ne naredi na tem. Nekaj promocije vseeno 
je, ampak jo je zelo premalo.  

Transkripcije odgovorov na dvanajsto vprašanje 

12. Vprašanje: Kaj mislite, kako se bosta ribištvo in trg rib v Sloveniji razvijala v naslednjih 
desetih letih? Kakšne trende lahko pričakujemo posebej pri ribolovu, ribogojstvu, izvozu in 
uvozu, predelavi, transportu, veleprodaji in maloprodaji? 

I 1: Jaz mislim, da na tak način, kot je sedaj, ne bo več možno. Prvič zato, ker so naravni viri 
omejeni in jih bo verjetno čedalje manj, klasičnega ribolova, da bi nekdo živel verjetno samo 
od ribolova, verjetno bo teh ljudi manj, teh ribičev, ki bodo izključno samo od ribolova živeli. 
Alternativa je to, kar že sedaj počnejo, da je to združeno s turizmom. Potem se mi zdi, da so 
možnosti še pri predelavi, da se ponudi proizvode po različnih razredih. Morda bodo še 
možnosti za razvoj školjkarstva, da se bo ta segment nekaj povečal, ker še najmanj  obremenjuje 
okolje. Potem se bo verjetno tudi poraba školjk povečala, se pravi bo en del trga zasedlo tudi 
to. Jaz mislim, da akvakultura bo sigurno postala vedno bolj pomembna, vsaj globalno. V 
svetovnem merilu je vedno bolj pomembna, saj presega tudi klasični ribolov, zdaj pač naravne 
danosti so večje v drugih državah, v Sloveniji pa bi težko rekla, da bi šlo to za nek velik trend v 
prihodnosti. Globalno gledano pa bomo jedli vedno več vzgojenih proizvodov in tudi vedno več 
predelanih ribolovnih proizvodov, saj bo to vplivalo na celotno dobavno verigo. Pri nas v 
Sloveniji morda kakšno povečanje ribjih kantin oziroma restavracij. 

I 2: Jaz mislim, da akvakultura definitivno se bo dodatno razvila. Kar se tiče morskega dela je 
pa tudi odvisno od političnih situacij, tudi arbitraža zelo vpliva na naše ribiče. Obnova staležev 
in biološko stanje bo tudi vplivalo na morsko ribištvo, ampak mislim, da sigurno more biti volja, 
da se to ohrani morsko ribištvo ali pa, da se ga celo izboljša. Tudi stališče samooskrbe in 
varnost hrane, tukaj imamo še ogromno možnosti, tako, da jaz sem vseeno optimist, da bo šlo 
na boljše. 

I 3: Težko rečem, mislim, da se bo poraba rib še nekoliko povečala, ampak po mojem zelo dosti 
ne. Ribogojstvo se tudi ne bo bistveno povečalo, ker ni prostora, na celinskih vodah je preprosto 
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problem odvzem vode, v morju ni prostora, saj je kratka obala. In tudi, če bi šli dlje od obale 
na odprto morje, pride do problemov s plovbo in turizmom, lahko pride do konflikta interesov 
zelo hitro. Verjetno vseeno se bo lahko akvakultura malo povečala, slišim tudi, da bojo povečali 
površine za gojenje školjk, tam se bo nekaj razvilo. Pri samem ribogojstvu v morju in sladkih 
vodah pa težko vidim kakšen dodaten razvoj. 

I 4: Verjetno bo vse odvisno od količine in kakovosti, saj imamo podnebne spremembe, tokovi 
potokov se zmanjšujejo, se tudi pregrevajo, kar negativno vpliva na avtohtono potočno postrv. 
Šarenka na temperaturo ni toliko občutljiva, ampak čez čas bi lahko tudi ona postala, zaradi 
suš in podobnega. Verjetno se bo tudi pojavil trend gojenja tujerodnih vrst rib, kot je ameriški 
som in tilapije. Morda se bo razvila tudi kakšna akvaponika, krap gre pri mulju, gre pa pri 
krapu za to, da ga je treba znati dobro pripraviti. 

I 5: Če pogledamo 10 let nazaj, ukrepi na področju ribogojstva so se kar razvili. Za moje pojme, 
kolikor zdaj ocenjujem, se bo sigurno postavilo še enih par obratov, to je tudi naša želja, v 
bistvu želja in strokovnih služb, kakor samega Ministrstva. Želimo tudi, da obstoječe 
ribogojnice ostanejo aktivne, to me tudi malo skrbi, ker imamo nekaj ribogojcev, ki se bližajo 
upokojitvi in nimajo naslednikov. Tam pa se zadeve zelo hitro lahko končajo, je kar 
problematično. Imamo tudi kar nekaj mladih ribogojcev, ki so uspešno prevzeli to družinsko 
dejavnost, tam pa zadeva teče, se kar povečujejo, to so pa tiste dobre zgodbe, ki jih tudi radi 
pokažemo kot ene dobre prakse. Na eni strani upam, da bodo ribogojci ustvarili večjo 
proizvodnjo in pa tudi povečali predelavo z določeno dodano vrednostjo. Po drugi strani pa 
upam, da bodo ti prenosi upokojenih ribogojcev uspešni. Veliko je tudi upravljalcev, ki imajo 
otroke, njihovi otroci pa so se odločili, da ribogojstva ne bodo izvajali. Gre za kar specifično 
dejavnost in težko je najti naslednika, če te ta dejavnost res ne veseli, je težko. 

I 6: Jaz mislim, da bo trg še rastel, glede na to, da imamo potrošnjo relativno majhno. Mislim, 
da se bo v prihodnosti izvedlo tudi kakšne trženjske aktivnosti, ki bodo podprte s strani 
evropskega sklada za ribištvo in z Ministrstva. Močno upam, da se bo trg povečal, ker ribe so 
en zdrav beljakovinski vir, tukaj je možnost povečanje konzuma tudi pri javnih ustanovah, kot 
so šole in vrtci. Tukaj imamo možnost tudi vplivati na prehranske navade otrok. 

