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Besedilo zajema osnovni tekst Pravilnika o športnem ribolovu z dne 28.03.2013 s 
spremembami in dopolnitvami  Pravilnika z dne 27.03.2014, z dne 26.03.2015 in z dne 
30.03.2016 ter se v prečiščenem besedilu glasi: 
 
 
 

P R A V I L N I K  
 

o športnem ribolovu 
 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
   

   1. člen 
 

Ta pravilnik vsebuje določbe o organiziranosti v Ribiški družini Novo mesto (v 
nadaljevanju: družina), kolikor ta vprašanja niso urejena v drugih aktih družine, 
obveznosti članov, ki niso urejene s predpisi na ravni države, ki urejajo sladkovodno 
ribištvo in ohranjanje narave, ter v Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, 
kot tudi odgovornost članov za storjene kršitve, kolikor ta vprašanja niso urejena v 
predpisih, ki jih sprejemajo državni organi. 

 
2. člen 

 
Ribolovno leto se prične s 1. novembrom in konča z 31. oktobrom naslednjega leta. 
 

3. člen 
 

Vsi člani so dolžni plačati do konca ribolovnega leta članarino za naslednje ribolovno 
leto. 
 
Letno ribolovno dovolilnico (v nadaljevanju besedila: dovolilnica), oziroma dodatno 
število dovoljenih ribolovnih dni, lahko člani kupijo kadarkoli, skozi celo ribolovno leto, 
razen če upravni odbor (v nadaljevanju besedila: UO) ne določi drugače.  
 

4. člen 
 
Višino članarine in ceno dovolilnic za naslednje ribolovno leto določi najpozneje 30 dni 
pred koncem ribolovnega leta UO. 

 
5. člen 

RIBIŠKA DRUŽINA NOVO MESTO 
 
 

Seidlova cesta 8, 8000 Novo mesto 
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Vsak član je dolžan opraviti na leto 8 ur dela. Delo ni obvezno za člane, stare nad 65 let 
ali člane s 60 ali več % telesno okvaro. 
Člani, ki se delovne akcije ne bodo mogli udeležiti iz upravičenih razlogov (zdravstveni 
razlogi, službena zadržanost in podobno), obveznost lahko preložijo, vendar so o tem 
dolžni ustno obvestiti družino najmanj 3 dni pred akcijo, 5 dni po končani akciji pa 
predložiti ustrezna dokazila.  
 
Vabljeni član, ki se akcije ne udeleži, je dolžan plačati istočasno s članarino tudi 
nadomestilo za neopravljeno delo, katerega višino določi UO. Plačilo nadomestila je 
pogoj za dvig dovolilnice. 
 
 
 
II. RIBOLOVNE DOVOLILNICE 
 

 
6. člen 

 
Dovolilnice se izdajajo od 1. novembra dalje. Na izrecno željo posameznega člana se 
dovolilnica izda že zadnji teden v mesecu oktobru.  
 
Letna dovolilnica velja za toliko lovnih dni, kolikor jih član plača. Število lovnih dni, ki jih 
član lahko kupi, pa najpozneje 30 dni pred pričetkom novega ribolovnega leta določi 
UO. 
Pred dvigom dovolilnice mora član poravnati vse svoje obveznosti do družine, med te 
spadajo tudi denarne kazni in odškodnine izrečene v disciplinskem postopku, vrniti pa 
mora tudi dovolilnico s pravilno izpolnjeno rekapitulacijo. Dovolilnice morajo člani vrniti 
najpozneje do 15. novembra. 
 

7. člen 
 
Lov salmonidov je dovoljen samo s salmonidno dovolilnico. Kupljeni salmonidni lovni 
dnevi veljajo za lov salmonidov v obeh revirjih. 
 

8. člen 
 
Lov ciprinidov je dovoljen le s ciprinidno dovolilnico. Kupljeni ciprinidni lovni dnevi 
veljajo za lov ciprinidov v obeh revirjih in na ribniku Blato. 
 

9. člen 
 
Lov v Radeščici in Obrhu je dovoljen s posebno dovolilnico. 

 
10. člen 

 
Lov sulca je dovoljen s posebno dovolilnico. 
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11. člen 
 

Član,ki izgubi člansko izkaznico, lahko dobi novo, če veljavno  prekliče v glasilu Ribič in 
zaprosi za izdajo nove.  
 

12. člen 
 
Pravico do nakupa članskih enodnevnih dovolilnic ima član: 

1. ki ni vzel letne dovolilnice, 
2. ki ni vzel ustrezne letne dovolilnice, 
3. ki še nima ribiškega izpita. 

 
 
 
III. RIBOLOVNE VODE 
 
 

13. člen  
 

Družina ima ribolovne in varstvene (gojitvene vode in rezervate) vode. 
 
Ribolov je dovoljen le v ribolovnih vodah. 
 
 

14. člen 
 
Ribolovne vode, s katerimi upravlja družina, so razdeljene na dva mešana revirja in 
sicer: 
 
KRKA 2 od jezu HE Zagradec do jezu v Soteski. 
 
KRKA 3 od jezu v Soteski do mostu v Mršeči vasi.  
             s pritoki: Radeščica od izvira v Podturnu do izliva v Krko , 

                      Obrh od izvira do izliva v Radeščico, 
                       Sušica 2 od betonskega mostu pri zdravilišču v Dol. Toplicah do izliva  
                        v Krko, 
                      Temenica 3 od jezu v Velikem Gabru do Ponikev, 
                      Temenica 4 od izvira v Zijalu do Vrhovega,  
                      Temenica 5 b od mostu v Prečni do izliva v Krko, 
                      Težka voda S (salmonidni del) od izvira do mostu v Šmihelu, 
                      Težka voda C (ciprinidni del) od mostu v Šmihelu do izliva v Krko, 
                      Toplica 2 od gostišča Prinovec do izliva v Krko, 

                           Radulja 2 od jezu v Zalogu do izliva v Krko. 
in ribnik Blato. 

 
 

 
IV. RIBOLOVNI REŽIM 
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15. člen 

 
Ribolov je dovoljen od zore do mraka. 
 

16. člen 
 
Ujete podmerske ribe in ribe, za katere dovolilnica ne velja, je ribič dolžan previdno, z 
odpenjačem in mokrimi rokami sprostiti s trnka in nepoškodovane spustiti nazaj v vodo. 
Če je riba tako poškodovana, da bi poginila, jo mora ribič  usmrtiti na način, da se riba 
ne muči, jo razkosati in odvreči na brežino. 
 
 

17. člen 
 
Član pri izvajanju ribolova ne sme povzročiti škode na tuji lastnini ali onesnaževati 
okolja . 
 
