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ZADEVA: Obvestilo zaradi suše in zaščite ribjih populacij v celinskih vodah

Spoštovani, 

na vas se obračam v obdobju, ko se Slovenija sooča z veliko sušo in ponekod tudi s 

pomanjkanjem vode. V nekaterih vodotokih in stoječih vodah so posledice suše že tako velike, 

da bistveno vplivajo na življenje in obnašanje rib v teh vodah. 

Ribiške družine in Ribiška zveza Slovenije se v teh kritičnih razmerah soočajo z veliki težavami 

glede izvajanja ribiškega upravljanja v celinskih vodah, kar vključuje tudi aktivnosti za 

ohranjanje ugodnega stanja rib. Na območjih, kjer so vode zaradi suše še posebej prizadete so 

ribiške družine že začasno prepovedale ribolov in v sodelovanju z lokalno skupnostjo omejile 

splošno rabo vode. 

Zahvaljujemo se tistim lokalnim skupnostim, ki so v trenutnih kriznih razmerah suše in nizkih 

pretokov vode z veliko mero razumevanja in aktivnim sodelovanjem priskočile na pomoč 

ribiškim družinam pri skrbni za ribe in druge vodne organizme. 

Pretoki številnih vodotokov v Sloveniji so na kritično nizki ravni, prav tako so temperature voda 

zelo visoke in ribe v takih vodah iščejo hladnejša območja kjer lahko preživijo. Razumemo, da 

so vodna telesa v tem času namenjena ne le ribam, temveč tudi drugim aktivnostim, ki spadajo 

v okvir splošne rabe vode, kopanju, vožnji s čolni in ostalim obvodnim dejavnostim. 

Ker pa so letos vremenske in vodnate razmer izjemno neugodne za ribe in ostale vodne 

organizme, vas pozivamo, da zaradi trenutnih kriznih razmer lokalne skupnosti v sodelovanju z 
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ribiškimi družinami preverijo stanje voda in identificirate območja kjer so ribe poiskale zatočišča 

pred sušo in pomanjkanjem vode. Prosimo, da lokalne skupnosti pomagajo ribiškim družinam 

pri zaščiti tistih delov vodnih teles, kjer so razmere za preživetje rib in ostali vodnih organizmov 

najugodnejše in začasno zaščitijo ta območja pred ostalimi splošnimi rabami vode, ki ribe 

vznemirjajo in bi lahko povzročile pogine. 

S tem boste bistveno pripomogli k povečanju možnosti za preživetje rib in drugi vodnih 

organizmov kot tudi k izboljšanju ekološkega stanja voda. Prosimo vas, da o tem pozivu 

obvestite vse občine. 

Zahvaljujem se vam za skrb pri ohranjanju rib v naših vodah in vas lepo pozdravljam. 

Irena Šinko

ministrica

Poslati po elektronski pošti: 

- Skupnost občin Slovenije,

- Združenje občin Slovenije,

- Združenje mestnih občin Slovenije.

V vednost: 

- Ribiška zveza Slovenije. 
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