I 7: Jaz mislim, da mogoče se bo na segmentu predelave pojavil še kakšen igralec, ki bo začel 
predelovati morda klapavice, tukaj je še nekaj prostora, da bi predelovali večje količine kot jih 
sedaj. Mogoče bi šlo za kakšen dodaten proizvod iz klapavic, ker je tudi surovina na razpolago 
in možnosti bodo odprte. Drugače pa ne vem, ali se bo kaj bistveno spremenilo, jaz mislim, da 
se bo poraba ribiških izdelkov in rib povečala morda na petnajst kilogramov na prebivalca v 
naslednjih desetih letih. Z ustrezno promocijo bi verjetno znali priti do te številke, mogoče tudi 
z malo večjo domačo proizvodnjo in potrošnjo. Da bi pa pri nas zaradi svetovnega trga prišlo 
do nekih bistvenih premikov v kakšno smer, ne vem, mislim, da kaj prav bistvenega ne. 
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I 8: Jaz mislim, da bo upadalo, ne bo pa nikoli izumrlo, sigurno bo upadlo. Mislim, da bo 30 
% ulova in 70 %  trgovine ratalo. Več trgovine bo, ulov bo pa butični ulov. Bo enih par ribičev, 
ki bo še probalo od tega živeti, par barkic bo ostalo, in to je to. Čim ne bo ekonomske računice, 
bodo zaželi odstopati, lih nekaj malih ribičev bo, kateri se bodo lahko še preživljali. Trgovina 
in uvoz bosta pa rastla. Ponudba bo za potrošnika, ampak tako kot je zdaj od drugod riba, jo 
bo potem še več.  

I 9: Če govorimo o predelavi rib, se bo trg razvijal v nekem omejenem obsegu. Ta omejen obseg 
je odvisen od kvalitete same vode, neglede ali je to morje ali celinske vode. Na razvoj zna 
vplivati tudi politični aspekt, če se bo zadeva odprla in da bi lahko naši ribiči odšli tudi bolj na 
odprto morje, temu bi sledile tudi investicije, nakupi večjih ribiških ladji. Drugače pa mislim, 
da potenciali so, želja, da bi se ukvarjali ljudje z ribištvom tudi obstaja, po moje. Se zna zgoditi 
tudi kakšno novo podjetje in kakšna nova blagovna znamka. Upravljanje Jadranskega morja 
pa je odvisno tudi od sosednjih držav, ne samo od Slovenije. Mislim, da če bo slovenski 
potrošnik bolj posegal po ribi, se bo to videlo bolj po povečanemu uvozu, kot pa na povečani 
domači predelavi, tudi delno, ampak verjetno se bo bolj povečal uvoz kot pa sama domača 
predelava. 

I 10: Ribiči se bojo mogli počasi diverzificirati, bodisi v turizem ali v kakšno drugo 
komplementarno dejavnost. Flota se bo po moje na koncu zmanjšala. V redu bi bilo, da se tudi 
to ribištvo počisti, veliko je tudi ribičev, ki so ''kvazi'' ribiči in izkoriščajo bonitete ribičev, niso 
pa niti približno oni ribiči, niso odvisni od ribolova, sploh ne hodijo loviti na morje ali pa gredo 
samo kakšen krat, ko so večji izlovi. Flota ni prečiščena, generalno ribiška flota, če govorimo 
o celoti, je dokaj ne aktivna. Tukaj bi moralo Ministrstvo nekako ukrepati. Ulov pa iz leta v leto 
upada. Ribogojstvo je pričakovati, da bo naraslo. Mislim, da cela Slovenija nima toliko rib, da 
bi lahko imeli določeno predelovalno industrijo za ta segment. Gre bolj za obrtne in lokalne 
zadeve, to se bo lahko povečalo. Kakšnih večjih poslov in obratov pa ni za pričakovati. Ja v 
teorij povezovanje ribičev v zadrugo vse štima, v praksi pa to ne gre oziroma je zelo malo 
verjetno. V tujini to deluje. Ampak v tujini imajo vse flote prečiščene in so ribiči res ribiči, ne 
pa, da se dodajajo zraven akterji, ki so tam zaradi raznih izkoriščanj ugodnosti. Je pa tudi res, 
da bi se lahko potem nastopalo z večjo količino na trgu in potem bi tudi na trgu dosegali boljše 
cene. Zdaj, kako to izvesti in na kakšen način, to bi lahko bila dolga debata. 

I 11: Dejavnost bo upadla, vedno več bo uvoza. Že sedaj je ribičev malo, čez kakšnih pet let pa 
bo ribičev še manj. Dejavnost izvajajo tudi starejši ljudje, ki bojo se upokojili. Dejavnost se na 
nekoga drugega ne predaja, nekih novih zagonov ni opaziti, da bi se kdo nov pojavil, ki bi 
izvajal ribolov. Gre za specifičen poklic in ni da bi se ga vsak lotil. Prevzemi od očeta do sina 
pa se redko dogajajo, tega je izredno malo. Skratka dejavnost je v upadu. Ribiških ladji je vedno 
manj, še malo bo postala ta dejavnost ohranjena samo zato, ker gre za del tradicije. Tej ribiči, 
ki so res ribiči, bi morali biti bolj zaščiteni, jaz ujamem malo in tisto prodam, se pa tega očitno 
toliko ne ceni. Vsak ribič, ki lovi, bi lahko tudi imel manjšo ladjo, manjše ladje do šest metrov. 
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S temi ladjami bi ulovili manj, recimo do trideset kilogramov, in to je zadosti. Po mojem s takimi 
ukrepi ribolovni stalež bi zrastel. Sardel se sploh več ne lovi, minimalno. Slovenski ribiči tudi 
če je sardela, je ne grejo loviti, ker se jim ne izplača, na borzi dobijo ceno za kilogram sardele 
od osemdeset centov do en evro dvajset (centov) na kilo. Za sardelo moreš imeti velike količine, 
če ne ni zaslužka, se ne pokrije stroškov. Ni rentabilno več, se ne izplača. Italijani pa so lovili, 
jih je možno tudi videti ponoči, kako svetijo iz ladji v morje z lučmi. V ribarnici v Kopru na 
primer pa je malo smešno, sardele prodajajo po pet evrov, zdaj predstavljaj si, kdo ima več 
stroškov, tisti, ki jih ujame ali pa tisti, ki jih samo prodaja. Marže so velike, tam prodajalci 
služijo. Na primer v Puli dobiš sardelo po dva evra in pol, tam pa dejansko lovijo na tone in 
tone tega. Masoven izlov je tudi napaka po moje. Moreš zadovoljiti trg pravijo, ampak 
dolgoročno so vsi v izgubi. Tako kot se vzdržuje njivo, je treba vzdrževati tudi morje. Če samo 
jemlješ, pa ne bo nič, še nekaj let bo to šlo, pol pa se bo zlomilo, ampak tako zadeve tečejo. 
Treba je najti kakšne druge vire, kako kaj narediti. 