Ob ribniku Blato čiščenje rib ni dovoljeno. 
  

18. člen 
 
V Krki 2, med Žužemberkom in napajališčem v D. Kotih, je vijačenje prepovedano skozi 
vse leto, razen pri lovu sulca.  
 
V Krki 2 in Krki 3 je pri lovu s ciprinidno dovolilnico prepovedan lov z vabami za 
vijačenje od 1. 02. do 30.04.. 
 
Lov z vabami za vijačenje je prepovedan nizvodno 100 m pod jezovi od Žužemberka do 
Mršeče vasi, razen pri lovu sulca. 
 

19. člen 
Lov z vodno kroglico je prepovedan. 
  
UO lahko na predlog pododbora dovoli članom iz 1. odstavka 5. člena tega pravilnika 
lov z vodno kroglico s salmonidno dovolilnico, ki mora biti ustrezno označena. 
 
 

20. člen 
  
Lov salmonidov je dovoljen le z umetno muho  z enim trnkom enojčkom brez zalusti.  
 
Uporaba obtežilnika (svinca) za lov salmonidov pri muharjenju ni dovoljena. 
 
Pri lovu salmonidov  v Težki vodi S je dovoljeno tudi vijačenje z umetno muho in trnkom 
enojčkom brez zalusti. 

 
21. člen 
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Za privabljanje rib in vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba živih živali razen 
deževnikov in kostnih črvov. Skupna količina vab za privabljanje rib ne sme presegati 5 
kg na ribolovni dan, od tega je lahko največ 1 kg vab živalskega izvora. 
 
 
 

22. člen 
 
V Krki 2  od kaskade pri ribiškem domu v Žužemberku gorvodno do prve kaskade nad 
amfiteatrom je  dovoljen le uplen šarenke. 
 
 
Dnevni uplen: 
 

23. člen 
 
 
Glede dovoljenega uplena na ribolovni dan se upoštevajo določbe 18. člena  
Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah ( z dne 09.09.2010 -  v nadaljevanju 
RP); če pa ta pravilnik vsebuje drugačne omejitve se uporabljajo določbe tega 
pravilnika. 
 
      24. člen 
 
Lov salmonidov: 
 
Deli  revirjev kjer je dovoljeno samo muharjenje: 

- jez HE Zagradec – jez v Žužemberku ( ribiški dom) 
- jez v Žužemberku – ovinek na Loki v Žužemberku 
-  Dvor (od dotočnega kanala za ribogojnico do betonskega mostu) 
- Gor. Koti – od otoka do napajališča v Dol. Kotih  
- v Soteski od jezu 200 m dolvodno 
- od izliva Radeščice do jezu v Rumanji vasi 
- v Rumanji vasi od jezu 100 m dolvodno 
- v Vavti vasi od jezu do napajališča Govejek v Straži 

 
Sezona muharjenja:  
 - od jezu HE Zagadec do jezu v Žužemberku  od 01.04. – 30.09. 
 - od jezu v Žužemberku nizvodno do napajališča Govejek v Straži  od 01.05. do      
            30.11. 
 
Dovoljen dnevni uplen:  

- v K 2 trije salmonidi od tega največ 1 potočna postrv 
- v K 3 dva salmonida od tega največ 1 potočna postrv 

 
V obeh revirjih velja prepoved uplena lipana. 
 
V uplenu je lahko samo en salmonid večji od 50 cm. 
 
Ciprinid, ujet v K2 in Težka voda S s salmonidno dovolilnico, se šteje v uplen. 
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25. člen 
 
Lov cipinidov: 
 
V K 2 je lov ciprinidov dovoljen od ovinka na Loki v Žužemberku do jezu v Soteski, 
razen na delih, kjer je dovoljeno samo muharjenje. 
 
V K 3 je lov ciprinidov dovoljen od jezu v Soteski do mostu v Mršeči  vasi, z izjemo 
delov revirja, kjer je dovoljeno samo muharjenje. 
 
V času od 1. 10.  do 31.01. je prepovedano vijačenje od napajališča v Dol.Kotih do  
jezu v Volavčah. 
 
Dovoljen dnevni uplen: 
- trije ciprinidi od tega največ dve platnici ali dve podusti ali dve mreni ali dva gojena 

krapa ali ena ščuka ali en som ali en smuč ali en bolen ali en menek ali 5 zelenik ali 
pet rdečeperk ali pet rdečeok ali pet ostiržev ali pet navadnih koresljev ali pet 
pisancev ali pet poher.  
 

S ciprinidno dovolilnico je dovoljeno upleniti enega salmonida  med jezom v Volavčah in 
mostom v Mršeči vasi. 
 
Ribnik Blato  
 
Na ribniku Blato je skozi vse leto prepovedan ribolov  z lesenega podesta ter levo in 
desno od podesta do opozorilnih tabel.  
 
Dovoljen dnevni uplen:  
 - dva ciprinida od teh največ ena avtohtona vrsta (klen, ploščič, linj) ali en smuč  

 ali ena ščuka  ali en beli amur ali pet zelenik ali pet rdečeperk ali pet rdečeok ali  
 pet ostrižev. 

  
 

26. člen 
 

Radeščica 
 
Ribolovna sezona v Radeščici od izvira do Nardinovega jezu in v potoku Obrh traja od 
01.03. do 30.11., v Radeščici od Nardinovega jezu do izliva pa od 01.05. do 30.11. 
  
Dovoljen dnevni uplen: 

- dva salmonida od tega največ ena potočna postrv najmanjše dolžine 40 cm. V 
uplenu je lahko samo en salmonid večji od 50 cm. Velja prepoved uplena lipana. 

 
 
 
Lov sulca 
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27. člen 
 
Lov sulca je dovoljen v reki Krki od jezu v Žužemberku do Mršeče vasi, v reki Temenici 
od jezu v Zalogu do izliva v reko Krko, v potokih Radeščica in Sušica, v času od 01.10. 
do 31.01.  
 
Lovi se lahko najmanj v paru dveh polnoletnih ribičev, od katerih mora biti vsaj eden 
član družine. Ribiča morata loviti v vidnem polju na razdalji, ki ni daljša kot 100 m, na 
isti strani reke. Ribič, ki je član katere koli ribiške družine, mora imeti ribiški izpit. 
 
Izjema  velja  le v primeru, če lovi nečlan, ki ima spremljevalca, določenega s strani 
družine. Nečlan pridobi spremstvo pri družini pod pogojem, ki ga določi UO. Nečlan 
mora zaključiti z ribolovom, ko ulovi merskega sulca ali ščuko. Uplen mora prijaviti 
prodajalcu dovolilnice, ki izmeri in stehta plen. Spremljevalec je lahko član, ki je plačal 
članarino, ima opravljen ribiški izpit ter je seznanjen s pravili lova sulca. Za kršitve 
ribolovnega režima za lov sulca je odgovoren tudi spremljevalec.  
 
