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Na podlagi 3. alinee 24. člena Statuta Ribiške družine Novo mesto z dne 27.3.2019, 
23.9.2021 in 30.3.2022 je skupščina Ribiške družine Novo mesto na seji dne 
30.3.2022 določila prečiščeno besedilo Pravilnika o športnem ribolovu, ki zajema 
osnovni tekst pravilnika z dne 28.3.2013 s spremembami in dopolnitvami pravilnika z 
dne 27.3.2014, 26.3.2015, 30.3.2016, 27.3.2019, december 2020, 23.9.2021 in  
30.3.2022, ki se 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 
nadaljnjem besedilu RD), kolikor ta vprašanja niso urejena v drugih aktih RD, in 
obveznostih članov. 
 
Pri izvajanju ribolova veljajo obvezna pravila, določena v republiškem Pravilniku o 
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (v nadaljnjem besedilu RP) in pravila, določena 
v tem pravilniku. Če se določbe v RP in tem pravilniku razlikujejo, se uporabljajo 
določbe tega pravilnika. 

 
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. Člana, ki v določenem roku ne plača članarine, se črta iz članstva. 
 
Letno ribolovno dovolilnico 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 

RIBIŠKA DRUŽINA NOVO MESTO 
 
 

Seidlova cesta 8, 8000 Novo mesto 
 
 
 
 



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

 
 

5. člen 
 

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. Delovna obveznost mladih članov je 
določena v posebnem pravilniku, ki ga je sprejela RZS. 
 
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 RD najmanj 3 dni pred akcijo, 5 dni po končani 
akciji pa predložiti ustrezna dokazila.  
 
Vabljeni član, ki se delovne akcije ne udeleži, je dolžan plačati istočasno s članarino 
tudi nadomestilo za neopravljeno delo, katerega višino določi UO. Plačilo 
nadomestila je pogoj za dvig ribolovne dovolilnice. 

 
II. RIBOLOVNE DOVOLILNICE 
 

6. člen 
 
Letne ribolovne dovolilnice se izdajajo od 1. novembra dalje. Na izrecno željo 
posameznega člana se dovolilnica izda že zadnji teden v mesecu oktobru.  
 
Letna ribolovna dovolilnica velja za toliko ribolovnih dni, kolikor jih član plača. Število 
ribolovnih dni, ki jih član lahko kupi, pa najpozneje 30 dni pred pričetkom novega 
ribolovnega leta določi UO. 
 
Pred dvigom ribolovne dovolilnice mora član poravnati vse svoje obveznosti do RD, 
med te spadajo tudi denarne kazni in odškodnine izrečene v disciplinskem postopku, 
vrniti pa mora tudi ribolovno dovolilnico s pravilno izpolnjeno rekapitulacijo. Ribolovne 
dovolilnice morajo člani vrniti najpozneje do 15. novembra. Letno ribolovno 
dovolilnico morajo vrniti tudi člani, ki v določenem roku niso plačali članarine za novo 
ribolovno leto. 
 

7. člen 
 
Ribolov salmonidov je dovoljen samo s salmonidno ribolovno dovolilnico. Kupljeni 
salmonidni ribolovni dnevi veljajo za ribolov salmonidov v obeh revirjih. 
 

8. člen 
 
Ribolov ciprinidov je dovoljen le s ciprinidno ribolovno dovolilnico. Kupljeni ciprinidni 
ribolovni dnevi veljajo za ribolov ciprinidov v obeh revirjih in na ribniku Blato. 
 
 
 



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

 
10. člen 

 
Ribolov sulca je dovoljen s posebno ribolovno dovolilnico. 
       

11. člen 
 

Če član izgubi letno ribolovno dovolilnico in želi dvigniti novo, mora RD o tem 
obvestiti s posebno izjavo. Šteje se, da je izrabil vse ribolovne dni, ki so bili kupljeni. 
 

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

- ki ni vzel letne ribolovne dovolilnice,  
- ki ni vzel ustrezne letne ribolovne dovolilnice,  
- ki še nima ribiškega izpita. 