I 12: Razvoj je lahko samo takrat, ko nekaj prodaš. Povpraševanje mora biti in potrošnik mora 
vedeti, kaj s tem narediti. Katere vrste izdelkov bo lahko vse kupil, to mora potrošnik vedeti. 
Danska raziskava pa nam je pokazala, da je treba potrošnike iz vseh vidikov uvajati. Gre za to, 
kako prepoznati svežo ribo, kako jo kupiti, da ne bo bil ogoljufan, kako mora biti shranjena in 
kako se jo pripravlja. Za to pa je potrebno veliko, veliko časa. Verjetno kar enih petnajst let, ne 
pa enomesečna ali enkratna anketa. 

I 13: Jaz mislim, da se bo ta panoga še razvila. S tem se bodo tudi optimizirali stroški, tako, da 
bo ta dejavnost postala tudi bolj cenovno sprejemljiva. Dodatna promocija bo tudi pomembna. 
Gre za en vir prehranjevanja, ki je pomemben in zdrav. Kar se tiče potenciala pri izvozu, tam 
je težko kaj reči, da bi se premaknili v nek resen izvoz. Če bi hoteli izvažati, bi se morala cela 
dobavna veriga organizirati na ustrezen način, drugače pa na tuje trge ne bomo mogli izvažati. 
Jaz mislim, da sladkovodni ribolov se ne bo zmanjšal, sploh če gledamo na turizem. Pri 
pridobivanju ribolovnih dovolilnic tudi ne vem, če je sistem popolnoma transparenten. 
Transparentnost ribiškega dela bi bilo potrebno dograditi. Bo pa eno z drugim rastlo, 
sladkovodni ribolov s turizmom in obratno. Ustrezne turiste je treba pripeljati, treba je vedeti, 
da se ne ukvarjajo vsi z dejavnostno ribolova.  

I 14: Iz vidika varovanja narave bi bilo dobro, da bi ribičem ponudili alternativni dohodek in 
da bi se ribolov še bolj omejil. Je pa res tudi, da Slovenija je res majhen del. Zdaj ribiči so 
verjetno ljudje, ki so starejših generacij, to zna biti tudi problematično. Podnebne spremembe 
bodo še bolj vplivale, da bo še manj rib. Mogoče se bo v prihodnosti spremenilo tudi, kaj jemo 
iz morja, tako, da se bo začelo jesti kakšne druge organizme. Teh navad še ni, vem pa, da so 
nekje poskušali jesti tudi meduze. Ribe iz prilova niso nič slabše, z njimi bi se lahko naredilo 
kakšne brodete ali podobno, to bi lahko uveljavile restavracije. Ljudje tudi sploh ne vedo, kaj 
vse je zaščiteno. Ne vejo, kaj lahko loviš in kaj ne smeš loviti. Mogoče tudi pri ribičih na 
splošno, ne vem, če vedo, da ni dobro loviti tistih največjih samic, ker te še niso zaključile svoj 
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reprodukcijski krog. Težko bi bilo izvedljivo, da bi vsi prenehali z ribolovom, tudi na kakšnih 
hrvaških otokih so ljudje čisto odvisni od ribolova. Mogoče tudi niso oni krivi, da so se staleži 
zmanjšali, ampak tu gre bolj za tiste večje ladje, ki lovijo na tone in tone ribolovnih organizmov. 
Tisti, ki so enkrat živeli od tega, so tudi bolj cenili morje, zdaj ne vem, če isto cenijo morje te 
večje industrijske ribiške ladje, po moje so te najbolj problematične. 

I 15: Mislim, da bo počasi raba ribjega mesa rastla. S povpraševanjem bo rastla tudi ponudba. 
Mislim, da slabše kot je zdaj, bo težko, samo na boljše lahko gre. Kako hitro se bo raba povečala 
pa bo odvisno tudi od naših aktivnosti, lahko naredimo zelo veliko, lahko pa nič ne naredimo. 
Mislim, da se bo predvsem povečal uvoz ribiških izdelkov, ker naša proizvodnja ne sledi 
povpraševanju. Ljudje bodo hoteli več ribe, ker ne berejo samo slovenske literature, ampak 
iščejo informacije tudi drugje. Riba je del prehrane sodobnega človeka in bi bilo dobro, da bi 
boljše ozavestili ljudi, da ne bi jedli najslabše lignje ali pa najslabše ribe, ki se najdejo na trgu. 
Podpreti bi bilo treba ribogojstvo, z malo akcije bi se lahko dalo marsikaj narediti. Predvsem 
pa s pospeševanjem povpraševanja in z ozaveščanjem javnosti. Domača riba je dobra riba in 
ni obremenjena s prevozom. Ribe iz slovenskih vod, so lahko sveže in hitro na krožnikih. 
Slovenija je majhna, je lokalen trg, v nekaj urah vožnje si lahko na kateremkoli delu države. 
Podjetji G2O in Fonda opravljata prodajo tudi preko spleta, kjer si potrošnik lahko naroči ribo 
in je naslednji dan pri njemu sveža riba. Osebno sem zbiral recepte za postrvi in sem izbral čez 
štiristo receptov za njihovo pripravo, v Sloveniji pa ne boste našli ene gostilne, kjer na tri načine 
pripravijo ribo. Manjka začetno povpraševanje, to je treba ustvariti in tukaj mora pomagati 
tudi Ministrstvo. 

Transkripcije odgovorov na trinajsto vprašanje 

13. Vprašanje: Kakšen pomen pripisujete kršitvam in nepravilnostim na trgu rib in ribolovnih 
proizvodov glede na socio-ekonomsko trajnost v ribiški vrednostni verigi v Sloveniji (kakšen 
pomen predstavljajo kršitve pri ribištvu in na ribiškem trgu — ali lahko vplivajo na razvoj in 
rast trga)? 

