
 

Ribiška družina Bistrica 
Ilirska Bistrica 

 

PRAVILNIK O RIBOLOVNEM REŽIMU 

 
I. DEL 

 

RIBOLOVNI REŽIM 

 
V skladu z določili zakona o sladkovodnem 
ribištvu (Ur.l. RS, št. 61/2006), Pravilnika o 
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Ur.l. 
RS, št. 99/2007 s spremembami in 
dopolnitvami Ur.l., št. 75/10), Ribiško 
gojitvenim načrtom (RGN), koncesijsko 
pogodbo ter statutom RD, velja v 
ilirskobistiškem ribiškem okolišu, s katerim 
upravlja RD Bistrica (v nadaljevanju: RD), 
ribolovni režim, kot je določen s tem 
pravilnikom. 

 
1. Člen 

Splošni pogoji 
 

Ribe je dovoljeno loviti v skladu s predpisi, ki 
urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje 
narave ter v skladu s sprejetim letnim 
programom ribiškega upravljanja. 

 

Ribe je dovoljeno loviti na podlagi veljavne 
ribolovne dovolilnice in članske izkaznice 
oziroma veljavnega osebnega dokumenta s 
fotografijo (turistični ribič). Ribolovna 
dovolilnica je neprenosljiva. 

 

Pripravnik, mladi ribič ali študent brez 
opravljenega ribiškega izpita lahko izvaja 
ribolov le v spremstvu mentorja ali drugega 
člana ribiške družine z opravljenim ribiškim 
izpitom, ki je za pravilno izvajanje ribolova 
odgovoren. 

 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka 

lahko mladoletni ribič izvaja ribolov v 

spremstvu svojega starša ali zakonitega 

zastopnika, kateri je podpisal izjavo o 

odgovornosti in spoštovanju pravil ribolova.  

Ribolov lahko izvaja samo na jezeru Mola od 

lovnega mesta št. 1 do 8 ali na pregradi 

jezera Klivnik. 

 

Ta pravilnik velja tako za člane RD, kot ribiče, 
ki izvajajo ribolov na podlagi turistične 
ribolovne dovolilnice. 

 

2. Člen 
Čas ribolova 

 

Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore 
do mraka.  

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

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 
Republike Slovenije za okolje.  

3. Člen 

Nočni ribolov 

 

Nočni ribolov je dovoljen le v določenem 
obdobju, na posebej določenih mestih in 
skladno z določili veljavnega ribiško 
gojitvenega načrta (RGN, poglavje kraparski 
revir in nočni ribolov).  

Pri nočnem ribolovu je prepovedana uporaba 
svetlobnih teles za privabljanje rib in 
razsvetljevanje.  

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. Člen 
Ribolovni načini 

Ribolov je dovoljen le z ribiško palico, na 
kateri je naveza le z eno vabo. Poleg tega je 
dovoljena uporaba polagalke brez elestike 
vendar izključno za lov rib za vabo pri 
ribolovu. 

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.  

Zaradi obveznega označevanja načinov 
ribolova v letnih ribolovnih dovolilnicah, 
ločimo ribolovne načine na salmonide, 
roparice, ciprinide, po načelu Ujemi in Spusti 
ter nočnega - som. 

Ribolov vseh vrst postrvi, ščuke, smuča in 
soma se izvaja le z eno ribiško palico. 

5. Člen 
Ribolovne tehnike 

 
Dovoljene ribolovne tehnike so muharjenje, z 
uporabo vodne kroglice, vijačenje, 
beličarjenje, talni ribolov in ribolov na vlek iz 
čolna.  
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Muharjenje je ribolov s palico muharico z 
navezo umetne muhe narejene s tehniko 
vezanja. Velja za najbolj humanega, ker je pri 
tovrstnem ribolovu najmanjša možnost za 
poškodbo ujete ribe. 

 
Ribolov s palico z uporabo vodne kroglice 
se uporablja kot alternativa tehniki 
muharjenja in se izvaja z navezo umetne 
muhe narejene s tehniko vezanja. 

 

Vijačenje je ribolov z umetnimi vabami 

(blestivka, vobler, silicon ali druge umetne 

mase) z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali 

trojčki), ki se praviloma uporablja za ribolov 

roparic, katere se prehranjujejo z drugimi 

vrstami rib. 

