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Na podlagi Zakona o sladkovodnem ribištvu, Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih 
vodah in 25. člena statuta RD Bistrica je upravni odbor ribiške družine dne 3.2.2016 
sprejel spremenjeni 
 
 
 

P R A V I L N I K 
 

o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah ribiške družine Bistrica 
 

 
1. člen   

(vsebina)  
 
1. Ta pravilnik določa obvezna pravila pri izvajanju ribolova tako, da podrobneje določa:   

- splošne pogoje za izvajanje ribolova,   
- čas in način ribolova,   
- dovoljene in prepovedane vabe ter obvezen dodatni pribor,  
- ravnanje z ujetimi ribami,   
- dovoljen dnevni ulov,   
- najmanjše lovne mere in varstvene dobe rib.   

2. Ta pravilnik velja tako za člane ribiške družine Bistrica, kot za vse ribiče, ki izvajajo 
ribolov na ribolovnih vodah ribiške družine Bistrica.  

 
 

2. člen   
(splošni pogoji) 

 
1. Ribe je dovoljeno loviti v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in 

ohranjanje narave ter ribolovnim režimom, predpisanim s tem pravilnikom.   
2. Za posamezen ribiški okoliš ali ribolovni revir se z ribiško-gojitvenim načrtom ali letnim 

programom izvajalca ribiškega upravljanja (RD) lahko določi strožji ribolovni režim, kot 
je določen s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah.  

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

3.  člen  
(revirji) 

 
(1) REVIR I (reka Reka s pritoki in mrtvico) 
 
Na reki Reki je športni ribolov dovoljen od mostu na glavni cesti v vasi Zabiče do 
Škocjanskih jam, na Veliki mrtvici nasproti tovarne Lesonit ter na celotnem potoku Molja 
od pregrade AK Mola od izliva v reko Reko. Ostali pritoki so za športni ribolov zaprti. 
 

 
Dovoljeni načini ribolova 
 
Salmonidi  
Ribolov salmonidov je dovoljen z muharjenjem s palico muharico, z navezo ene umetne 
muhe. Obvezna je uporaba trnka s stisnjeno zalustjo. Dovoljen je tudi ribolov z vodno 
kroglico z navezo ene umetne muhe s stisnjeno zalustjo. 
 
Roparice  
Ribolov roparic je dovoljen z muharjenjem ali vijačenjem, z uporabo voblerja nad 11 cm 
ali blestivke št. 5 ali večje s trnki s stisnjenimi zalustmi. 
 
Ciprinidi  
Ribolov ciprinidov je dovoljen z beličarjenjem, muharjenjem ali talnim ribolovom na vabe 
rastlinskega izvora.  
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Prepovedana je uporaba vab, ki so prepovedane z Zakonom o sladkovodnem ribištvu ali 
Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. 
 
Strogo je prepovedana uporaba vab živalskega izvora (mrtva riba, deževnik, kostni črv, 
…). 
 
Najmanjše lovne mere, največji dovoljen dnevni ulov in varstvene dobe posameznih 
ribjih vrst: 
 
Dovoljen dnevni ulov: 

- dva salmonida, od tega največ ena soška postrv ali en križanec,   
- ena roparica,  
- dva ciprinida, izjema: klen do 5 kosov.  

 
Dovoljen dnevni ulov z veljavno ribolovno dovolilnico je do 5 kg rib ali ulov ene ribe z 
maso nad 5 kg ali dveh rib s skupno maso nad 5 kg. Ne glede na prejšnjo določbo se 
ribolov zaključi, ko je dosežen dovoljen dnevni ulov iz prejšnjega odstavka. 
 

Vrsta 
Najmanjša lovna 

mera v cm 
Dovoljen dnevni 

ulov 
Varstvena doba 

soška postrv 50 1 01.10. – 31.03. 

potočna postrv 30 2 01.10. – 31.03. 

križanec 50 1 01.10. – 31.03. 

šarenka 25 2 01.11. – 28.02. 

grba 30 2 01.05. – 30.06. 

klen 30 5 01.05. – 30.06. 

smuč 50 1 01.03. – 31.05. 

ščuka 50 1 01.02. – 30.04. 

krap 22 2 - 

 
Za rdečeoke, koreslje, zelenike, ameriške somiče, babuške in ostrižnike velja dovoljen 
dnevni ulov do 5 kg. 
 
