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ANEKS ŠT. 3 
K PRAVILNIKU O RIBOLOVNEM REŽIMU 

V VODAH RD BARJE 
 

1. člen 
(Ribolovni način) 

 
V 10. členu se tretji odstavek dopolni z možnim ribolovom na dve palici na reki 
Ljubljanici in se glasi. 
 
(3) Ribolov v Ribniku Strahomer in reki Ljubljanici se lahko izjemoma izvaja hkrati z 

največ dvema ribiškima palicama na način ujemi in spusti. Dovoljen način 
ribolova na dve palici je talni ribolov. Ta način ribolova ujemi in spusti je 
podrobneje obrazložen v 26. členu tega pravilnika. 
 

2. člen 
(Ribolovni način ujemi in spusti na ribniku Strahomer in reki Ljubljanici) 

 
V 26. členu se doda možnost ribolova na Ljubljanici na dve palici v prvi odstavek tega 
člena, ki se glasi: 
 
(1) Ta pravilnik ureja ribolov z dvema ribiškima palicama na način ujemi in spusti z 

obtežilnikom na ribniku Strahomer in reki Ljubljanici. 
 

3. člen 
(Ribolovni revirji in drstišča) 

 
V prvi točki 23. člena se pod opis revirja Ljubljanica doda: 

- V revirju 34 se lahko izvaja ribolov krapa z dvema ribiškima palicama z 
obtežilnikom na odsekih: 

 na levem bregu od hišne številke Dolgi Breg 10, do zadnjih pomolov pri 
ribiškem domu, ter desnem bregu od hišne številke Dolgi Breg 10, do mostu 
Hladnikove ulice, 

 na levem bregu od špice do Prulskega mostu, 

 na obeh bregovih od Prulskega mostu do izliva Gradaščice. 
 
 
 

mailto:e@rdbarje.si


 

 
 

Ribiška družina Barje, Hladnikova 11, 1000 Ljubljana | T: 01 429 11 15 | M: 041 740 314 (predsednik)  
E: e@rdbarje.si | www.rdbarje.si | MŠ: 5229162 | DŠ: 13692615 | Uradne ure: vsak četrtek, 18.00 – 20.00 

 
4. člen 

(Evidenca uplena) 
V 7. členu se doda novo točko pod zaporedno številko 15, kjer se opredeli način 
ribolova krapa na dve palici na Ljubljanici na način ujemi in spusti, in se glasi: 
 
(15) Član RD v ribolovno dovolilnico pred pričetkom ribolova krapa na dve palici na 

Ljubljanici na način ujemi in spusti, vpiše datum in spredaj označi z »US« (ujemi 
in spusti), kar velja za cel dan. 

 
5. člen 

(Evidenca uplena) 
V 7. členu se doda novo točko pod zaporedno številko 16, kjer se opredeli pred 
začetkom ribolova pri ribolovu rib na Ljubljanici za salmonidne ribolovne dni posebej 
pri namenu ribolova ciljne vrste rib, to je postrvi in lipana. S tem označevanjem se 
natančneje loči število izkoriščenih ribolovnih dni za ribolov salmonidov in ciprinidov. 
Novi odstavek se glasi: 
 
(16) Član RD v ribolovno dovolilnico pred pričetkom ribolova postrvi ali lipana na reki 

Ljubljanici vpiše datum pod skupino ribolovnih dni »LJUBLJANICA SALMONIDI« 
in spredaj označi z »PL« (postrv, lipan). 

 
 
 
 
 
 
 
Ta aneks začne veljati z dnem sprejetja na seji upravnega odbora RD Barje. 
 
UO RD Barje       Ljubljana, dne 1. april 2015 