I 1: Jaz pa mislim, da je pomembno to iz več vidikov. Zato ker predvsem vplivajo na potrošnike, 
potrošniki si lahko izgradijo izrazito negativen odnos, to pomeni lahko npr., da se trg ne uspeva 
dobro razvijati, ker prodaja upade, ker imajo en tak pogled, da je vse goljufivo. Ali pa, da si 
ustvarijo pogled, da gre za dejavnosti, ki niso vzdržne za okolje. Mislim, da ena ali druga 
skrajnost nista dobri. In mislim, da če propade morsko ribištvo v Sloveniji, propade tudi en del 
kulturne dediščine, kar pa se mi ne zdi prav, je treba tudi ta vidik poudariti, gre za eno 
dejavnost, ki lahko prispeva tudi drugim dejavnostim ne samemu ribištvu, ampak tudi turizmu, 
izobraževanju, kulturi, je vse povezano in si ne želimo, da bi to propadlo. 

I 2: Mislim, da za enkrat ne morejo vplivati na rast trga, ker ni veliko primerov, v medijih ni 
bilo še afer o kakšnih ribiških proizvodih, glede tega smo še relativno mirni. Mogoče je to tudi 
zaradi tega, ker se ne spremlja toliko te zadeve, kljub temu pa to je. Gledati je treba na to 
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proaktivno in treba je narediti nekaj v tej smeri, da bo bilo tega manj. Treba je biti pripravljen 
in tudi kakšno strategijo, kako reagirati. Metode preverjanja in diagnostike so drage, zapletene 
in tukaj lahko prav projekti in šolstvo pomagajo pri izboljšanju stanja. Mogoče je tudi to, da 
pri potrošnikih je, da vsak kupuje tisto kar pozna in se izogibajo kakšnim vrstam. Pojavlja se 
strah zaradi določenih zgodb iz medijev. Zdaj toksini se lahko pojavljajo v školjkah, kar je bilo 
problematično v preteklosti, zato je bilo potrebno zapreti proizvodnjo in promet. Moje 
generalno mnenje pa je pozitivno, mislim, da proti kršitvam je treba ukrepati, so pa te kršitve 
kljub temu manjše. 

I 3: Težko rečem, ne bi vedel, ne morem nič reči. 

I 4: Bom rekel, da verjetno ja, če bi se pojavila kakšna afera pri ribištvu, bi to sigurno vplivalo 
na trg. Če bi se pojavilo kakšno zavajajoče označevanje, podobno kot je bila afera s konjskim 
mesom, ki pa ni bilo konjsko meso, je šlo za nekaj drugega v tistem primeru. Primer pri ribištvu 
bi bil na primer, da če bi recimo plačali postrv, nato pa ugotovite, da jeste kakšno tilapijo ali 
vietnamskega vitkega soma, gre to za klasično zavajanje, ki bi lahko sprožilo kakšno afero. 

I 5: To je zdaj tako, če bi prišlo do neke afere, bi to vplivalo, ampak vplivalo bi za eno kratko 
obdobje. Kot primer lahko navedem afera, ki je bila 2 leti nazaj pri čebelarstvu. Afera je bila o 
uporabi zdravil pri čebelah, takrat je bilo v momentu povsod govora o tem, bilo je na televiziji, 
v glavnem je šlo za cel ''halo''. Ta afera je bila takrat v tistem trenutku slaba za vse tiste, ki so 
prodajali med, ampak to se je po letu in pol pozabilo. Tako, da kakšna prehranska afera ima 
vpliv, ampak vpliv je kratkoročen. Če gre za kakšne manjše kršitve, pa po mojem ne vplivajo 
toliko, da bi zaustavile rast trga. 

I 6: Kršitve sigurno lahko vplivajo na trg. Zdaj, dokler to ne pride v širšo javnost, se teh kršitev 
noben ne zaveda. Ko pa pride kakšna afera v širšo javnost, pa ta sigurno negativno vpliva na 
celotno področje. Zaenkrat na področju ribištva afer še ni bilo. 

I 7: Ja, te kršitve, ki se pojavljajo, lahko tudi vplivajo na trg. Bolj kot se te kršitve zajezi, manj 
je črnega trga. In če se črni trg zmanjša, potem bo več ponudbe na legalnem trgu, ker bodo tam 
prisiljeni prodajati. Sicer potrošnja v bistvu se ne bi povečala, povečava bi bila videti edino v 
uradni statistiki. V statističnih podatkih bi seveda narasla prodaja in poraba, obstaja pa že 
zdaj, ampak jo statistika ne zazna, ker je nelegalna. Se pravi, ves promet od ulova do prodaje, 
ki je podvržen kršitvam, je seveda nelegalen in nikjer ni zaznan, vemo pa, da je. Lahko ga tudi 
ocenjujemo, kolikšen je, ni pa nikjer zaznan. Če bi se to zmanjšalo, bi del prometa lahko šel v 
evidentiran promet in uradna statistika bi to zaznala kot povečanje prodaje. 

I 8: Teh kršitev ni toliko, da bi zaustavljalo rast tega ribiškega trga. Morem reči, da v tem 
našem sektorju so kršitve, ampak spet jih ni toliko, da bi tisti, ki živi od tega, to počel, saj tudi 
ve, kakšna je zakonodaja. Tisti, ki so kratkoročno usmerjeni in delajo kršitve, pa itak delujejo 
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za kratek čas, gre za tako omenjene padalce, ko se da zaslužiti se najdejo, drugače pa jih ni. 
Jaz mislim, da tukaj ni toliko kršitev, da bi to karkoli zaustavljalo. 

I 9: Z vidika potrošnika, če govorimo o teh vrstah kršitev, menim, da takšnih proizvajalcev pri 
nas ne potrebujemo. Je potrebno sloneti na poštenih informacijah in na poštenem načinu 
predelave in gojenja. Če pa se te kršitve pojavljajo, morajo tudi državne službe tukaj narediti 
svoje delo. Kontrola in varnost je pri nadzorovanju, to kar se goji in ulovi in pride na trgovske 
police iz Slovenje, mislim, da je to ustrezne kvalitete. In ta kakovost je višja, kot je minimum, ki 
jih zahtevajo predpisi EU. 