Muharski revir 

 
Na delu reke Reke v Vremski dolini, od Fevžnarjevega jezu do Cerkvenikovega mlina 
(merilna naprava), velja režim Ujemi in Spusti. Revir je označen z obvestilnimi tablami. 
 
Ne tem delu reke je edini dovoljen način ribolova muharjenje z palico muharico z navezo 
ene umetne muhe z obvezno stisnjeno zalustjo. 
 
V tem delu je ribo prepovedano upleniti, obvezno jo je potrebno nepoškodovano vrniti 
nazaj v vodo. Ribič tu ne sme imeti pri sebi nobene uplenjene ribe (tudi, če jo je uplenil v 
delu reke, kjer je to dovoljeno). 
 

 
(2) REVIR II (jezero Mola) 

 
Ribolov je dovoljen na celotni akumulaciji Mola do meje z drstiščem pod vasjo Harije. 
Ribolov v drstišču je prepovedan – meje drstišča so označene s opozorilnimi tablami 
„prepovedan ribolov – drstišče“. 
 
Dovoljeni načini ribolova 
 
Salmonidi  
Ribolov salmonidov je dovoljen z muharjenjem ali vijačenjem. 
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Roparice  
Ribolov roparic je dovoljen z muharjenjem ali vijačenjem, s trnki s stisnjenimi zalustmi. 
Ribolov ščuke je dovoljen le po načelu Ujemi & Spusti, z uporabo voblerja nad 11 cm ali 
blestivke št. 5 ali večje. 
Ribolov smuča je dovoljen tudi z beličarjenjem z mrtvo ribo z navezo enega trnka s 
stisnjeno zalustjo, brez uporabe jeklenih ali kakršnih koli drugih podobnih predvrvic 
(kevlar, …). 
 
Vsako ujeto ščuko s tehniko beličarjenja z mrtvo ribo je potrebno obvezno v 
najkrajšem času nepoškodovano vrniti nazaj v vodo! 
 
Ciprinidi  
Ribolov ciprinidov je dovoljen z beličarjenjem ali talnim ribolovom na vabe rastlinskega 
izvora. Pri ribolovu je prepovedana uporaba vab, ki so prepovedane z Zakonom o 
sladkovodnem ribištvu ali Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. 
 
Revir Ujemi in Spusti 

 
Vzdolž desnega brega jezera Mola (stran ribiškega doma) je registriran ciprinidni revir 
Ujemi in Spusti. Ribolov je dovoljen na posebej označenih in urejenih ribolovnih mestih. 

 
Pri ribolovu po načelu Ujemi & Spusti je ribolov dovoljen z dvema palicama z enim trnkom 
v navezi. Ribolov se lahko izvaja tudi ponoči. Vsaka ujeta riba se mora v najkrajšem času 
nepoškodovana vrniti nazaj v vodo. 
 
Obvezno opremo in druge dolžnosti ribičev pri ribolovu podrobneje določa Pravilnik 
Kraparske sekcije RD Bistrica. 

 
Najmanjše lovne mere, največji dovoljen dnevni ulov in varstvene dobe posameznih 
ribjih vrst: 
 
Dovoljen dnevni ulov:  

- ena salmonid,  
- dve roparici, izjema: en (1) smuč   
- dva ciprinida, izjeme: en (1) amur, klen in ploščič do pet (5) kosov.  

 
Dovoljen dnevni ulov z veljavno ribolovno dovolilnico je do 5 kg rib ali ulov ene ribe z 
maso nad 5 kg ali dveh rib s skupno maso nad 5 kg.  
Ne glede na prejšnjo določbo se ribolov zaključi, ko je dosežen dovoljen dnevni ulov iz 
prejšnjega odstavka. 
 

Vrsta 
Najmanjša lovna 

mera v cm 
Dovoljen dnevni 

ulov Varstvena doba  
 

 

soška postrv 50 1 01.10. – 31.03. 
 

potočna postrv 30 1 01.10. – 31.03. 
 

križanec 50 1 01.10. – 31.03. 
 

šarenka 25 1 01.12. – 31.03. 
 

grba 30 2 01.05. – 30.06. 
 

klen 30 5 01.05. – 30.06. 
 

smuč 50 1 01.03. – 31.05. 
 

ščuka - - 01.02. – 30.04. 
 

krap 22 2 - 
 

beli amur 60 1 - 
 

som 60 2 01.05. – 30.06. 
 

ploščič 30 5 01.05. – 30.06. 
 

navadni ostriž - 2 01.03. – 30.05. 
 