Ribič s prevzemom (nakupom) ribolovne dovolilnice za lov sulca prevzame tudi 
odgovornosti. V kolikor ribič ujame podmerskega sulca, ga je dolžan nepoškodovanega 
vrniti v vodo. Če pride pri ulovu do hujše poškodbe sulca (za življenje nesposobnega), 
gospodar ali ribiški čuvaj odobri prodajo plena ribiču za odškodnino, ki jo določi UO 
družine.  
 
Najmanjša mera je 100 cm. 
 
Dovoljene vabe: vabe za vijačenje in muharjenje. Najmanjša dolžina vabe brez trnka je 
12 cm. Vse ostale vabe so strogo prepovedane (riba, deli rib, piškurji itd...). 
 
Ribolov je dovoljen le s priborom, ki ustreza lovu sulca (palica sulčarka in ribiška vrvica, 
debeline vsaj 0,40 mm oz. vrvica s primerljivimi lastnostmi). V kolikor ribič nima pribora, 
ki ga določa režim za lov sulca, ne sme loviti, če pa že lovi, mu  ribiški čuvaj lov 
prepove, spremljevalca pa prijavi disciplinskemu tožilcu  družine.  
 
Član lahko upleni le enega sulca v sezoni. Druge vrste rib, ujete med lovom sulca, je 
potrebno spustiti nazaj v vodo, kar pa ne velja za ščuko, ki jo član upleni na območju 
med Žužemberkom in D. Koti. Tako uplenjeno ščuko  lahko član vzame pod pogojem, 
da vpiše v ciprinidno dovolilnico datum in ulov. Z lovom sulca član lahko nadaljuje.  
 
Član družine, ki upleni sulca, naslednje leto ne more loviti sulca z dovolilnico, ki velja za 
člane družine. 
 
V primeru hujše poškodbe ščuke, ujete izven območja Žužemberk – D. Koti ali postrvi 
lahko gospodar ali ribiški čuvaj določi, da se jo proda po tržni ceni.  
  
      28. člen 
 
Pri ribolovu, ki se po RP izvaja le z eno ribiško palico, ribič ne sme uporabljati druge 
ribiške palice.  
V. VARSTVENE DOBE IN NAJMANJŠE DOLŽINE LOVNIH RIB 
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29. člen 

 
Zaradi varstva rib se določa varstvena doba, ko je določene vrste rib prepovedano 
loviti, in se določajo najmanjše mere, pod katerimi je ribe posameznih vrst prepovedano 
upleniti. 
 
Vse vrste rib, najmanjše mere in varstvene dobe so navedene v RP, tu pa so navedene 
le tiste vrste rib pri katerih  posamezne vrednosti odstopajo od vrednosti, predpisanih v 
RP. 
_____________________________________________________________________ 
vrsta rib najmanjše mere             varstvena doba 
_____________________________________________________________________ 
AVTOHTONE VRSTE: 
Sulec (Hucho hucho)  100 cm  od 01.02. do 30.09. 
Potočna postrv (Salmo trutta m. fario) 30 cm  od 01.10. do 31.03. 
Lipan (Thymallus thymallus) 33 cm  od 01.12. do 15.05. 
Som (Silurus glanis) 70 cm  od 01.05. do 30.06. 
Podust (Chondrostoma nazus) 35 cm  od 01.02. do 31.05. 
Platnica (Rutilus pigus virgo) 35 cm  od 01.02. do 31.05  
Mrena (Barbus barbus) 35 cm  od 01.05. do 30.06. 
Ostriž (Perca fluviatilis) -             od 01.03. do 30.06. 
 
ALOHTONE VRSTE: 
Šarenka (Onchorrhynchus mykiss)  
– Krka 2 od Zagradca do jezu  24 cm                     od 01.10. do 31.03. 

v Žužemberku,  
Težka voda S 

– Krka 2 od jezu v Žužemberku do 24 cm  od.01.12. do 30.04. 
Jezu v Soteski, K 3 

Krap - gojeni  30 cm  od 01.06. do 30.06. 
Krap – gojeni (ribnikBlato) 30 cm  - 
 
 
 
VI. VPISI 
       

30. člen 
 
Izkoriščeni ribolovni dnevi se evidentirajo za vsak revir in za ribnik Blato posebej. 
 

31. člen 
 
V enem lovnem dnevu je dovoljeno na eno dovolilnico loviti le v enem revirju ali na 
ribniku Blato. 
 

32. člen 
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Pred začetkom lova je član dolžan s kemičnim svinčnikom ali temu ustreznim pisalom 
vpisati datum z dvomestno številko in oznako revirja v ustrezno rubriko dovolilnice. 
Uporabljajo se naslednje oznake: 
 
- za Krko 2:                    K2 
- za Krko 3            K3 
- za ribnik Blato         B 
 
Vsako uplenjeno ribo, razen zeleniko, rdečeperko, rdečeoko, ostriža, navadnega 
koreslja, pisanca, in pohro mora član takoj vpisati v ribolovno dovolilnico s črko X. 
 
Če član upleni ribo v katerem koli pritoku reke Krke je dolžan v rubriki« vrsta rib« pred 
navedbo ribe vpisati ustrezno oznako in sicer:  

- za Sušico S 
- za Temenico 3 T3 
- za Temenico 4 T4 
- za Temenico 5b T5b 
- za Težko vodo Tv 
- za Toplico To 
- za Raduljo R 
 

 
Ko član upleni dovoljeno število rib, mora takoj zaključiti z ribolovom.  
 
Po končanem ribolovu mora uplen po vrsti rib, številu in teži vpisati v ustrezne rubrike. 
V primeru, da član ničesar ne upleni, je treba prazne rubrike izpolniti s črticami tako, da 
nobena ne ostane prazna.  
 
Popravljanje ali brisanje vpisov ni dovoljeno.  
 
Otroci in vnuki članov družine do dopolnjenega 10. leta starosti lahko na svojo palico 
lovijo brez ribolovne dovolilnice, v spremstvu očeta ali matere oz. dedka ali babice, ki je 
član oz. članica družine, ko le ta lovi po Pravilniku o športnem ribolovu, pri čemer se 
uplen obeh upošteva kot uplen očeta oz. matere ali dedka oz. babice. 
 
Zakonec ali partner (ica) in otroci do 15. leta starosti lahko lovijo z eno palico skupaj s 
članom, ko le ta lovi po Pravilniku o športnem ribolovu.  
 