I 10: Jaz mislim, da kršitev ni toliko, da bi lahko vplivale na trg, nekih pretiranih težav tukaj 
ni. Zdaj nekdo, ki se profesionalno ukvarja s tem, ne vem, če si lahko privošči take dejavnosti. 

I 11: Mislim, da te kršitve, ki so, niso nekega bistvenega pomena, da vplivajo tako veliko na 
trg. 

I 12: Ne, mislim, da so te kršitve zelo majhne. Vem, da živilski inšpektorji grejo po trgovinah 
in po ribarnicah in gre za kar strog nadzor. Medtem ko pa pogledate večje trgovske centre, tam 
pa imajo to zelo dobro urejeno. Na primer dobro vemo, kar se dobi ob torkih ali ob četrtkih v 
ribarnici v glavnem mestu Slovenije, ne pa v majhni trgovini. Pri manjših supermarketih pa je 
tako, da nimajo niti več svežih izdelkov, kar pomeni, da vse kar prodajajo, je predpakirano. 
Razvoj gre tudi v predpakirano in pripravljeno. Potrošniki pa kar naprej rabijo spodbudo. 

I 13: Kršitve lahko vplivajo na ribiški trg, če pride do tega, da se začne med potrošniki govoriti 
o tem. Na primer, če bi se govorilo, da se je nek organizem ponaredil, samo z namenom, da se 
je ta prodal po višji ceni. Zaradi tega se lahko pojavi nek strah in nezaupanje. Treba je zelo 
paziti, kako gojimo sladkovodne ribe, ker če bo prišlo do kakšne afere, se bo zbilo vse delo, ki 
je bilo do sedaj narejeno. Paziti je treba na varnost pri gojenju, na kakovost krme in vode. Res 
je treba imeti eno dobro proizvodno prakso. 

I 14: Po moje ja, vseeno slovenski potrošniki postajajo vedno bolj ozaveščeni. Verjetno se 
sprašujejo, kaj jedo in če bi se zgodila kakšna nepravilnost, bi to hitro izvedeli, kar bi lahko 
negativno vplivalo na samo prodajo. 

I 15: Slovenija je majhna dežela in vsaka informacija vpliva na trg. Nekdo omeni toksine in se 
prodaja školjk ustavi. Slovenski ribiški trg je zelo odziven trg, z nadzorom in domačo 
proizvodnjo po moje ni večjih nevarnosti. Vendar sem pa tudi imel izkušnjo, da novinarji, ki ne 
ločijo dveh rib med seboj, pišejo o ribah. Oni naredijo paniko in strah na tržišču, tako pa 
naredijo škodo proizvajalcem. Jaz ne vem, kako vplivati na uredništva časopisov, ampak nekdo, 
ki ne pozna rib, o ribah ne more razpravljati. Tukaj sem zaznal nekaj zlorab ali neznanja, ne 
vem niti točno, kako bi to opredelil. Če bi se v časopisih nekajkrat pojavili korektni članki o 
ribiških izdelki, potem bi se tudi prodaja rib povečala. Slovenski trgi so zelo odzivni, hitro 
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reagirajo. V medijih, če kdo kaj napiše, napiše mnogokrat kakšno neumnost, namesto, da bi 
pomagal pri informiranosti o ribiških izdelkih, tako pa nastane več škode kot pa koristi.   

Transkripcije odgovorov na štirinajsto vprašanje 

14. Vprašanje: Ali imate morda kakšne ideje, kako bi se lahko stanje na slovenskem ribiškem 
trgu izboljšalo (npr. prakse, procesi, kontroliranje, kaj narediti s prilovom; kaj bi lahko 
pripomoglo trgu)? 

I 1: Do sedaj smo ugotovili v projektu, da je ponudba svežih proizvodov po Sloveniji zelo 
različna, dlje od Obale in izven Ljubljane je pa ponudba svežih proizvodov zelo slaba. Rešitev 
bi bila morda usklajena akcija oglaševanja ponudbe, osveščanje potrošnikov o zdravi prehrani, 
inovativni proizvodi, ki bi pritegnili potrošnike, morda bolj pritegniti predelovalce ali male 
podjetnike. Pri prilovu je treba narediti seznam vrst iz prilova (to obstaja) in predstaviti ribičem 
in vpletenim v oskrbno verigo, kako uporabiti te vrste, verjetno skupaj z malimi predelovalci, 
ki bi naredili zanimive proizvode. Pri nadzoru pa bo bilo treba bolj osvestiti potrošnike o lokalni 
hrani iz morja in nadzoru nad njenim poreklom. 

I 2: Ključno je, da se potrošnike ozavešča o pomenu rib v prehrani in izboru lokalnih rib iz 
ribogojnic oziroma ulova. 

I 3: Ja, prilov je zanimivo vprašanje. Prilova je nekaj in na žalost ta prilov ostane neizkoriščen. 
Sicer del tega prilova ne sme končati na trgu, ker je pač v tako imenovani sredozemski uredbi 
na dodatku tri, se pravi, podmerske vrste ne smejo na trg, medtem ko pa ves ostali prilov pa bi 
lahko šel na trg, ampak ne gre, predvsem zaradi navade kupcev, ker tega ne sprejemajo. Recimo 
v Italiji gre tudi veliko prilova na tržišče in so celo lokali specializirani za prodajo, tako 
imenovani ''Frito misto'' so mešane ocvrte ribe. Izboljšat bi morali v bistvu prodajo slovensko 
ujetih rib, da ne bi več te ribe končale v Italiji in da bi se prodajale na slovenskem trgu, verjetno 
bi tudi višjo ceno dosegale, ker bi se prodajalo kot domače, naše, kot domači proizvod, zgodba 
bi se dala tukaj narediti, lahko bi bila  to tudi ena blagovna znamka. Problem je, da naši ribiči 
nekako se ne znajo združiti, ker to en sam posameznik ne more plasirati na trg. Da bi lahko to 
dosegli, bi se morali ribiči združiti v določeno zadrugo, nekaj takega. Potem bi to v okviru tega 
plasirali na trg, vsi skupaj. 