 

Beličarjenje je vrsta športnega ribolova z 
vabami rastlinskega in živalskega izvora. Na 
ta način se lovijo različne vrste krapovcev, ki 
jih imenujemo ciprinidi. Beličari se z uporabo 
plovca.  
 

Talni ribolov je tehnika ribolova z vabami 
rastlinskega in živalskega izvora, s katerim se 
lovijo različne vrste krapovcev brez uporabe 
plovca. 

 

Na ribolovnem revirju II. (Mola) in III. (Klivnik) 
je dovoljen ribolov na vlek iz čolna, z 
uporabo vesel ali elektro motorja. 
 

6. Člen 
Dovoljene vabe 

 
Dovoljene vabe so umetne muhe narejene s 
tehniko vezanja (suha, mokra, nimfa, 
potezanka); umetne vabe kot so blestivke, 
voblerji, silikonske in druge vabe iz umetnih 
materijalov ter vabe rastlinskega in 
živalskega izvora. 

Suhe muhe so imitacije, ki jih uporabljamo za 
lov na gladini, kar pomeni, da morajo biti 
plovne oziroma suhe, da ne potonejo. 

Mokre muhe za razliko od suhih, ne plavajo 
na površini, ampak tik pod njo, v tako 
imenovanem vodnem filmu. 

Nimfe in potezanke predstavljajo organizme, 
ki se nahajajo v nižjih slojih vode, oziroma od 
vodnega filma do dna. Po navadi so 
obtežene, da hitreje tonejo – to pa z 
namenom, da hitreje dosežemo območje, 
kjer se nahaja riba, ki jo lovimo. 

Voblerji, silikonske in druge vabe iz umetnih 
materijalov ter blestivke, so vabe za lov 
salmonidov ali roparic, ki imitirajo ribe in 
druge vodne ali obvodne organizme. 
Opremljeni so s trnki. Delijo se po barvi, 

velikosti, obliki in plovnih lastnostih (plavajoči, 
z nevtralno plovnostjo, potapljajoči). 

Na vseh ribolovnih revirjih je priporočljiva 
uporaba trnkov brez zalusti. 
 

7. Člen 
Prepovedane vabe 

 
Prepovedana je uporaba vab, ki so 
prepovedane z Zakonom o sladkovodnem 
ribištvu ali Pravilnikom o ribolovnem režimu v 
ribolovnih vodah. 
 
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; 

- surovih, ne kuhanih žitaric in stročnic ter 
oreščkov. 

 
8. Člen 

Ravnanje z ujetimi ribami 
 

Ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko. 
 
Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj v 
vodo ali usmrtiti na način, da se rib na muči. 
 
Uporaba mrež, posod ali veder za 
shranjevanje živih rib ni dovoljena. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko za 
shranjevanje živih rib na tekmovanjih v lovu 
rib s plovcem ali lovu krapov z obtežilnikom, 
uporabljajo posebne mreže (čuvarice) v 
skladu s pravili RZS. 
 
Prepovedana je uporaba gafov. 
 
Ulovljeno podmersko ribo, poškodovano in za 
preživetje nesposobno ribo mora ribič 
razkosati in jo vreči nazaj v vodo. 
 
Ribo, ulovljeno v varstveni dobi ali ulovljeno 
na nedovoljeno vabo ali na nedovoljen način, 
je ribič dolžan previdno rešiti s trnka in jo vrniti 
v vodo.  
 
Ribič je dolžan ribolov zaključiti takoj, ko 
doseže dovoljen dnevni uplen 
 

9. Člen 
Obvezna oprema ribiča 

 
Pri ribolovu mora imeti ribič poleg ustreznega 
ribolovnega pribora še primerno podmetalko 
in klešče za odpenjanje rib, merilo, nož, 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Muha
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ribolov
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krapovci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krapovci
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kemični svinčnik, ki se ne briše in vrečo za 
smeti.  

Pri ribolovu roparic spada med obvezen 

pribor ribiča, uporaba klešč za odpenjanje rib 

dolžine vsaj 20 cm! 

 
10. Člen 

Najmanjše lovne mere in varstvene dobe 

Ribič mora upoštevati najmanjše lovne mere 
in varstvene dobe posameznih ribolovnih vrst 
rib v jadranskem porečju, ki so predpisane s 
tem pravilnikom in pravilnikom o ribolovnem 
režimu v ribolovnih vodah. 

Ribe 
Najmanj
ša mera 

v cm 

Varstvena 
doba 

Soška 
postrv 

60 1. 10.–31. 3. 