 
 
VII. ČLANI BREZ RIBIŠKEGA IZPITA 
 
 

33. člen 
 
Člani družine, dokler nimajo ribiškega izpita, lahko lovijo samo v spremstvu člana 
družine, ki ima opravljen ribiški izpit.   
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VIII.  MLADI ČLANI 
 
 

34. člen 
  
Mladi član je član med 7.  in 18. letom starosti. V ribolovni sezoni, ko mladi član dopolni 
starost 18 let, je še vedno mladi član. 
 

35. člen 
 
Mladi član : 
- lahko kupi do 30 ciprinidnih in do 20 salmonidnih lovnih dni, 
- lahko lovi samo v spremstvu člana RD Novo mesto, ki ima opravljen ribiški izpit. 
   

36. člen 
 

Ko mladi član opravi ribiški izpit, lahko lovi samostojno, ima pa vse pravice in   
            obveznosti, ki veljajo za mlade člane. 
            
 

Član, ki je opravil izpit, lahko še pred dopolnjenim 18. Letom uveljavlja pravice, ki jih 
imajo člani, če se je s posebno pisno izjavo za to odločil. V tem primeru veljajo zanj tudi 
vse obveznosti, ki se nanašajo na člane. 

 
37. člen 

 
Dovoljen dnevni uplen: 
- pri lovu salmonidov: 2 salmonida, od tega največ ena potočna postrv. V uplenu je 

lahko samo en salmonid večji od 50 cm. Velja prepoved uplena lipana.   
 
- pri lovu ciprinidov: 2 ciprinida (platnica, podust, klen, sivka, mrena, gojeni krap, linj, 

ploščič, jez) 1 bolen, 1 ščuka, 5 zelenik ali 5 rdečeperk ali 5 rdečeok ali 5 ostrižev 
ali 5 navadnih koresljev ali 5 pisancev ali 5 poher.  

 
Vse druge vrste rib so prepovedan uplen. 
 
 

38. člen 
 
Za mladega člana je pri lovu ciprinidov prepovedana  uporaba vab za vijačenje,    
razen, če spremljevalec pisno izjavi, da prevzema vso odgovornost za morebitno 
nastalo škodo, ki bi jo povzročil mladi član.  

 
 
 
 
 
 

IX.   DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 
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39. člen 

 
Član, ki ravna v nasprotju s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje 
narave, v nasprotju s sprejetim letnim programom ribiškega upravljanja ali v nasprotju z 
določbami tega pravilnika, stori prekršek, za katerega disciplinsko odgovarja.  
 
Za kršitev član ne more odgovarjati, če dejanje v času storitve ni opredeljeno kot 
kršitev. 
 
 
Član disciplinsko odgovarja organom družine tudi, če je kršitev opredeljena istočasno  v 
predpisih o sladkovodnem ribištvu ali varovanju narave kot prekršek in čeprav je za isti 
prekršek zoper njega uveden postopek pred pristojnim državnim organom.  
 

40. člen 
Za storjene prekrške se izreče: 

1. opomin ali 
2. denarna kazen ali 
3. izključitev iz članstva družine. 

 
Za kršitve, za katere je s tem pravilnikom tako določeno, se poleg kazni izreče tudi 
varstveni ukrep: 

1. prepoved ribolova za čas do 1 leta, 
2. odvzem predmetov. 

UO je pooblaščen, da na pisno prošnjo storilca le temu dovoli oziroma omogoči, da 
namesto izrečeno denarne kazni opravi določena dela za družino v smislu 5. člena tega 
pravilnika. 

 
41. člen 

 
Proti mlademu članu, ki ob storitvi kršitve še ni bil star 14 let, se ne sme voditi 
disciplinskega postopka. O dejanju mladega člana družina obvesti osebo, ki je dolžna  
skrbeti zanj. 
 
Mlademu članu, ki je bil v času  storitve kršitve že star 14 let, ni pa še dopolnil 16 let, se 
sme izreči le vzgojni ukrep ukor.  
 
Mlademu članu, ki je bil v času kršitve že star 16 let, ni pa še dopolnil 18 let , se sme 
izreči vzgojni ukrep ukor, samo izjemoma za najhujše kršitve se sme izreči denarna 
kazen. 
 
      42. člen  
 
Če je storilec z enim dejanjem storil več kršitev, o katerih še ni bila izdana odločba, se 
določi kazen za vsako kršitev posebej. 
 
 

43. člen 
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Postopek za ugotavljanje kršitev ni več mogoč, če je od storitve kršitve preteklo 1 leto 
(relativno zastaranje), v nobenem primeru pa postopek ni več mogoč, ko preteče od 
storitve kršitve 2 leti (absolutno zastaranje). 
Vsako dejanje pristojnega organa, ki meri na začetek in vodenje postopka, zastaranje 
pretrga. 
 

44. člen 
 
Kazni se izrekajo v rednem ali skrajšanem postopku, varstveni ukrepi pa se izrekajo v 
rednem postopku. 
 
 
 
Skrajšani postopek 
 
 

45. člen 
 
Za izrek kazni v skrajšanem postopku so pristojni ribiški čuvaji, če imajo pooblastila 
prekrškovnega organa,  in član UO, ki ga za to pooblasti UO. 
V skrajšanem postopku se disciplinske kazni izrekajo za kršitve, navedene v 53. členu 
tega pravilnika.  
 

46. člen 
 
Organ, pristojen za izrekanje kazni, izreče storilcu denarno kazen na kraju storitve in o 
tem storilcu izda ustrezen dokument. Storilec je dolžan izrečeno kazen  izvršiti v 
nadaljnjih 8. dneh brez posebnega poziva. 
 
Če se storilec z izrečeno kaznijo ne strinja, lahko v roku, ki je naveden v prejšnjem 
odstavku, vloži ugovor na disciplinsko sodišče družine. Pred disciplinskim sodiščem se 
nato izvede reden postopek, v katerem pa se ne sme izreči višje kazni, kot je bila 
izrečena v skrajšanem postopku. Če je storilec spoznan za odgovornega, je dolžan 
plačati stroške postopka. 
 
 
Redni postopek 
 
 

47. člen 
 
Postopek pred disciplinskim sodiščem se začne na predlog disciplinskega  tožilca.  
 

48. člen 
 
Disciplinsko sodišče vodi postopek, potem ko se je začel, po uradni dolžnosti, pri čemer 
je dolžno ugotoviti materialno resnico.          
 
