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PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA ZA RIBIŠKE GOSPODARJE 

I. TEORETIČNI DEL 

 

1. Osnove biologije rib 
1.1 Ribe v živalskem sistemu 

1.2 Morfologija rib 

1.3 Fiziologija rib 

 

2. Osnove sladkovodnega ribogojstva 

2.1 Zgodovina in pomen ribogojstva 

2.2 Vzreja hladnovodnih vrst rib (pogoji, načini vzreje) 

2.3 Faze vzreje in ribogojni postopki (odbira plemenk, smukanje, valjenje, štetje iker, 

vzreja zaroda in mladic, vzreja konzuma, sortiranje, krmljenje in transport 

2.4 Vzreja toplovodnih vrst rib (pogoji in načini vzreje) 

2.5 Faze vzreje in ribogojni postopki (priprava ribnikov,odbira plemenk, smukanje, 

valjenje, vzreja zaroda in mladic, sortiranje, krmljenje, odlov, zimovanje in transport) 

2.6 Vzreja hladnovodnih vrst  rib za repopulacijo 

2.7 Vzreja toplovodnih vrst rib za repopulacijo 

2.8  Sonaravna vzreja v gojitvenih potokih 

 

3. Bolezni rib 

3.1 Splošno o boleznih v intenzivni vzreji in v odprtih vodah 

3.2 Opazovanje rib in znaki ob pojavu bolezni 

3.3 Znaki ob zadušitvah in zastrupitvah 

3.4 Predpisi s področja bolezni rib 

 

4. Ekologija rib in življenjskih združb v vodah 

4.1 Osnove ekologije celinskih voda 

4.2 Kroženje in pretok snovi v celinskih vodah – eutrofikacija 

4.3 Razdelitev celinskih voda 

4.4 Življenjske združbe v celinskih vodah 

4.5 Problematika vnosa in prenosa tujih vrst 

4.6 Vplivi na ribje populacije 

 

5. Vplivi na vodno okolje 

5.1 Vrste vplivov 

5.2 Vrste onesnaževanja in posledice 

5.3  Ukrepanje ob poginih rib 

 

6. Predpisi 

6.1 Predpisi s področja sladkovodnega ribištva 

6.2 Predpisi s področja varstva okolja 

6.3 Predpisi s področja ohranjanja narave, zlasti poznavanje osnov varstva rastlin in živali, 

varstva habitatov, izdaje dovoljenj in soglasij, določb o habitatnih tipih, posebnih 

varstvenih območij in ekološko pomembnih območij 

6.4 Predpisi s področja upravljanja voda 



7. Ribiško upravljanje 

7.1 Splošno o ribiškem upravljanju 

7.2 Dejavnosti ribiškega upravljanja 

7.3 Poribljavanja in njihov pomen 

 

8. Ribiški kataster 

8.1 Osnove in način delovanja 

8.2 Ribiška območja, okoliši, revirji, izločene vode 

8.3 Dokumenti ribiškega katastra 

8.4 Podatki ribiškega katastra 

8.5 Pomen podatkovne baze 

 

9. Načrtovanje v ribištvu 

9.1 Splošno o načrtovanju 

9.2 Načrt ribiškega upravljanja v ribiškem območju 

9.3 Ribiškogojitveni načrt 

9.4 Letni program izvajanja ribiškega upravljanja 

 

10.  Poročanje v ribištvu 
10.1Letno poročilo o izvajanju ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu 

10.2 Ostala poročila v ribištvu 

 