 
Za rdečeoke, koreslje, zelenike, ameriške somiče, babuške in ostrižnike velja dovoljen 
dnevni ulov do 5 kg. 
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Za vsakega ujetega krapa ali amurja z dolžino večjo od 55 cm velja, da ga je 
potrebno nepoškodovanega v najkrajšem času vrniti nazaj v vodo.  
 
 
(3) REVIR III (jezero Klivnik) 

 
Ribolov na jezeru je dovoljen na celotni akumulaciji Klivnik do meje z drstiščem. Drstišče 
je označeno z obvestilnimi tablami „prepovedan ribolov – drstišče“. 
 
Ne glede na varstvene dobe se ribolovna sezona na salmonide začne s 1. aprilom in traja 
do 30. novembra. 
 
Dovoljeni načini ribolova 
 
Salmonidi  
Ribolov salmonidov je dovoljen z muharjenjem ali vijačenjem. 
 
Roparice  
Ribolov roparic je dovoljen z muharjenjem ali vijačenjem. Prepovedan je ribolov smuča z 
mrtvo ribo!  
 
Ciprinidi  
Ribolov roparic je dovoljen z muharjenjem ali vijačenjem. 

 
Najmanjše lovne mere, največji dovoljen dnevni ulov in varstvene dobe posameznih 
ribjih vrst: 
 
Dovoljen dnevni ulov: 

- tri salmonidi, od tega največ ena soška postrv ali en križanec,  
- ena roparica,  
- 5 ciprinidov.  

 
Dovoljen dnevni ulov z veljavno ribolovno dovolilnico je do 5 kg rib ali ulov ene ribe z 
maso nad 5 kg ali dveh rib s skupno maso nad 5 kg.  
Ne glede na prejšnjo določbo se ribolov zaključi, ko je dosežen dovoljen dnevni ulov iz 
prejšnjega odstavka. 
 

Vrsta 
Najmanjša lovna 

mera v cm 
Dovoljen dnevni 

ulov Varstvena doba  
 

soška postrv 50 1 01.10. – 31.03. 
 

potočna postrv 30 2 01.10. – 31.03. 
 

križanec 50 1 01.10. – 31.03. 
 

šarenka 25 3 01.12. – 31.03. 
 

klen 30 5 01.05. – 30.06. 
 

smuč 50 1 01.03. – 31.05. 
 

navadni ostriž - 2 01.03. – 30.05. 
 

 
Za rdečeoke, koreslje, zelenike, ameriške somiče, babuške in ostrižnike velja dovoljen 
dnevni ulov do 5 kg. 
 
 

4.  člen 
(druge določbe in omejitve) 

 
Splošne določbe in omejitve pri izvajanju ribolova 

 
-  Dnevni ribolov je dovoljeno izvajati od zore do mraka. Zora nastopi eno uro pred 

sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca. Za določitev časa 
sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije RS za okolje, 
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- V kolikor ni drugače določeno, je ribolov dovoljen le z eno palico z navezo enega 
trnka, 

- Pri ribolovu roparic z vijačenjem je obvezna uporaba jeklene ali druge ustrezne 

predvrvice (kevlar, …),  

- Ribič pripravnik, mladinec ali študent lahko izvaja ribolov le v spremstvu mentorja ali 

drugega člana ribiške družine z opravljenim ribiškim izpitom, kateri je za vsa njegova 

dejanja odgovoren, 

- Ribolovno dovolilnico za ribolov krapov po načelu Ujemi & Spusti v kraparskem revirju 

na AK Mola lahko kupi ribič, ki izpolnjuje pogoje za ribolov določene v Zakonu o 

sladkovodnem ribištvu, Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah RD Bistrica 

in Pravilniku kraparske sekcije RD Bistrica,  

- Ribič lahko hkrati izvaja ribolov le na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice (1), z eno 

palico in eno navezo (razen pri ribolovu po načelu Ujemi & Spusti), dovoljena je 

uporaba polagalke do treh metrov brez elastike, vendar izključno za lov rib za vabo pri 

ribolovu, 

- Član RD Bistrica, ki ni član Kraparske sekcije nima pravice nakupa ribolovne 
dovolilnice za ribolov krapov po načelu Ujemi & Spusti,  

- Ribolov je dovoljeno izvajati vse leto ob upoštevanju varstvenih dob posameznih vrst 
rib, 