 
 
III. RIBOLOVNE VODE 
 

13. člen  
 

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

14. člen 
 
Ribolovne vode, s katerimi upravlja RD, so razdeljene na dva mešana revirja in sicer: 
 
KRKA 2 od jezu HE Zagradec do jezu v Soteski in 
 
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  

 
ter ribnik Blato. 

 



IV. RIBOLOVNI REŽIM 
 

15. člen 
 

Ribolov je dovoljen od zore do mraka. 
 

16. člen 
 
Ujete podmerske ribe in ribe, za katere ribolovna 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. 
 
Pri ribolovu je prepovedana uporaba gafa. 
 

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 (45.794219, 14.981645), je 
vijačenje prepovedano skozi vse leto, razen pri ribolovu sulca.  
 
V Krki 2 in Krki 3 je pri ribolovu s ciprinidno ribolovno dovolilnico prepovedan ribolov z 
vabami za vijačenje od 1. 02. do 30.04. 
 
Ribolov z vabami za vijačenje je prepovedan nizvodno 100 m pod jezovi od 
Žužemberka do Mršeče vasi, razen pri ribolovu sulca. 
 
Izvajanje ribolova s trening kartami je dovoljeno le na tekmovalnih trasah in na ribniku 
Blato. 
 

19. člen 
 

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

20. člen 
  
Ribolov salmonidov je dovoljen le z umetno muho  z enim trnkom enojčkom brez 
zalusti.  
 



Uporaba obtežilnika (svinca) za ribolov salmonidov pri muharjenju ni dovoljena. 
 
Pri ribolovu salmonidov v Težki vodi S je dovoljeno tudi vijačenje z umetno muho in 
trnkom enojčkom brez zalusti. 
 
Pri muharjenju so dovoljene vse vrste muh (suhe, mokre, nimfe, potezanke) in vse 
vrste vrvic in predvrvic (plavajoče, potapljajoče). Prepovedana je dodatna obtežitev 
predvrvic ter uporaba indikatorjev prijema. Maksimalna dolžina muhe je 5 cm. 

 
21. člen 

 
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 
3 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 (45.835533, 14.918658) je  dovoljen le uplen šarenke. 
 
 
Dnevni uplen: 
 

23. člen 
 
Ribolov salmonidov: 
 
Deli  revirjev kjer je dovoljeno samo muharjenje: 

- jez HE Zagradec – jez v Žužemberku (ribiški dom), 
- jez v Žužemberku – ovinek na Loki v Žužemberku (45.828259, 14.931520), 
- Dvor (od dotočnega kanala za ribogojnico (45.809822, 14.962516), do 

betonskega mostu (45.807988, 14.964555)), 
- Gor. Koti – od otoka (45.800851, 14.968133) do napajališča v Dol. Kotih 

(45.794219, 14.981645), 
- v Soteski od jezu 200 m dolvodno, 
- od izliva Radeščice (45.764919, 15.038596) do jezu v Rumanji vasi, 
- v Rumanji vasi od jezu 100 m dolvodno, 
- v Vavti vasi od jezu do napajališča Govejek v Straži (45.784588, 15.076739). 

 
Sezona muharjenja:  
 - od jezu HE Zagradec do jezu v Žužemberku  od 01.04. – 30.09. 
 - od jezu v Žužemberku nizvodno do napajališča Govejek v Straži (45.784588, 
15.076739) od 01.05. do 30.11. 
 
Dovoljen dnevni uplen:  

- v K 2 trije salmonidi od tega največ ena potočna postrv, 
- v K 3 dva salmonida od tega največ ena potočna postrv. 

 



V obeh revirjih velja prepoved uplena lipana. 
 
V uplenu je lahko samo en salmonid večji od 50 cm. 
 
Ciprinid, uplenjen v K2 in Težka voda S s salmonidno ribolovno dovolilnico, se šteje v 
uplen. 
 

24. člen 
 
Ribolov cipinidov: 
 
V K2 je ribolov ciprinidov dovoljen od ovinka na Loki v Žužemberku (45.828259, 
14.931520) do jezu v Soteski, razen na delih, kjer je dovoljeno samo muharjenje. 
 