               49. člen  
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Storilcu kršitve se sankcije izrečejo v mejah, ki so določene s predpisi države ali s tem 
pravilnikom, glede na težo kršitve in storilčevo malomarnost in naklep. Pri tem se 
upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj bo sankcija manjša ali večja 
(olajševalne in obteževalne okoliščine), zlasti pa: stopnjo storilčeve odgovornosti za 
kršitev, nagibe iz katerih je kršitev storil, stopnjo ogrožanja ali kršitve zavarovane 
dobrine, okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena, njegovo obnašanje po storjeni 
kršitvi, ali je poravnal povzročeno škodo. Storilcu se izreče večja sankcija, če kršitev 
ponovi, če jo stori v skupini ali v skupini z nečlanom. 
 
               50. člen 
 
V primeru, da je storilec v postopku prvič, mu disciplinsko sodišče lahko izreče opomin, 
vendar le pod pogojem, da storilec prekršek prizna in ga obžaluje.  
 
Storilec je tudi v tem primeru dolžan plačati stroške postopka. 
 

51. člen 
 
Zoper odločbo disciplinskega sodišča je dovoljena pritožba in sicer v roku 8-ih dni na 
UO družine. Odločitev UO družine je dokončna. 
 
 

52. člen 
 
Podrobnejše določbe v zvezi z disciplinskim postopkom vsebuje poseben poslovnik. 
 
 
 
X. KAZENSKE DOLOČBE 
 

53. člen 
 
Z denarno kaznijo v višini 25% globe, predpisane za prekrške ribičev v Zakonu o 
sladkovodnem ribištvu,  se kaznuje: 

1. kdor pred začetkom lova v dovolilnico ne vpiše oznake revirja, kjer lovi, ter 
datuma, ali popravlja oz. briše datum, 

2. kdor lovi še po tem, ko je ulovil dovoljeno število rib, 
3.  kdor po zaključenem ribolovu v dovolilnico ne vpiše števila in vrste ujetih rib, 
4. kdor ne vrne v določenem roku dovolilnice, 
5. kdor ne izpolni točno rekapitulacije, 

          6.   kdor ravna v nasprotju s 17. členom tega pravilnika  
  7.  kdor na ribniku Blato lovi z lesenega podesta ter levo in desno od podesta do  
               opozorilnih tabel 

 
       54. člen 

 
Z denarno kaznijo do višine globe, predpisane za prekrške ribičev v Zakonu o 
sladkovodnem ribištvu,  se kaznuje: 

1. kdor stori katerokoli od kršitev, navedenih v 68. členu Zakona o sladkovodnem 
ribištvu. 



14 

      2.  kdor lovi sulca v nasprotju z določili27. člena tega pravilnika, 
      3.  kdor lovi v času, ko mu je izrečen ukrep prepovedi, 
      4.  kdor ravna v nasprotju z ostalimi določbami tega pravilnika razen tistih, ki so   
          izrecno  navedene v 53. in 54. členu tega pravilnika, 

5. kdor žali ali se nedostojno vede do ribiškega čuvaja oziroma ribičev, ki sodelujejo   
     v postopku ugotavljanja disciplinskih kršitev. 

 
Poleg denarne kazni lahko disciplinsko sodišče izreče za vse kršitve iz 1. odstavka tudi 
varstveni ukrep prepovedi ribolova. 
 
Prepoved ribolova pomeni za tiste, ki že imajo letno dovolilnico, odvzem le-te za 
določen čas, v nasprotnem primeru pa prepoved izdaje dovolilnice. Prepoved zajema 
tudi prodajo članskih enodnevnih dovolilnic.  
 
 

55. člen 
 
Z izključitvijo iz članstva družine v trajanju od 1 leta do 5 let se kaznuje: 
1. kdor lovi ribe z raztrelivom ali s strupom, ali na način, ki je škodlji za njihovo 

razmnoževanje,      
2. kdor lovi ribe s podvodno puško, z ostmi, na zanko ali na nastavo, jih strelja, 

omamlja ali pobija pod ledom, 
3. kdor lovi ribe na drstiščih, 
4. kdor na jezovih ali podobnih napravah nastavlja ribolovne priprave, 
5. kdor lovi ribe na ribji stezi ali njeni neposredni bližini, 
6. kdor lovi ribe z vršami, križaki, saki, koši, ali mrežami vseh vrst, 
7. kdor lovi ribe z električnim tokom, 
8. kdor pregradi, zapre, izčrpa ali drugam spelje vodo zaradi ribolova, 
9. kdor je vsaj dvakrat v zadnjih petih letih kaznovan za prekrške s področja ribištva, 

razen za kršitve, navedene v 54. členu tega pravilnika,  
10.  kdor fizično napade ribiškega čuvaja. 

. 
56. člen 

        
Storilec je  za vsako podmersko ribo, ribo ujeto v varstveni dobi,  v varstveni vodi, brez 
dovolilnice, v času varstvenega ukrepa, s kršitvijo določil o vabi, režimu, načinu ulova, 
ribo namenjeno za vabo oziroma ujeto v  drugih protipravnih primerih, dolžan plačati 
odškodnino po odškodninskem ceniku, ki ga določi RZS; za druge vrste povzročenih 
škod pa po odškodninskem zahtevku. 
 
Za sklenitev poravnave zaradi povračila škode iz prvega odstavka tega člena so 
pooblaščeni  tudi ribiški čuvaji. 
 
 
 
 
 
 
XI. OBNOVA DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 
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57. člen 

 
Zoper dokončno odločbo o prekršku je dovoljena obnova postopka, če so podani takšni 
novi dokazi, ki sami zase ali v zvezi z že obravnavanimi lahko povzročijo oprostitev 
storilca ali pa vplivajo na znatno nižjo kazen. 
 
Obnova postopka je možna v 6-ih mesecih po dokončnosti odločbe 
 

 
XII. KONČNA DOLOČBA  
 

58. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina, uporabljati pa se začne s 
01.11.2013. Do uveljavitve tega pravilnika se uporabljajo določbe Pravilnika o športnem 
ribolovu z dne 11.12.2008 s spremembami in dopolnitvami. 
  
  
       Djordje Vučkovič    
          Predsednik Ribiške družine  
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Z A K O N  
O SLADKOVODNEM RIBIŠTVU (ZSRib) 

 
 
Zakon je objavljen v Uradnem listu RS, št. 61/2006 z dne 13.6.2006 in na spletnem 
naslovu: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200661&stevilka=2568 
V nadaljevanju pa sledi prepis tistih členov ki jih mora poznati vsak ribič. 
 