- Ulovljeno podmersko ribo, poškodovano in za preživetje nesposobno ribo mora ribič 
razkosati in jo vreči nazaj v vodo,  

- Prepovedana je uporaba mrež za shranjevanje živih rib,  
- Prepovedan je ribolov iz mostov ali brvi,  
- Za privabljanje rib je prepovedana uporaba surove (trde) koruze,  
- Na jezerih je ribolov dovoljeno izvajati iz čolna, prepovedana je uporaba motorjev z 

notranjim izgorevanjem, 
- V obvezni pribor ribiča pri izvajanju ribolova spada merilo, nož, pribor za odpenjanje, 

kemični svinčnik ter tehtnica (pri ribolovu Ujemi in Spusti),  
- Ribič mora imeti pri sebi pri izvajanju ribolova poleg veljavne ribolovne dovolilnice še 

osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal uradni organ. Člani ribiške družine morajo 
imeti pri sebi tudi člansko izkaznico,  

- Na poziv čuvaja je ribič dolžan priti k čuvaju zaradi izvršitve kontrole, 
- Ribič je dolžan ribolov zaključiti takoj, ko doseže dovoljen dnevni ulov,  
- Ribič, član RD, ima trikrat letno pravico povabiti gosta, ki ga zabeleži tako, da vpiše v 

letno ribolovno dovolilnico dva datuma. Pri drugem datumu v opombo vpiše besedo 
»gost«. Za vsa dejanja gosta pri ribolovu je odgovoren član,  

- Ribič je dolžan ribolovno mesto po končanem izvajanju ribolova zapustiti čisto in brez 
smeti ter tudi drugače skrbeti za čisto naravo in se držati Etičnega kodeksa slovenskih 
sladkovodnih ribičev,  

- Strogo je prepovedan ribolov na živo ribo in shranjevanje živih rib z namenom uporabe 
za vabo pri ribolovu.  

 
 

5.  člen 
(evidenca ribolova in statistika) 

 
1. Pred začetkom ribolova mora ribič vpisati v ribolovno dovolilnico način in datum 

ribolova, vključno z imenom dneva. Način ribolova označimo v pri koloni evidence 
ribolovnih dni in sicer s črko:   

salmonidi – S, 
ciprinidi - C,  
roparice – R.  

 
Datum vpišemo z dvomestnim številom dneva, imenom meseca ter imenom dneva; 
npr.: R, 08. JUNIJ, PONEDELJEK, …. 
 

Način Datum in ime dneva Vrsta Kos Teža 

R 08. JUNIJ, PONEDELJEK SMUČ 1 2,5 
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2. Ob ulovu ribe vpišemo takoj vrsto ulovljeno ribe, v koloni »kos« naredimo navpično 
črto, po tehtanju pa vpišemo še težo ribe v kg na eno decimalko; npr.: postrv 1,4 kg.  

3. Člani morajo letno ribolovno dovolilnico z izpolnjeno rekapitulacijo ulova obvezno 
vrniti na sedež RD najkasneje do dne 15. decembra.  

 
 

6. člen 
(prekrški in varstveni ukrepi) 

 
1. Vsaka ugotovljena kršitev tega pravilnika, članov ali turističnih ribičev pri ribolovu bo 

sankcionirana v skladu z veljavnimi zakoni, podzakonskimi akti ali predpisi RD 
Bistrica.  

 

2. Za določene prekrške ribičev se po Zakonu o sladkovodnem ribištvu poleg globe 

lahko izreče tudi stranska sankcija odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni pri 

prekršku in uplenjenih ribah. Predmet odvzema so lahko tudi ribe, ki so bile uplenjene 

v nasprotju z veljavnimi predpisi.  
 

 
7.  člen  

(končne in prehodne odločbe) 

 
1. Za vse določbe, ki se nanašajo na ribolovni režim in izvajanje ribolova in niso 

opredeljene v tem pravilniku ali drugih predpisih, ki so jih sprejeli organi ribiške 
družine, se uporabljajo določbe Zakona o sladkovodnem ribištvu ter Pravilnika o 
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah.  

 
2. Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Upravnem odboru ribiške družine 

Bistrica.  
 
3. Spremembe pravilnika se sprejemajo na enak način, kot sam pravilnik.  
 
4. Razlaga določil tega pravilnika je v pristojnosti UO RD Bistrica.  
 
 
 
 

  Jože FRANETIČ 

  Podpredsednik 
 

  
 
 
 

 