V K3 je ribolov 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 
(45.794219, 14.981645) 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 trideset zelenik ali trideset rdečeperk ali trideset rdečeok ali trideset 
ostrižev ali trideset navadnih koresljev ali trideset pisancev ali trideset poher.  

 
S ciprinidno ribolovno 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 trideset zelenik ali trideset 
rdečeperk ali trideset rdečeok ali trideset ostrižev.  
 
 

25. člen 
 

Radeščica in Obrh 
 
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. 
 



Ribolov sulca 
 

26. člen 
 
Ribolov 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 1.10. do 31.1. 
 
Lovi se v paru dveh ribičev ali ribič s spremljevalcem. Možne kombinacije so: 
- član RD – član RD, 
- član RD – član druge RD, 
- član RD – mladi član iz 37. člena tega pravilnika. 
 
Ribiča morata loviti v vidnem polju na razdalji, ki ni daljša kot 100 m na isti strani 
reke. Vsi morajo imeti ribiški izpit. Izjemoma lahko lovi član RD, ki ga spremlja član 
RD. 
 
Če lovi nečlan mora imeti spremljevalca, ki ga določi RD. Spremljevalec mora biti ob 
ribiču. Spremljevalec je lahko le član RD, ki je plačal članarino, ima opravljen ribiški 
izpit in je seznanjen s pravili o lovu sulca. Za kršitve ribolovnega režima za ribolov 
sulca je disciplinsko odgovoren tudi spremljevalec. 
 
Ribič mora zaključiti z ribolovom, ko upleni merskega sulca ali ščuko. Uplenjenega 
sulca izmeri in stehta ribiški čuvaj, ki ga pozove ribič ali prodajalec ribolovne 
dovolilnice. 
 
Član z nakupom ribolovne dovolilnice za ribolov sulca prevzame tudi odgovornosti. 
Če ribič ujame podmerskega sulca, ga je dolžan nepoškodovanega vrniti v vodo. 
 
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 ipd.). Na 
vseh vabah so obvezni trnki enojčki. 
 
Ribolov je dovoljen z vijačenjem ali muharjenjem le s priborom, ki ustreza ribolovu 
sulca. Palica sulčarka in ribiška vrvica debeline vsaj 0,40 mm oz. pletena vrvica s 
primerljivimi lastnostmi. Muharica mora biti najmanj #7 po AFTMA. 
 
Član lahko upleni le enega sulca v sezoni. Druge vrste rib, ulovljene med ribolovom 
sulca, je potrebno spustiti nazaj v vodo, kar pa ne velja za ščuko, ki jo ribič upleni na 
območju med Žužemberkom in Dol. Koti (45.794219, 14.981645). Tako ulovljeno 
ščuko lahko ribič vzame pod pogojem, da v ciprinidno ribolovno dovolilnico vpiše 
datum in uplen. Z ribolovom sulca ribič lahko nadaljuje. 
 
Član RD, ki upleni sulca, naslednje ribolovno leto ne sme loviti sulca po ceni 
ribolovne dovolilnice, ki velja za člane RD.  
 
 
 



27. člen 
 

Pri ribolovu, ki se po RP izvaja le z eno ribiško palico, ribič ne sme uporabljati druge 
ribiške palice.  

 
 

28. člen 
 

Ribič, ki lovi s čolna, je na poziv ribiškega čuvaja dolžan prekiniti z ribolovom ter takoj 
priti do brega in ribiškemu čuvaju omogočiti kontrolo.« 
 
 
 
V. VARSTVENE DOBE IN NAJMANJŠE DOLŽINE LOVNIH RIB 
 

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  -                            

v Žužemberku in Težka voda S    od 01.10. do 31.03. 
– Krka 2 od jezu v Žužemberku do -                 

jezu v Soteski in K 3    od.01.12. do 30.04. 
Krap - gojeni  -    od 01.06. do 30.06. 
 
 
 
 
 



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 ribolovno dovolilnico loviti le v enem 
revirju ali na ribniku Blato. 
 

32. člen 
 

Pred začetkom ribolova je član dolžan s kemičnim svinčnikom ali temu ustreznim 
pisalom vpisati datum z dvomestno številko in oznako revirja v ustrezno rubriko 
ribolovne dovolilnice. Uporabljajo se naslednje oznake: 
 

- za Krko 2   K2, 
- za Krko 3   K3, 
- za ribnik Blato  B. 