23. člen
(pravica dostopa do vode) 

(1) Lastnica oziroma lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali drug posestnik 
vodnega ali priobalnega zemljišča mora izvajalcu ribiškega upravljanja in ribiču 
dopustiti neškodljiv prehod čez svoje zemljišče in zadrževanje na njem zaradi 
izvajanja ribiškega upravljanja.  
(2) Izvajalec ribiškega upravljanja in ribič morata pri izvajanju ribiškega upravljanja in 
ribolovu čim manj vplivati na stanje zemljišč iz prejšnjega odstavka, po opravljenih 
nalogah pa odpraviti morebitno povzročeno škodo.  
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko prehod in zadrževanje omeji na 
zemljiščih, ki jih je dovoljeno ograditi v skladu z zakonom.

25. člen
(prepovedi) 

(1) Prepovedano je loviti ribe: 

– brez veljavne ribolovne dovolilnice;  
– na varstvenih območjih in drugih revirjih, ki niso ribolovni in so določeni po tem 
zakonu in predpisih o vodah;  
– salmonidne ribe ponoči;  
– z razstrelivi;  
– s strupi;  
– z ostmi, podvodnimi in drugimi puškami, na zanko ali nastavo;  
– s križaki, saki, koši, mrežami vseh vrst in vršami;  
– z mosta;  
– pod ledom;  
– na prehodih za ribe;  
– v depresijah, lužah, poplavljenih površinah in drugih vodnih površinah, ki nastanejo 
ob umiku ali presihanju vode;  
– tako da se pregradi, zapre, izčrpa ali drugam spelje voda;  
– z uporabo elektrike (v nadaljnjem besedilu: elektroribolov);  
– na načine, ki niso v skladu z ribolovnim režimom.  
(2) Prepovedano je upleniti:  
– ribe v varstveni dobi;  
– ribe pod najmanjšo predpisano dolžino;  
– več rib, kot je dovoljeni dnevni uplen;  
– ribe, ki niso predmet ribolova.  
(3) Prepovedano je:  
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– brez ribolovne dovolilnice ali posebnega dovoljenja imeti pri sebi v neposredni 
bližini ribolovne vode ribiške priprave, ki niso spravljene v omotu;  
– prenašati žive uplenjene ribe v druge vode;  
– prenašati žive ribe iz vodnega območja Donave v vodno območje Jadranskega 
morja in obratno;  
– posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih 
revirjih;  
– izvajati ribiško upravljanje brez sklenjene koncesijske pogodbe.  
(4) Ne glede na trinajsto alineo prvega odstavka tega člena je izvajalcu ribiškega 
upravljanja dovoljeno izvajati elektroribolov za sonaravno gojitev rib in za odlov 
plemenk v skladu z ribiškogojitvenim načrtom, za intervencijske odlove rib in za 
znanstveno-raziskovalne namene. 

62. člen 

(ukrepi ribiškega čuvaja) 
(1) Pri izvajanju svojih nalog sme ribiški čuvaj izvajati naslednje ukrepe:  
– pregledati ribolovno dovolilnico in pregledati listine za ugotovitev istovetnosti ribiča, 
ki lovi ribe ali se zadržuje ob vodi s priborom za ribolov;  
– pregledati ribolovni pribor, vabe, ribolovno opremo in uplen ribiča iz prejšnje alinee;  
– začasno zaseči ribolovno opremo in vabe ribiču, ki lovi ali se zadržuje ob vodi, če 
nima ribolovne dovolilnice ali lovi na prepovedan način;  
– trajno zaseči protipravno ujete ribe, ki postanejo last izvajalca ribiškega 
upravljanja;  
– prodajati ribolovne dovolilnice;  
– odvzeti ribolovno dovolilnico ribiču, ki lovi na prepovedan način.  
(2) Zaradi dokazovanja prekrška sme ribiški čuvaj ribiča, ki je lovil na prepovedan 
način, ribolovne priprave in uplenjene ribe tudi fotografirati ali posneti.  
(3) Ribič mora na zahtevo ribiškega čuvaja pokazati ribolovno dovolilnico, vabo, s 
katero ribari, ribolovni pribor, uplenjene ribe in vsebino ribiške torbe. 
 

68. člen 

(prekrški ribičev) 

Z globo 60.000 tolarjev se za prekršek kaznuje ribič, ki:  
1. lovi ribe na načine, ki so prepovedani v prvem odstavku 25. člena tega zakona;  
2. upleni ribe, ki jih je prepovedano upleniti (prva, druga in četrta alinea drugega 
odstavka 25. člena);  
3. upleni več rib, kot je dovoljeni dnevni uplen (tretja alinea drugega odstavka 25. 
člena);  
4. ima pri sebi v neposredni bližini ribolovne vode brez ribolovne dovolilnice ali 
posebnega dovoljenja ribiške priprave, ki niso spravljene v omotu (prva alinea 
tretjega odstavka 25. člena);  
5. prenaša žive uplenjene ribe v druge vode (druga alinea tretjega odstavka 25. 
člena);  
6. lovi ribe na načine, ki jih je minister prepovedal (prvi odstavek 26. člena);  
7. na zahtevo ribiškega čuvaja ne pokaže ribolovne dovolilnice, vabe, s katero ribari, 
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ribolovnega pribora, uplenjenih rib in vsebine ribiške torbe, ki jo ima pri sebi (tretji 
odstavek 62. člena);  
8. ovira ribiškega čuvaja in se mu upira pri izvrševanju njegovih pooblastil (prvi 
odstavek 62. člena). 

 

69. člen 

(varstveni ukrepi) 

Za prekrške iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke prejšnjega člena se izreče tudi stranska 
sankcija odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni pri prekršku, in uplenjenih rib. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 22. in 24. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 
61/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
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P R A V I L N I K  
o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah 

1. člen 

(vsebina) 

Ta pravilnik določa obvezna pravila pri izvajanju ribolova tako, da podrobneje 
določa:  

– splošne pogoje za izvajanje ribolova;  

– vrste, veljavnost in obliko ribolovne dovolilnice;  

– evidenco izdanih ribolovnih dovolilnic in evidenco uplena;  

– čas in način ribolova;  

– dovoljene in prepovedane vabe ter obvezen dodatni pribor;  

– ravnanje z ujetimi ribami;  

– najmanjše lovne mere in varstvene dobe;  

– dovoljen dnevni uplen. 

2. člen 

(splošni pogoji) 

(1) Ribe je dovoljeno loviti v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in 
ohranjanje narave ter ribolovnim režimom, predpisanem v tem pravilniku. 

(2) Za posamezen ribiški okoliš ali ribolovni revir se z ribiškogojitvenim načrtom ali 
letnim programom izvajalca ribiškega upravljanja lahko določi strožji ribolovni režim, 
kot je določen s tem pravilnikom. 

(3) Ribe je dovoljeno loviti na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice. 

