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NAVODILO ZA RIBOLOV 

k enodnevni ribolovni dovolilnici za 

revir 35 - IŠKA 

 

Revir 35: IŠKA, brez pritokov – od sotočja z Zalo do prvih hiš v Lipah.  

1. Dnevna ribolovna dovolilnica za revir IŠKA ni prenosljiva na drugo osebo in na drug 

revir. 

2. Če ribič izpolni normo, lahko isti dan dokupi še eno dovolilnico za ribolov na IŠKI 

(skupaj dve dnevni ribolovni dovolilnici na dan).  

3. Revir IŠKA je salmonidni revir, edini dovoljeni način ribolova je MUHARJENJE  z 

muharico in umetno muho, z enim trnkom enojčkom narejeno s tehniko vezanja. 

4. Ribolov je dovoljen od zore do mraka. 

5. Shranjevanje živih rib v mreži, v ribolovni vodi ni dovoljeno. Ulovljeno ribo je potrebno 

takoj humano usmrtiti ali nepoškodovano takoj vrniti nazaj v vodo. Med ribolovom 

uplenjene ribe (humano usmrčene), je potrebno imeti pri sebi, tako, da jih je na zahtevo 

kontrolnega organa mogoče pokazati. 

6. Vsako ulovljeno ribo je potrebno takoj vpisati s kemičnim svinčnikom, v za to določen 

kvadratek na ribolovni dovolilnici (znak X). 

7. Prepovedane vabe: 

-  žive živali; 

- živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi o ohranjanju 

narave; 

- snovi, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi. 

8. Dovoljen dnevni uplen: 3 postrvi, od katerih je lahko le 1 avtohtona (potočna) postrv, ali 

3 klene ali pohra 5kosov . 

9. Najmanjše lovne mere in varstvene dobe:     Najmanjša Varstvena doba 

 mera v cm 

potočna postrv 25 cm 01.10.-31.03 

šarenka, potočna zlatovčica nima 01.11.-31.03 

klen 30 cm 01.05.-30.06. 

pohra 20cm 01.05.-30.06. 

10. S to dovolilnico ni dovoljen lov sulca in ostalih rib, rakov, žab in školjk! 

11. Zaradi pregleda dokumentov, plena, pribora in vab, je ribič dolžan na poziv čuvaja, priti 

iz vode in pokazati dokumente, plen, vabo in ribiški pribor. 

12. Vsaka kršitev Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah in Zakona o 

sladkovodnem ribištvu pri izvajanju ribolova se kaznuje po Zakonu o sladkovodnem ribištvu 

in z odvzemom dovolilnice. Nepoznavanje zakonov ne opravičuje izvedbe pripadajoče 

sankcije. 

13. Izpolnjeno dnevno ribolovno dovolilnico po končanem ribolovu vrnite prodajalcu, ali pa 

RD Barje. 

14. Vsak ribič je dolžan skrbeti za čistost vode in njene okolice! 

 

Februar, 2013                                            DOBER PRIJEM!  