Določba velja tudi za ribiča z elektronsko dovolilnico. 
 
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 RD, ko le ta lovi po Pravilniku o športnem ribolovu, pri čemer se 
uplen obeh upošteva kot uplen očeta oz. matere ali dedka oz. babice. 
 
V primeru, ko po RP član lahko lovi na dve palici, lahko otroci do 15. leta starosti oz. 
partner(ica) lovijo na eno od teh. 



Član RD, ki je imetnik letne ribolovne dovolilnice, lahko dvakrat v ribolovni sezoni 
povabi v goste drugega ribiča, ki ni član RD. Lahko izvaja ribolov z enim gostom 
dvakrat ali dvema gostoma hkrati (dva gosta, dva datuma, dvakrat oznaka »G«). Na 
dan, ko član lovi z gostom, mora vpisati dva datuma in pred enim datumom vpisati 
veliko črko »G«. Član RD mora za gosta pridobiti ribolovno dovolilnico, ki jo izda RD. 
Tako član kot gost lahko uplenita toliko rib, kot je dovoljen dnevni uplen. Gost vpiše 
uplen v svojo ribolovno dovolilnico, član RD pa v svojo letno ribolovno dovolilnico 
vpiše svoj uplen in tudi uplen gosta, pod oznako »G«. Član in gost morata loviti 
skupaj tako, da vidita drug drugega oz. največ na razdalji 100 metrov. 
 
 
VII. ČLANI BREZ RIBIŠKEGA IZPITA 
 
 

33. člen 
 
Člani RD, dokler nimajo ribiškega izpita, lahko lovijo samo v spremstvu člana RD, ki 
ima opravljen ribiški izpit.   
 
 
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 ribolovnih dni, 
- lahko lovi samo v spremstvu člana RD, ki ima opravljen ribiški izpit. 
 

36. člen 
 
Dovoljen dnevni uplen: 
- pri ribolovu salmonidov: dva salmonida, od tega največ ena potočna postrv. V 

uplenu je lahko samo en salmonid večji od 50 cm. Velja prepoved uplena lipana.   
 
- pri ribolovu ciprinidov: dva ciprinida (platnica, podust, klen, sivka, mrena, gojeni 

krap, linj, ploščič, jez) en bolen, ena ščuka, trideset zelenik ali trideset rdečeperk 
ali trideset rdečeok ali trideset ostrižev ali trideset navadnih koresljev ali trideset 
pisancev ali trideset poher.  

 
Vse druge vrste rib so prepovedan uplen. 
 

37. 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. 
 

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 
 

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. 
 
Za posamezno kršitev storilec ne more biti kaznovan dvakrat. 
 

40. člen 
Za storjene prekrške se izreče: 

- opomin, 
- denarna kazen, 
- izključitev iz članstva RD. 

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

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

 
UO je pooblaščen, da na pisno prošnjo storilca le temu dovoli oziroma omogoči, da 
namesto izrečeno denarne kazni opravi določena dela za RD 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 RD 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 
 
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 in vzgojni ukrepi pa se 
izrekajo v rednem postopku. 
 
 
Skrajšani postopek 
 

45. člen 
 
Za izrek kazni v skrajšanem postopku je pristojen član UO, ki ga UO za to pooblasti. 
 
V skrajšanem postopku se disciplinske kazni izrekajo za kršitve, navedene v 53. 
členu tega pravilnika.  
 

46. člen 
 
Če se storilec z izrečeno kaznijo ne strinja, lahko v osmih dneh vloži ugovor na 
disciplinsko sodišče (v nadaljnjem besedilu DS), ki po izvedenem postopku dokončno 
odloči. V postopku storilcu ne more biti izrečena višja kazen. Če je storilec spoznan 
za odgovornega, je dolžan plačati stroške postopka. 
 
 
Redni postopek 
 

47. člen 
 
Postopek pred DS se začne na predlog disciplinskega tožilca.  
 