Potočna 
postrv 

30 1. 10.–31. 3. 

Križanec  60 1. 10.–31. 3. 

Štrkavec  30 1. 5.–30. 6. 

Grba 30 1. 5.–30. 6. 

Mrenič  / 1. 5.–30. 6. 

Ščuka 60 1. 2.–30. 4. 

Linj  30 1. 5.–30. 6. 

Smuč  50 1. 3.–31. 5. 

Šarenka  / 1. 12.–28. 2. 

Nav. 
Ostriž 

/ 1. 3.–30. 6. 

Klen  30 1. 5.–30. 6. 

Beli amur  / / 

Krap  / / 

Som  / / 

 

II. DEL 

 

RIBOLOVNE DOVOLILNICE 
 

11. Člen  

Izdaja ribolovne dovolilnice 

 

Za izdajo vseh ribolovnih dovolilnic je 
pooblaščen OU RD. O vseh izdanih 
ribolovnih dovolilnicah se vodi evidenca. 
 
Letna ribolovna dovolilnica za naslednjo 
ribolovno sezono se izda članu po plačilu 
članarine in opravljenih obveznostih, 
določenih v statutu, ostalih internih aktih in 
sklepih UO RD. 
 
Častni člani so oproščeni plačila letne 
ribolovne dovolilnice in članarine. 
 
Članom UO, NO, aktivnim ribiškim čuvajem, 
članom disciplinskega sodišča, 
disciplinskemu tožilcu in ribogojcem pripada 
brezplačna letna ribolovna dovolilnica po 
plačilu članarine. 
 
Člani, kateri v tekočem letu dopolnijo 70. let, 
so upravičeni do plačila letne ribolovne 
dovolilnice v višini 50%. 
 
Do ugodnosti iz prejšnjega odstavka so 
upravičeni tisti člani, ki so včlanjeni v RD 
najmanj zadnjih pet let. 
 
O drugih upravičencih odloča UO. 
 
Obnova članstva in izdaja letnih ribolovnih 
dovolilnic poteka praviloma od 15. decembra 
do 31. januarja. 
 

12. Člen  

Vsebina ribolovne dovolilnice 

 

Veljavna ribolovna dovolilnica mora 
vsebovati datum izdaje in veljavnost, 
identifikacijsko številko, osebne podatke 
imetnika, ime ribolovnega revirja ali revirjev, 
za katere je izdana, vrste rib, ki jih je 
dovoljeno loviti, najmanjše mere in varstvene 
dobe, dovoljene načine in tehnike ribolova ter 
vabe, dovoljen dnevni uplen, rubriko, kamor 
je mogoče vpisati dnevni uplen in zaznamke 
ribiškega čuvaja, ime izdajatelja, žig in podpis 
izvajalca ribiškega upravljanja. 

 

13. Člen 
Vrste ribolovnih dovolilnic 

 
Članske ribolovne dovolilnice so letne. 
Turistične ribolovne dovolilnice so dnevne in 
nočne.  
 
Dnevne ribolovne dovolilnice za dnevni čas 
ribolova so lahko enodnevne ali večdnevne. 
Nočna ribolovna dovolilnica velja samo za 
nočni čas ribolova, za čas ene noči.  
 
Članske in turistične ribolovne dovolilnice se 
lahko izdajo v fizični ali elektronski obliki.  
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Vsa določila tega pravilnika, ki se nanašajo 
na ribolovne dovolilnice v fizični obliki, veljajo 
tudi za ribolovne dovolilnice v elektronski 
izdaji.  

Dostop do elektronske dovolilnice je mogoč 
preko spletne strani RibiškeKarte, kjer se 
ribič registrira in do njih dostopa preko 
računalnika, tabličnega računalnika ali 
pametnega telefona. Skrbnik za dostop in 
delovanje platforme je tajnik RD.  

14. Člen 
Oblika ribolovne dovolilnice 

 
Letna ribolovna dovolilnica v fizični obliki 
knjižice se izda v velikosti najmanj 7x10 cm. 
Vsebovati mora vse predpisane rubrike, 
kamor mora ribič pred začetkom ribolova na 
izbranem revirju vpisati način in datum 
ribolova: 

Salmonidi S 

Roparice R 

Ciprinidi C 

Nočna-som N 

Ujemi in spusti US 

 
Ribič mora vpisati datum z dvomestnim 
številom dneva, imenom meseca ter imenom 
dneva npr.: Način: R, Datum: 01. April, 
Nedelja, Kos: 1, Teža: 1.5 kg 
 

15. Člen  

Evidenca uplena 
 
Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico takoj 
vpisati uplen. Ob ulovu ribe vpiše vrsto, kos 
(označi z navpično črto), po tehtanju pa vpiše 
še težo.  
 