I 4: Prakse tukaj nimam, bi pa rekel čisto na splošno, da stalna kontrola bi lahko bila najboljša 
rešitev, samo v pisarnah biti ne pripomore dovolj. Seveda bi si želeli, da bi bilo še več zavedanja 
o sladkovodnih ribah, več posluha in monitoringa, tudi izobraževanja. Morda bi bilo zanimivo 
vprašanje, kako bi lahko dosegli povečanje povpraševanja izdelkov iz krapa, ščuke in smuča. 
Povpraševanje po cipridnih vrstah ali pa plenilnih vrstah bi se lahko izboljšalo. Na primer 
smuč je po kakovosti v rangu brancina, se pa ga zelo slabo pozna. 
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I 5: To je tudi del naše službe, mi moremo spodbujati ribogojstvo in tudi sodelovati z 
Ministrstvom. Zdaj konkretno pripravljamo že za novo perspektivo od 2021 do 2027, pri tem 
bomo morali take ukrepe izbrati, da bodo stimulativni tudi za mlade, da se bojo videli tam pri 
tej dejavnosti. Nekako, da jim bo zanimivo prevzeti dejavnostjo ribogojstva. Na tak način bomo 
obdržali ali pa tudi povečali ta trend akvakulture v Sloveniji. Se pravi take ukrepe, da bodo 
spodbujali prevzem, povečanje proizvodnje, adaptacijo ribogojnic in pa promocija ribiških 
izdelkov. Pri promociji je zgodba, ki ni nikoli končana, to se lahko stalno še nekaj dograjuje in 
stalno je treba ljudi spodbujati. Glede na našo stopnjo samooskrbe imamo še veliko prostora 
za dvig proizvodnje. 

I 6: Izvaja se nekaj projektov, ki delajo na tem, da bi se prepoznavnost rib pa ribiških izdelkov 
izboljšala. Mi sicer delamo bolj na lokalni ravni, na primer ocenjevanje ribiških izdelkov se bo 
letos prvič izvedlo, upajmo, da se bo to na dve leti ponavljalo, da bi šlo za dolgoročni projekt. 
S tem se želimo potrošnika ozavestit, kaj je dobro in kaj ni dobro ter vzroki, zakaj je dobro in 
zakaj ni dobro. Drugače pa, če bi se promocija in marketing ribiških izdelkov izvajala 
dolgoročno, neke rezultate bi prineslo, brez tega pa ne bo nič. Mogoče izvedba več projektov 
za izobraževanje, tudi v vrtcih in šolah, da se lahko tudi spremeni prehranske navade. Vsi 
rečemo, da je ta sektor kar majhen v Sloveniji, če pa malo pogledaš, se pa kljub temu nekaj 
hrane predela, kar spet ni toliko malo. Če damo akvakulturo in pa ribištvo skupaj, gre vse 
skupaj za približno dva tisoč ton, pa je to na primer več kot imamo drobnice. Tako, da je malo 
zapostavljen ta sektor. Posebno akvakultura, ki ima pogoje, potrebno je pregledati celinske 
vode in preučiti možne potenciale. Je pa res, da iz drugega vidika se pa pojavljajo podnebne 
spremembe, suše, lahko primanjkuje vode in tako naprej. Ja, nimaš kaj. 

I 7: Predvsem ozaveščanje potrošnika o kvaliteti slovenske ulovljene ribe, poznati bi morali 
potem tudi, kako jo pripraviti, da ohranijo to kvaliteto. Če bi jo znali najboljše pripraviti, da 
jim bo všeč in bo okusna, bi to vodilo v ponoven nakup ribiškega proizvoda. Osvestit kupce in 
sporočati kupcem, kdaj je največji ulov, tako, da se to ulovljeno ribo uspe prodati v Sloveniji. 
Ker še zmeraj grosistom, ki so na trgu, prodaja ne poteka tako, kot bi lahko. Premalo se teh rib 
proda po ugodni ceni, tukaj mislim, da je še prostora za povečanje prodaje po ustrezni ceni in 
za povečanje potrošnje. Nekako, da bi potrošnik prišel do kvalitetne ribe iz domačega ulova, 
takrat, ko je na razpolago. Prilova pa v bistvu niti ni toliko, kar ga je, je pri vlečnih mrežah 
oziroma pri kočah. Ampak, ker je Italijanski trg tak, da se pri njih porabijo vse te vrste rib, ki 
pri nas mogoče ne moremo prodati. V bistvu to ni več prilov, da bi se metalo ribe nazaj v morje, 
ampak zdaj se to proda na borzo v Trst. Kakšne podmerske ribe, ki jih je zelo malo, se pa ne bi 
smelo loviti. Tukaj pa gre za kršitve, ki so sankcionirane in tudi jih prodajalci ne želijo imeti, 
ne želijo riskirati, poleg tega tudi to ni lih ravno zanimivo pri nas. Mislim, da je tega relativno 
malo pri slovenskem ulovu naših gospodarskih ribičev, da bi to postavljalo nek problem. Je pa 
seveda treba slediti temu, da bi bilo prilova čim manj, da bi se lovilo večje ribe, kljub temu, da 
so zakonsko omejene in da lovijo nad zakonsko minimalno dolžino ali pa težo. Tukaj bi mogli 
zasledovati cilj, da so tej ulovljeni organizmi še večji, prvič bi to naredilo, da so komercialno 
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bolj zanimivi, drugič pa, da se male ribe pusti, da dorastejo in da spolno dozorijo ter da izvedejo 
svoj reprodukcijski cikel. To bi pomagalo tudi pri obnovitvi staležev. 