48. člen 
 
DS vodi postopek, potem ko se je začel, po uradni dolžnosti, pri čemer je dolžno 
ugotoviti materialno resnico.          



 
               49. člen  
 
Storilcu kršitve se sankcije izrečejo v mejah, ki so določene 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 blažja ali strožja (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 strožja 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 DS 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 DS je dovoljena pritožba in sicer v roku 8-ih dni na UO RD. Odločitev 
UO RD je dokončna. 
 

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

53. člen 
 
Z denarno kaznijo 60,00 € se kaznuje: 

- kdor pred začetkom ribolova v ribolovno dovolilnico ne vpiše oznake revirja, 
kjer lovi, ter datuma, popravlja oz. briše datum ali vsako uplenjeno ribo takoj 
ne vpiše v ribolovno dovolilnico, 

- kdor lovi še po tem, ko je uplenil dovoljeno število rib,  
- kdor po zaključenem ribolovu v ribolovno dovolilnico ne vpiše števila in vrste 

uplenjenih rib,  
- kdor ne vrne v določenem roku ribolovne dovolilnice,  
- kdor točno ne izpolni rekapitulacije,  
- kdor ravna v nasprotju s 17. členom tega pravilnika, 
- kdor na ribniku Blato lovi z lesenega podesta ter levo in desno od podesta do 

opozorilnih tabel. 
 
 
 



       54. člen 
 

Z denarno kaznijo do 250,00 € se kaznuje:  
- kdor stori katerokoli od kršitev, navedenih v 68. členu Zakona o 

sladkovodnem ribištvu,  
- kdor lovi sulca v nasprotju z določili 26. člena tega pravilnika,  
- kdor lovi v času veljavnosti varstvenega ukrepa prepovedi ribolova,  
- kdor ravna v nasprotju z ostalimi določbami tega pravilnika razen tistih, ki so  

izrecno  navedene v 53. in 54. členu tega pravilnika,  
- kdor žali ali se nedostojno vede do ribiškega čuvaja oziroma ribičev, ki         

sodelujejo v postopku ugotavljanja disciplinskih kršitev. 
 
Poleg denarne kazni lahko DS izreče za vse kršitve iz prvega odstavka tega člena 
tudi varstveni ukrep prepovedi ribolova. 
 
Prepoved ribolova pomeni za tiste, ki že imajo letno ribolovno dovolilnico, odvzem le-
te za določen čas, v nasprotnem primeru pa prepoved izdaje ribolovne dovolilnice. 
Prepoved zajema tudi prodajo članskih enodnevnih ribolovnih dovolilnic.  
 
 

55. člen 
 

 
Z izključitvijo iz članstva RD v trajanju od 1 leta do 5 let se kaznuje: 

- kdor lovi ribe z razstrelivom ali s strupom ali na način, ki je škodljiv za njihovo 
razmnoževanje,      

- kdor lovi ribe s podvodno puško, z ostmi, na zanko ali na nastavo, jih strelja, 
omamlja ali pobija pod ledom, 

- kdor lovi ribe na drstiščih,  
- kdor na jezovih ali podobnih napravah nastavlja ribolovne priprave,  
- kdor lovi ribe na ribji stezi ali njeni neposredni bližini, 
- kdor lovi ribe z vršami, križaki, saki, koši ali mrežami vseh vrst, 
- kdor lovi ribe z električnim tokom, 
- kdor pregradi, zapre, izčrpa ali drugam spelje vodo zaradi ribolova, 
- kdor je vsaj dvakrat v zadnjih petih letih kaznovan za prekrške s področja 

ribištva, razen za kršitve, navedene v 53. členu tega pravilnika,  
- kdor fizično napade ribiškega čuvaja. 

 
 

56. člen 
 

        
Storilec je za vsako podmersko ribo, ribo ujeto v varstveni dobi,  v varstveni vodi, 
brez ribolovne 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. 
 
 
 



XI. KONČNA DOLOČBA  
 
 

57. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina Ribiške družine Novo mesto, 
uporabljati pa se začne po objavi v glasilu Zeleni tolmuni Krke, s 1.11.2022. 
 
 
  
  
           Matej Luštek  
            predsednik ribiške družine  
 
 
 