Izvajalec ribiškega upravljanja v ribiškem 
okolišu je dolžan zagotoviti vračanje 
ribolovnih dovolilnic z evidentiranim uplenom.  

Člani morajo letno ribolovno dovolilnico z 
izpolnjeno rekapitulacijo ulova obvezno vrniti 
na sedež RD najkasneje do konca 
koledarskega leta.  

 

Imetnik ribolovne dovolilnice v elektronski 
obliki je dolžan sprotno vpisovati podatke po 
navodilih na spletni platformi oziroma takoj, 
ko mu to omogoča signal.  
 
Ribič - član kraparske sekcije, mora pred 
začetkom ribolova krapovcev v ribolovno 
dovolilnico v fizični obliki vpisati način US ter 
po koncu ribolova zabeležiti skupno težo (kg) 
in število ujetih ter izpuščenih rib. V 
elektronski obliki ribolovne dovolilnice pa to 
zabeležiti v komentar. 

 

16. Člen  

Dovoljen uplen 

V kolikor ni s tem pravilnikom drugače 
določeno, je dovoljen uplen na ribolovni dan 
ali noč z veljavno ribolovno dovolilnico do 5 
kg rib, od tega največ pet krapovcev, tri 
postrvi s predpisano najmanjšo lovno mero, 
ščuko in smuča. 

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.  

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 
riboškogojitvenem načrtu. 

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

Za rdečeperke in navadne ostriže velja 
dovoljen dnevni ulov do 5 kg. Za some, 
rdečeoke, ploščiče, koreslje, zelenike, 
ameriške somiče, babuške in druge 
ostrižnike je dovoljen dnevni ulov neomejen. 

 

III. DEL 
 

RIBOLOVNI REVIRJI 
 

17. Člen 
Revir I. - Reka Reka 

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. 

Ribolov salmonidov je dovoljen z 

muharjenjem ali uporabo vodne kroglice z 

navezo umetne muhe. 

  

Ribolov roparic je dovoljen z muharjenjem, 

uporabo vodne kroglice z navezo umetne 

muhe ali vijačenjem z umetnimi vabami z 

največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki) 

velikosti nad 10 cm ali blestivko # 5 ali večjo. 

 

Ribolov ciprinidov je dovoljen z 

muharjenjem, uporabo vodne kroglice z 

navezo umetne muhe beličarjenjem ali talnim 

ribolovom na vabe rastlinskega in živalskega 

izvora. 

 

Dovoljen dnevni uplen:  
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- Tri salmonidi, od tega ena marmorirana 

(soška) postrv ali en križanec; 

- Ena roparica; 

- Dva (2) krapa ali dve (2) grbi; pet klenov 

ali štrkavcev. 

 

Muharski revir “Ujemi in Spusti” 

Na delu reke reke Reke v Vremski dolini od 

Fevžnarjevega jezu do Cerkvenikovega 

mlina (merilna naprava), je skladno z RGN 

določen ribolovni način Ujemi in Spusti. Ta 

del revirja je označen z obvestilnimi tablami. 

Ne tem delu reke je edini dovoljen način 

ribolova muharjenje s palico muharico z 

navezo umetne muhe s trnkom brez zalusti.  

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.  

 

18. Člen 

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“. 

 

Ribolov salmonidov je dovoljen z 

muharjenjem, uporabo vodne kroglice z 

navezo umetne muhe ali vijačenjem. 

 

Ribolov roparic je dovoljen z muharjenjem, 

uporabo vodne kroglice z navezo umetne 

muhe ali vijačenjem z umetnimi vabami z 

največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki).  

 

Ribolov smuča je dovoljen tudi z 

beličarjenjem z ribo brez glave z navezo 

enega trnka, brez uporabe jeklenih ali 

kakršnih koli drugih podobnih predvrvic.  

 

Vsako ujeto ščuko s tehniko beličarjenja je 

potrebno obvezno v najkrajšem času 

nepoškodovano vrniti nazaj v vodo! 