I 8: Sigurno bi bilo dobro, da bi za določen čas zaprli ribolov, ampak ni problem samo v 
Sloveniji, to bi morali potem tudi na Hrvaškem in v Italiji zapreti. Drugače pa jaz ne vem, kako 
bi se lahko izboljšalo ribji stalež. Drugače pa zelo težko vplivaš na ribji stalež, ljudi je pa vedno 
več na svetu. Ta trenutek razen restriktivne politike ne vem, kaj bi lahko pripomoglo. Tudi pri 
tej politiki na dolgi rok se bo stalež zmanjševal, ampak mogoče malo bolj počasi. Na primer 
izvajanje teh akcij, kot so bile za modroplavutnega tuna, ko so res omejili ulov, se je izkazalo, 
da to deluje in je dobro. Problem je tudi, ker nekatere vrste rib se tudi hranijo s plavo ribo, zdaj 
pa plave ribe primanjkuje. Se pojavlja en krog tukaj, plave ribe je manj, prvič zato, ker se je 
dosti izlovi, ampak tudi, ker se pojavlja toliko več tune in se te prehranjujejo s plavimi ribami. 
Tako, da enkrat, ko je porušeno naravno ravnotežje, ga človek težko vzpostavi nazaj s svojimi 
ukrepi. Na primer ti se fokusiraš na eno vrsto, druga pa raste ali upade. Narave se ne da 
posnemati, narava naredi pravo ravnotežje. Edino, kar vidimo, je lahko, da zaustavimo ribolov 
in da bo narava sama naredila, kar je potrebno, ampak to se ne bo nikoli moglo izvesti. Tudi 
težko bi se dogovorile vse države med seboj za to. Bi šlo za Slovenijo, Italijo, Hrvaško in morda 
še Albanijo in Črno goro zraven. V drugi fazi pa, kaj boš s temi ljudmi, ki se s tem ukvarjajo 
dal? Kaj se jim bo dalo subvencije ali kaj podobnega? Nobena država ni toliko bogata, da jih 
boš te ribiče subvencioniral. Ni to tako enostavno rešljivo. Imamo zelo malo prilova, prilov je 
pri plavi ribi, pri nas je šlo o nekaj sto kilah vse skupaj. Kaj boš s tem prilovom, po zakonodaji 
ga lahko daš v ribjo moko, kje pa imamo tovarno za ribjo moko, je nimamo. Tudi če prilova 
ribič ne sme prodati, recimo koča kot tip ribolova ga ima še največ, bo ta ulov vzel domov in si 
bo naredil kosilo. Gre za mogoče pol škatle prilova, kar ni nič. Na Hrvaškem, ko pride trideset 
metrov dolgo plovilo, to plavilo, ko zajame ulov, tam je lahko po par sto kil kakšnih rib 
premajhnih. V preteklosti tudi naši, ko so videli, da se je pojavljal prilov, so odprli mreže in 
komplet ribe spustili nazaj v morje. Italijan pa tega ni naredil, on je pobral, presortiral in 
prodal. Kar je bilo dovolj veliko je prodal, ostalo pa je nazaj vrgel v morje. Je zastonj, da so 
naši ribiči odprli mrežo, če Italijani na drugi strani tega niso delali. Smo povezani na področju 
ribištva s sosednjimi državami. Mi z našo floto in z našo majhnostjo nismo velik akter na tem 
področju. Odnosi pri ribištvu med nami in sosednjimi državami so čisto normalni, lepo 
sodelujemo z njimi, se poznamo in se tudi pokličemo, tukaj ni nobenih problemov. Vsako leto 
imamo po več akcij, ki jih delamo skupaj, to teče. Politika tukaj ne igra vloge. Glede arbitražne 
sodbe pa Hrvati lovijo tam, kjer po našem mnenju ne bi smeli, mi jih pa kaznujemo in to bo 
trajalo še nekaj časa. Oni sigurno imajo večja plovila, kot jih imajo naši ribiči, oni imajo tudi 
ribolovna orodja, ki so v Sloveniji prepovedana, kar lahko tudi škodi. Oni lovijo z ramponi, ki 
pri nas že dolga leta niso dovoljeni, pri njih pa je to dovoljeno. Slovenski ribiči pa ne hodijo 
loviti v mednarodne vode, ker se jim ekonomsko ne izplača. Prvo bi morali imeti ustrezno 
registracijo ladje, toliko držaja oprema more biti na ladji, toliko več goriva potrošijo, morali 
bi imeti na ladji hladilnice, da bi to ribo dali v led. Te naše manjše ladje niso primerne za 
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lovljenje v mednarodnih vodah, so tudi probali, vendar so obupali, so šli nekajkrat in je bilo 
konec. 

I 9: Jaz mislim, da prvo bi bilo potrebno vzpostaviti določeno širšo mrežo, kjer bi bilo možno 
te ribiške proizvode dobiti. Zato, da potrošnik ni vezan le na ribogojnice, ki so odprte le od 
sedmih do desetih zjutraj. Pa da ni vezan, samo na supermarkete v večjih mestih, ampak, da se 
vzpostavi neka distribucija, ki bo dosegla potrošnika. Drugo pa je osveščanje in izobraževanje 
ljudi, vse to pripomore k povečanju trga in domače proizvodnje ter porabe. Jaz mislim, da se 
uvozu ne bo dalo izogniti, ampak na področju rib naš potrošnik še ni toliko osveščen, da bi 
lahko poznal neke navade trgovcev ali pa uvoznikov. Potrošniki posežejo po ribi, ki je na 
tržišču. Glede porabe ribiških izdelkov, v primerjavi z ostalimi članicami EU, smo mi bolj na 
dnu, tako, da tukaj so sigurno možne izboljšave. Kakšno povezovanje ribogojcev med seboj in 
ribičev med seboj bi bilo tudi možno. Vaša vprašanja mislim, da so kar natančna in da so iz 
stroke ven potegnjena. Ribe in ribiški izdelki mislim, da so del naše prehrane v Sloveniji, je pa 
ta panoga premalo zastopana, razlogov za to je več, kot smo že navedli. 

I 10: Jaz mislim, da kontrol je več kot dovolj. Lahko bi se uredilo ribiško floto, da ostanejo tisti 
ribiči, ki res delajo. Zraven bi lahko ribičem omogočili kakšne možnosti, za lažje se 
diverzificirati, ali znotraj turizma ali znotraj nekih komplementarnih dejavnosti. Pričakovanje 
je, da se bo ulov zmanjšal, enostavno, ker rib ni, narava da, kar da. Zdaj, če bi hoteli povečati 
ribolov, bi morali povečati ribolovni napor, se pa zdaj politike, da se zmanjšuje ribolovni napor. 
Počasi ribištvo prehaja v kulturno dediščino, gospodarsko pomembna panoga v Sloveniji 
verjetno ne bo nikoli bila. Je pa treba to ohraniti, zaradi zgodovine krajev in tradicije. Zato bi 
bilo potrebno floto urediti, tej ribiči, ki bi ostali, pa bi imeli možnost delati in bi lahko normalno 
lovili. Mislim, da je dobro da se ta tradicija ribištva ohrani. 