3. člen 

(vrste ribolovnih dovolilnic) 

(1) Ribolovne dovolilnice so:  

– dnevne;  

– nočne.  

(2) Dnevne ribolovne dovolilnice za dnevni čas ribolova so enodnevne, večdnevne 
in letne.  

(3) Nočne ribolovne dovolilnice za nočni čas ribolova so samo za čas ene noči. 

4. člen 
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(veljavnost ribolovne dovolilnice) 

(1) Veljavna ribolovna dovolilnica vsebuje naslednje podatke:  

– vrsto ribolovne dovolilnice;  

– zaporedno številko;  

– ime in priimek imetnika ribolovne dovolilnice;  

– rok veljavnosti za večdnevne ali letne ribolovne dovolilnice;  

– datum oziroma čas za katerega velja ribolovna dovolilnica;  

– ribolovni revir, oziroma ribolovne revirje, za katere je ribolovna dovolilnica 
izdana;  

– vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti, najmanjše mere in varstvene dobe za te ribe;  

– dovoljen način in tehnika ribolova;  

– dovoljene vabe;  

– dovoljen uplen;  

– način vračanja ribolovne dovolilnice;  

– ime izdajatelja;  

– žig in podpis izvajalca ribiškega upravljanja.  

(2) Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva in je veljavna, če se z njo lahko 
identificira njen imetnik. 

5. člen 

(oblika ribolovne dovolilnice) 

(1) Letna ribolovna dovolilnica se izda v obliki knjižice v velikosti najmanj 7 x 10 
cm z natisnjenimi predpisanimi podatki oziroma rubrikami, kamor se podatki lahko 
vpisujejo.  

(2) Ostale ribolovne dovolilnice se izda v velikosti najmanj 14 x10 cm z 
natisnjenimi predpisanimi podatki oziroma rubrikami, kamor se podatki lahko 
vpisujejo.  

(3) Ribolovna dovolilnica mora imeti natisnjeno rubriko, kamor se vpisuje dnevni 
uplen in zaznamki ribiškega čuvaja.  

(4) Večdnevne in letne ribolovne dovolilnice morajo imeti natisnjeno rubriko kamor 
se vpiše skupni ulov po prenehanju veljavnosti. 

 

6. člen 
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(evidenca izdanih ribolovnih dovolilnic) 

Izvajalec ribiškega upravljanja vodi evidenco o izdanih ribolovnih dovolilnicah s 
podatki:  

– vrsto ribolovne dovolilnice;  

– zaporedno številko dovolilnice;  

– datum izdaje;  

– ime in priimek oziroma naziv imetnika ribolovne dovolilnice ter točen naslov;  

– rok veljavnosti;  

– ribolovni revir za katerega je bila izdana;  

– vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti;  

– podpis izdajatelja. 

7. člen 

(evidenca uplena) 

(1) Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico takoj vpisovati uplen.  

(2) Izvajalec ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu je dolžan zagotoviti vračanje 
ribolovnih dovolilnic z evidentiranim uplenom. 

8. člen 

(čas ribolova) 

(1) Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka.  

(2) Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega dne.  

(3) Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po 
zahodu sonca.  

(4) Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije 
Republike Slovenije za okolje. 

9. člen 

(nočni ribolov) 

(1) Nočni ribolov je dovoljen le v določenem obdobju in na posebej določenih 
mestih.  

(2) Pri nočnem ribolovu je prepovedana uporaba svetlobnih teles za privabljanje 
rib in razsvetljevanje.  
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba svetlobnih teles za lastne 
potrebe ribiča in označevanje plovcev, ki pa ne smejo biti usmerjena v brežine ali 
vodo. 

(4) Obdobje in mesta, kjer se dovoljuje nočni ribolov so določena v 
ribiškogojitvenih načrtih. 

10. člen 

(ribolovni načini) 

(1) Ribolov je dovoljen le z ribiško palico.  

(2) Na ribiški palici je lahko naveza le z eno vabo.  

(3) Ribolov se lahko izvaja hkrati z največ dvema ribiškima palicama.  

(4) Ne glede na prejšnji odstavek je ribolov krapovcev na tekmovanjih v lovu 
krapov z obtežilnikom, dovoljen z več ribiškimi palicami v skladu s pravili Ribiške 
zveze Slovenije.  

(5) Ribolov vseh vrst postrvi, sulca, lipana, ščuke, smuča, soma in bolena se 
izvaja le z eno ribiško palico. 

11. člen 

(ribolovne tehnike) 

(1) Dovoljene ribolovne tehnike so muharjenje, vijačenje, beličarjenje, talni ribolov 
in ribolov na vlek iz čolna.  

(2) Ribolov lipana je dovoljen le z muharjenjem.  

(3) Ribolov postrvi, sulca, ščuke, smuča in bolena je dovoljen le z muharjenjem ali 
vijačenjem.  

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov postrvi, ščuke, smuča in 
bolena v jezerih, akumulacijah in ribnikih dovoljen tudi z uporabo drugih ribolovnih 
tehnik. 

12. člen 

(dovoljene vabe) 

(1) Ribolov lipana v tekočih vodah je dovoljen le z umetno muho z enim trnkom 
enojčkom brez zalusti narejeno s tehniko vezanja.  

(2) Ribolov postrvi v tekočih vodah je dovoljen le z umetno vabo z enim trnkom 
enojčkom, dvojčkom ali trojčkom.  

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov tujerodnih vrst postrvi v 
jezerih, akumulacijah in ribnikih dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega 
izvora z enim trnkom (enojčkom, dvojčkom ali trojčkom).  
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(4) Ribolov sulca, ščuke, smuča in bolena v tekočih vodah je dovoljen z umetnimi 
vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki).  

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov smuča in bolena v jezerih, 
vodnih zbiralnikih in ribnikih dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega izvora.  

(6) Ribolov krapovcev je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in 
živalskega izvora.  

(7) V delih ribolovnih voda, kjer je z ribiškogojitvenim načrtom določen sistem 
»ujemi in spusti«, je dovoljen ribolov postrvi, lipana, sulca, ščuke, smuča in bolena le 
z umetnimi vabami s trnkom enojčkom brez zalusti, ribolov ostalih vrst rib pa je 
dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega izvora s trnkom enojčkom brez 
zalusti. 

  

13. člen 

(prepovedane vabe) 

(1) Za privabljanje rib in vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba:  

– živih živali, razen deževnikov in kostnih črvov;  

– živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi, ki 
urejajo ohranjanje narave;  

– snovi, ki vsebujejo strupene ali omamne sestavine.  

(2) Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan 
ali noč, od te pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora. 

14. člen 

(obvezen dodatni pribor) 

Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje (pean, 
klešče). 