 

Član RD lahko v tekočem letu na letno 

ribolovno dovolilnico upleni največ tri (3) 

ščuke z lovno mero od 60 do 80 cm. Ko 

doseže dovoljeni letni ulov, ne sme več 

izvajati ribolova ščuke, čeprav ima še 

neizkoriščene ribolovne dneve v tem revirju.  

 

Ribolov ciprinidov je dovoljen z 

muharjenjem, vijačenjem, beličarjenjem ali 

talnim ribolovom na vabe rastlinskega in 

živalskega izvora. 

 

Vsakega ujetega krapa z dolžino večjo od 55 

cm je potrebno nepoškodovanega v 

najkrajšem času vrniti nazaj v vodo. 

 

Član RD lahko v tekočem letu na letno 

ribolovno dovolilnico upleni največ dvajset 

(20) krapov. Ko doseže dovoljeni letni ulov, 

ne sme več izvajati ribolova na krape, čeprav 

ima še neizkoriščene ribolovne dneve v tem 

revirju. 

 

Med obvezno opremo ribiča pri ribolovu 

ciprinidov (krap, amur, tolstolobik) spada tudi 

blazina za odpenjanje rib in tehtnica. 

 

Kraparski revir “Ujemi in Spusti“ 

Vzdolž desnega brega jezera Mola (stran 

ribiškega doma) je skladno z RGN dovoljen 

ribolov krapovcev na tako imenovanem 

Kraparskem revirju po načelu Ujemi in 

Spusti. Ribolov je tam dovoljen na posebej 

označenih in urejenih ribolovnih mestih. 

Ribolov se sme izvajati z največ dvema 

palicama s trnkom brez zalusti.  

Ribolov se lahko izvaja tudi ponoči. Vsaka 

ujeta riba se mora v najkrajšem času 

nepoškodovana vrniti nazaj v vodo.  

 

Ribolov iz prejšnjega odstavka lahko izvajajo 

turistični ribiči na podlagi veljavne ribolovne 

dovolilnice Ujemi in spusti in člani RD, kateri 

so člani kraparske sekcije. 

 

Obvezna oprema: 

- Podmetalka, z dolžino stranic min. 90 
cm; 

- Blazina za odpenjanje in tehtanje rib, 
min. dolžine 90 cm;  

- Tehtnica, merilo, nož; 

- Sredstvo za razkuževanje vbodnih in 
ostalih ran; 

- Kemični svinčnik in beležka za beleženje 
ulovljenih in izpuščenih rib ali ustrezna 
aplikacija na mobilni napravi (telefon, 
tablica itn.); 

- Vreča za smeti.  
 

Ribolov soma 

Ribolov soma je od 1. junija do 31. januarja 

dovoljen tudi z beličarjenjem ali talnim 

ribolovom vendar le z vabami živalskega 

izvora (jetra, deževniki), z navezo enega 

trnka brez uporabe jeklenih ali kakršnih koli 

drugih podobnih predvrvic.  V tem obdobju je 

ribolov soma dovoljen tudi v nočnem času, 

vendar samo med ali na označenih ribolovnih 

mestih na kraparskem revirju od št. ena (1) 

do osem (8). V nočnem času ribolov soma ni 

dovoljen z mrtvo ribo ali njenim delom.  

Postavitev šotora ni dovoljena. 
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Član RD lahko izvaja nočni ribolov le na 

podlagi predhodnega vpisa v evidenčno 

knjigo (evidenca nočnega ribolova, ki se 

nahaja v oglasni deski na ribiškem domu) in 

najave vodiji čuvajske službe. Član RD mora 

v ribolovno dovolilnico vpisati datum v skladu 

z določili 13. člena tega pravilnika in tisti dan 

na revirju ne sme predhodno izvajati ribolova 

v dnevnem času. 

Ne glede na določila tega pravilnika je od 1. 

februarja do 30. aprila ribolov soma 

prepovedan.  

 

Dovoljen dnevni uplen:  

- Tri salmonidi, od tega ena marmorirana 

(soška)  postrv ali en križanec; 

- Ena roparica; 

- Dva (2) krapa, od tega največ en amur; 

pet klenov; som - neomejeno. 

   

19. Člen 
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. 

 

Ribolov salmonidov je dovoljen z 

muharjenjem, uporabo vodne kroglice z 

navezo umetne muhe ali vijačenjem. 