I 11: Mogoče, da bi evropska sredstva šla za boljše namene. Drugače kot pa, da ustaviš ribolov, 
tukaj te problematike se ne da rešiti. Potem pa bo več rib, ko bo sezona in mogoče počasi s 
časom se bo stvar izboljšala. Že danes je riba draga, ne bi rad, da bi pršilo do tega, da ribe 
postanejo luksuzna jed, če pride do tega, smo nekaj zgrešili vsi. Količine rib so omejene, to je 
dejstvo, ampak, če se zgodi, da rib ne bo se bodo cene hitro zvišale. Če se bo pa samo lovilo in 
več zahtevalo, tukaj trg nima prav, to ni vzdržno. Namesto pet evrov se bo za ribe plačalo 
dvajset evrov in podobno, tega si noben ribič ne želi. Bi bilo pa dobro ustaviti ribolov, da lahko 
tej staleži opomorejo. Država bi morala biti tukaj bolj odločna. 

I 12: Potreben je prodor iz slovenskih ribogojnic v trgovino, gre za predpakirane ribe. Večina 
potrošnikov ima tudi rada očiščene ribe, nekateri pa teh težav nimajo. V bistvu to je edina 
rešitev, čudim se resnično, kako, da ni več akvakulture. Izgovor je mnogokrat nepoznavanje 
stroke, ribogojstva se ne moreš lotiti brez nekega znanja. Zaprte ribogojnice s filtri bodo tudi 
opcije, tako se bo tudi zmanjšal vpliv ribogojnic na okolje. V ribištvu pa za moje pojme veliko 
vlagamo z malo učinka, denar iz ribiškega sklada ni dovolj učinkovit. Lahko bi bilo več učinka. 
Nova tehnologija je tudi potrebna tukaj, da se bo lahko ta sektor razvil. Tako stroko rabimo v 
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ribogojstvu, kjer bo napredna tehnologija omogočila boljše gojenje. Lokalne in domače 
ribogojnice pa se verjetno ne bodo razvijale več kot toliko, ker pač te potrebe ne vidijo. Nekateri 
kmeti imajo ribogojnice, ribe pa imajo samo za prodajo v gostilnah in za okolico, več pa jih ne 
zanima. 

I 13: Zdaj mislim, ko je več podjetji, ki se ukvarja s tem, je tudi boljša založenost trgovin. 
Dejansko se lahko podjetja malo boljše začnejo organizirati. Tudi mi jim pomagamo pri 
vzpostavitvi cene v verigi, da bo bila ta veriga kratka, da bo bila dobra proizvodna praksa in 
da se bodo proizvajali varni izdelki. Tudi pri predelavi mora biti ustrezen proces, če se bodo 
za tega odločili. Je pa definitivno možnosti za razvoj veliko, Slovenci imamo velik potencial pri 
sladkovodnem ribogojstvu. Marsikaj kar uvažamo morskih organizmov, lahko bi nadomestili z 
lastnimi sladkovodnimi izdelki. Jaz mislim, da so bila vprašanja zanimiva in da je na splošno 
to eno zanimivo področje. 

I 14: Najprej mogoče izboljšati vso opremo pri ribolovu, zmanjšati prilov. Tisti prilov pa, ki se 
nabere, pa bi ga bilo treba prodati na trgu. Razvoj v smeri trajnostni pa se nekako premika, 
ampak bi bilo mogoče na kakšen način slovenskim ribičem pomagati, tako, da bi lahko 
pridobivali svoje dohodke iz alternativnih dejavnosti. Kar se pa tiče trga, pa mislim, da je 
potrebno več ozaveščanja. Kaj je vse v proizvodih, predstaviti potrošnikom, da tista panga iz 
Vietnama je bila vzgojena na tak način in v kakšnih pogojih tisti ljudje tudi delajo. Nekako, da 
bi potrošniki imeli predstavo, da vidijo, kaj je vse stoji za izdelkom. Da ne vidijo samo tiste ribe, 
ampak, da vidijo tudi, kako se je do tega proizvoda prišlo. Ljudje res ne znajo dovolj o tem. 

I 15: Stanje bi se lahko izboljšalo s korektnim informiranjem javnosti, tako bi se vzbudilo 
povpraševanje, potem bi ponudniki tudi odreagirali, bodisi proizvajalci ali uvozniki. Ampak 
dejstvo pa je, da bi morali Slovenci jesti več rib, zato, ker so ribe zdrava hrana. Noben ne bo 
rekel, da so ribe slabše kot svinjsko ali goveje meso. Riba je prebavljiva v treh urah, ostala 
mesa rabijo od pet do osem ur za prebavo. Danes tudi ne delamo več tako naporno, kot smo 
nekdaj, zato tudi ne potrebujemo več toliko masti, rabimo nekaj lažjega za pojesti, in to so ribe. 
Riba je idealna za prehrano, lahko jo naredimo na milijon različnih načinov. Ljudje nimajo 
časa o tem razmišljati, zato se noben na to ne spomni. Domači proizvajalci prodajo vse, kar 
naredijo, se jim ni treba mučiti, gre za 8 % tistega, kar pojemo, drugo pa je prepuščeno 
uvoznikom. Odločna akcija na Ministrstvu za kmetijstvo je ključna, ampak očitno tisti, ki 
opravljajo to delo, se ne zavedajo moči promocije. Razlog je tudi to, ker tudi na Ministrstvu ni 
nobenega, ki bi se na ribe spoznal. Trudim se promovirati sledeči slogan: ''Ribe in vino naredijo 
življenje fino''. Slovenska vina že poznajo nekje na tujih trgih, vinarji so si že naredili tržne poti, 
zato bi lahko zraven vin ponudili tudi slovenske ribe, tako bi lažje prišli do boljšega rezultata. 
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