15. člen 

(ravnanje z ujetimi ribami) 

(1) Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.  

(2) Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na 
način, da se rib ne muči.  

(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko za shranjevanje živih rib na 
tekmovanjih v lovu rib s plovcem, uporabljajo posebne mreže v skladu s pravili 
Ribiške zveze Slovenije. 

16. člen 
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(najmanjše lovne mere in varstvene dobe) 

Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe so:  

I. V Donavskem povodju: 

---------------------------------------------------------------------------- 
                                                                       Najmanjša   Varstvena doba 
                                                                       mera v cm 
---------------------------------------------------------------------------- 
1.   Sulec – Hucho hucho                                   70       15. 2.–30. 9. 
2.   Potočna postrv – Salmo trutta fario              25       1. 10.–28. 2. 
3.   Jezerska postrv – Salmo trutta lacustris       40      1. 10. – 31. 3. 
4.   Lipan – Thymallus thymallus                        30       1. 12.–15. 5. 
5.   Ščuka – Esox lucius                                     50       1. 2.–30. 4. 
6.   Smuč – Sander lucioperca                           50       1. 3.–31. 5. 
7.   Som – Silurus glanis                                    60       1. 5.–30. 6. 
8.   Bolen – Aspius aspius                                 40       1. 5.–30. 6. 
9.   Linj – Tinca tinca                                         30        1. 5.–30. 6. 
10.  Podust – Chondrostoma nasus                  35        1. 3.–31. 5. 
11.  Platnica – Rutilus pigus                              35        1. 3.–31. 5. 
12.  Klen – Leuciscus cephalus                        30        1. 5.–30. 6. 
13.  Klenič – Leuciscus leuciscus                     20        1. 5.–30. 6. 
14.  Mrena – Barbus barbus                             30        1. 5.–30. 6. 
15.  Pohra – Barbus balcanicus                       20        1. 5.–30. 6. 
16.  Ogrica – Vimba vimba                               30        1. 5.–30. 6. 
17.  Ploščič – Abramis brama                          30        1. 5.–30. 6. 
18.  Androga – Blicca bjoerkna                        25        1. 5.–30. 6. 
19.  Jez – Leuciscus idus                                 35        1. 3.–31. 5. 
20.  Menek – Lota lota                                     30        1. 12.–31. 3. 
21.  Rdečeperka – Scardinius erithrophthalmus /        1. 4.–30. 6. 
22.  Rdečeoka – Rutilus rutilus                         /          1. 4.–30. 6. 
23.  Čep – Zingel zingel                                   20        1. 3.–31. 5. 
24.  Navadni ostriž – Perca fluviatilis                /          1. 3.–31. 5. 
25.  Navadni koreselj – Carassius carassius    /          1. 5.–30. 6. 
26.  Pisanec – Phoxinus Phoxinus                   /          1. 4.–30. 6. 
27.  Zelenika – Abramus alburnus                    /          1. 4.–30. 6. 
28.  Šarenka – Oncorhynchus mykiss              /          1. 12.–28. 2. 
29.  Potočna zlatovčica – Salvelinus fontinalis /          1. 12.–28. 2. 
30.  Jezerska zlatovčica – Salvelinus alpinus   /         1. 12.–28. 2. 
---------------------------------------------------------------------------- 

II. V Jadranskem povodju: 

1.    Soška postrv – Salmo marmoratus                 40       1. 10.–31. 3. 
2.    Jadranski lipan – Thymallus thymallus 
      adriaticus                                                          30       1. 12.–15. 5. 
3.    Ščuka – Esox lucius                                        50       1. 2.–30. 4. 
4.    Linj – Tinca tinca                                             30       1. 5.–30. 6. 
5.    Navadni koreselj – Carassius carassius           /        1. 5.–30. 6. 
6.    Štrkavec – Leuciscus cephalus cabeda          30       1. 5.–30. 6. 
7.    Grba – Barbus plebejus                                  30       1. 5.–30. 6. 
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8.    Mrenič – Barbus caninus                                 /         1. 5.–30. 6. 
9.    Rdečeperka – Scardinius erithrophtalmus       /        1. 4.–30. 6. 
10.   Navadni ostriž – Perca fluviatilis                     /        1. 3.–30. 6. 
11.   Potočna postrv – Salmo trutta in križanci        /       1. 12.–28.2. 
12.   Šarenka – Oncorhynchus mykiss                    /       1. 12.–31. 3. 
13.   Potočna zlatovčica – Salvelinus fontinalis       /       1. 12.–31. 3. 
14.   Jezerska zlatovčica – Salvelinus alpinus         /       1. 12.–31. 3. 
15.   Lipan – Thymallus thymallus                           /        1. 12.–28. 2. 
16.   Podust – Chondrostoma nasus                     18                   / 

 

(2) Najmanjše lovne mere in varstvene dobe iz prejšnjega odstavka ne veljajo za 
tujerodne vrste rib, če so v ribiškogojitvenem načrtu opredeljene kot invazivne vrste 
in je to določeno v ribiškogojitvenem načrtu. 

 
17. člen 

(način določanja najmanjših lovnih mer) 

Ribe se merijo od začetka glave do konca repne plavuti. 

18. člen 

(dovoljen uplen) 

(1) Dovoljen uplen na ribolovni dan ali noč z veljavno ribolovno dovolilnico je do 5 
kg rib, od tega največ pet krapovcev, tri postrvi s predpisano najmanjšo lovno mero, 
dva lipana ter enega sulca, ščuko, smuča in bolena.  

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljen uplen ene ribe z maso 
nad 5 kg oziroma dveh rib s skupno maso nad 5 kg.  

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za tujerodne vrste 
rib, če so v ribiškogojitvenem načrtu opredeljene kot invazivne vrste in je to določeno 
v ribiškogojitvenem načrtu.«.  

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ribolov zaključi, ko je dosežen 
dovoljen uplen iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena. 

19. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o najmanjših dolžinah 
lovnih rib in o varstveni dobi lovnih rib, rakov, žab in školjk (Uradni list RS, št. 14/93, 
20/93 – popr.). 

20. člen 

(začetek veljavnosti) 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah ( Uradni list RS, št. 99/2007) in 
Pravilnik o spremembah pravilnika ( Uradni list RS, št. 75/2010). 

Št. 007-228/2007 

Ljubljana, dne 15. oktobra 2007 

EVA 2007-2311-0154 

Iztok Jarc l.r.  
Minister  

za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano 

Št. 007-89/2010 

Ljubljana, dne 9. septembra 2010 

EVA 2010-2311-0062 

mag. Dejan Židan l.r.  
Minister  

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

 

 

 

 

 