 

Ribolov roparic je dovoljen z muharjenjem, 

uporabo vodne kroglice z navezo umetne 

muhe ali vijačenjem z umetnimi vabami z 

največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki), 

velikosti nad 6 cm ali blestivko # 5 ali večjo. 

 

Ribolov smuča je dovoljen tudi s tehniko 

beličarjenja z ribo brez glave z navezo enega 

trnka brez uporabe jeklenih ali kakršnih koli 

drugih podobnih predvrvic. Beličarjenje 

smuča se lahko izvaja izključno na pregradi 

(kamniti del brane) jezera.  

 

Vsakega salmonida prijetega s tehniko 

beličarjenja je ribič dolžan takoj vrniti 

nepoškodovanega nazaj v vodo.  

 

Ribolov ciprinidov je dovoljen z 

muharjenjem, uporabo vodne kroglice z 

navezo umetne muhe ali vijačenjem. 

 

 

 

Dovoljen dnevni uplen:  

- Tri salmonidi, od tega ena marmorirana 

(soška)  postrv ali en križanec; 

- Ena roparica; 

- Pet ciprinidov (klenov). 

 

20. Člen 

Ribolov gostov 

 

Polnoletni član RD z opravljenim ribiškim 

izpitom ima v vsak ribolovni revir enkrat na 

leto pravico povabiti po enega gosta, ki ga 

zabeleži tako, da vpiše v letno ribolovno 

dovolilnico dva datuma. Pri drugem datumu 

vpiše besedo »gost«. Z gostom morata 

izvajati ribolov na vidni razdalji do 100 

metrov. Za vsa dejanja gosta v zvezi 

izvajanja ribolova je odgovoren član RD.  

 

Pripravnik ali mladi ribič nima pravice vabiti 

oziroma vpisati gosta. 

 

Za gosta ni dovoljeno vpisati člana RD 

Bistrica. 

 

21. Člen 

Ribolovni dnevi 

 

Vsak član ribiške družine Bistrca je upravičen 

do naslednjega ševila ribolovnih dni: 

- Revir I. – Reka 20 dni 

- Revir II. – Mola 25 dni 

- Revir III. – Klivnik 20 dni 

 

Člani Kraparske sekcije, kateri na jezeru 

Mola izvajajo ribolov krapovcev po načelu 

Ujemi in spusti, so upravičeni do dodatnih 

deset (10) ribolovnih dni.  

 

22. Člen  

Turistične ribolovne dovolilnice 

 

Prodajo turističnih ribolovnih dovolilnic 

organizira RD v svoji prodajni mreži, ki je 

objavljena na spletni strani RD, reklamnih 

zloženkah, oglasni deski, itn.  

 

RD Bistrica ima organizirano možnost 

nakupa ribolovnih dovolilnic na klasičnih 

prodajnih mestih in preko spleta. 

 

Do nakupa turističnih ribolovnih dovolilnic na 

klasičnih prodajnih mestih so upravičeni naši 

in tuji državljani, ki se izkažejo z veljavnim 

osebnim dokumentom. 

 

Član RD, ki ni član kraparske sekcije nima 

pravice nakupa ribolovne dovolilnice za 

ribolov ciprinidov po načelu Ujemi in Spusti. 

RD Bistrica lahko v zvezi svoje promocijske 

dejavnsti ali posebnih priložnostih izda 

posebne ribolovne dovolilnice za določen 

namen v predpisani velikosti in obliki, ki jih 
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določi UO RD (reprezentančna dovolilnica, 

dovolilnica - darilni bon).  

 

23. Člen  

Varstvo voda in narave 

 

Člani RD so dolžni: 

- Poznati ilirskobistriški ribiški okoliš; 

- Poznati veljavni ribolovni režim in ostalo 

zakonodajo v zvezi s pravili ribolova in 

varstva narave; 

- Skrbeti za varstvo voda, ribjega življa, 

drstišč in drugih vodnih in obvodnih 

organizmov; 

- Ribolovno mesto po končanem ribolovu 

zapustiti urejeno, čisto in brez smeti; 

- se vesti v skladu Etičnega kodeksa 

Slovenskih sladkovodnih ribičev: 

- vodstvu RD sporočiti vsako večje 

onesnaženja voda, ki bi bilo lahko vzrok 

za poznejši pogin rib; 

- Storiti vse kar je v njihovi moči, da se 

lahko prepreči dejanja, ki bi lahko 

povzročila onesnaženje voda in 

priobalnega pasu; 

- Sporočiti vsak opažen pogin rib centru za 

obveščanje na tel. št. 112 in čimprej 

obvestiti vodstvo RD. 

 

Prepovedana je uporaba odprtega ognja. 

 

Upravni odbor RD lahko za preprečitev ali v 

primeru nastanka izrednih neugodnih 

razmer, ki bi vplivale na zmanjševanje 

populacije rib (množičen pogin rib zaradi 

naravnih nesreč kot so dolgotrajne suše in 

poplave, ali pogina rib zaradi onesnaženja 

vodotokov, ali množične bolezni rib) začasno 

prepove ribolov na posamezno ogroženo 

vrsto rib, ribolov v posameznem ribolovnem 

revirju, ali v najhujšem primeru tudi ribolov v 

celotnem ribolovnem okolišu, s katerim 

upravlja RD Bistrica. 

 

24. Člen  

Usposabljanje članov 

 

Pripravniki in mladi ribiči so se dolžni udeležiti 

internega ribiškega usposabljanja, ki ga 

organizira in izvede RD. 

 

25. Člen 

Ribiško čuvajska služba 

 

Ribiško čuvajsko službo opravljajo ribiški 

čuvaji s sklenjenim dogovorom. 

 

Dolžnosti in pravice ribiških čuvajev so 
določene v Zakonu o sladkovodnem ribištvu 
(Uradni list RS, št. 61/2006) in Pravilniku 
ribiško čuvajske službe RD. 
 

Naloge ribiško čuvajske službe so: 
- izvajanje nadzora nad ribolovom; 
- nadzor ribolovnih dovolilnic, uplena ter 

ribiških priprav; 
- pomoč in nasveti ribičem; 
- obveščanje policije ali centra za 

obveščanje in pristojne inšpekcijske 
službe v primerih poginov rib in drugih 
vodnih organizmov; 

- spremljanje posegov v vode ribiškega 
okoliša; 

- evidentiranje in obveščanje upravljavca o 
nenapovedanih posegih na vodnih in 
obvodnih zemljiščih ribiškega okoliša; 

- sprotno vodenje in mesečno poročanje o 
opravljanju ribiško čuvajske službe na 
način in v obliki kot ju predpiše minister; 

- obveščanje ribiškega inšpektorja o 
kršitvah. 

 
26. Člen 

Ukrepi ribiškega čuvaja 
 

Pri izvajanju svojih nalog sme ribiški čuvaj 
izvajati naslednje ukrepe: 
- pregledati ribolovno dovolilnico in 

pregledati listine za ugotovitev 
istovetnosti osebe, ki lovi ribe ali se 
nahaja ob vodi s priborom za ribolov; 

- pregledati ribolovni pribor, vabe, 
ribolovno opremo in uplen osebe iz prve 
alinee tega člena; 

- fotografirati domnevnega kršitelja in 
zavarovati dokazno gradivo; 

- začasno zaseči ribolovno opremo, vabe 
in uplen osebam, ki love ali se zadržujejo 
ob vodi, če nimajo ribolovne pravice ali, 
če lovijo na prepovedan način; 

- trajno zaseči protipravno ujete ribe; 
- odvzeti ribolovno dovolilnico ribičem, ki 

lovijo na prepovedan način. 
 
Zaradi dokazovanja prekrška sme ribiški 
čuvaj osebo, ki je izvajala prepovedan 
ribolov, ribolovne priprave in uplenjene ribe 
tudi fotografirati ali posneti. 
 
Ribič je dolžan na zahtevo ribiškega čuvaja 
priti iz vode in pokazati vabo s katero izvaja 
ribolov, ribolovni pribor in uplenjene ribe. 
 

27. Člen  
Končne določbe 

 
O vseh spremembah in dopolnitvah teh pravil 
obvešča UO RD svoje članstvo neposredno 
na svoji spletni strani, z objavo na oglasni 
deski v ribiškem domu in letni skupščini zbora 
članov. 
 
Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha 
veljati pravilnik o ribolovnem režimu v 
ribolovnih vodah ribiške družine Bistrica, 
sprejet dne 30.1.2018. 
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Pravilnik začne veljati naslednji dan po 
sprejetju na seji UO RD Bistrica, uporablja pa 
se od 1. januarja 2021 naprej. 
 
 
Soze, 10.12.2020 
 
  

 Zlatko Svenšek  
 Predsednik 

 

 
  
   


