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NAVODILO ZA RIBOLOV 

k enodnevni ribolovni dovolilnici za 

KRIMSKO JEZERO 
 

Lovni revir: Krimsko jezero brez pritokov  

 

1. Dnevna ribolovna dovolilnica za Krimsko jezero ni prenosljiva na drugo osebo in na drug 

revir. 

 

2. Ribolov je dovoljen samo z eno dnevno dovolilnico po  osebi. 

 

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

KRIMSKEM JEZERU (skupaj dve dnevni ribolovni dovolilnici na dan).  

 

4. Ribolov je dovoljen z eno palico, z enim navezanim  trnkom - enojčkom. 

 

5. Ribolov je dovoljen od zore do mraka. 

 

6. 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. 

 

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

kvadratek na ribolovni dovolilnici (znak X). 

 

8. Ribolov krapovcev in ostalih vrst rib je dovoljen z umetnimi vabami, ter vabami 

rastlinskega in živalskega izvora. Ribolov soma ni dovoljen na mrtvo ribo. 

 

9. Ribolov postrvi,  ščuke,  smuča  in soma je dovoljen z muharjenjem ali vijačenjem. Za 

vijačenje je dovoljena uporaba vseh umetnih vab z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali 

trojčki). Umetne vabe za vijačenje so lahko najmanjše dolžine 5cm, najmanjša dovoljena 

velikost blestivke pa je številka 3.  

 

10. Prepovedane vabe: 

- žive živali, razen deževnikov in kostnih črvov; 

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

ohranjanju narave; 

- snovi, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi 

- skupna količina vab za privabljanje rib ne sme presegati 5kg na ribolovni dan, od te 

pa je lahko največ 1kg živalskega izvora. 



  

11. Dovoljen dnevni uplen- ali: 2 krapa*, 2 linja, 1 amur, 1 tolstobik, 3 kleni, 1 potočna 

postrv, 1 ščuka, 1 smuč, 2 soma, 20kom. zelenike, 10 kom. ostriža, ali 5kom. rdečeperke, 

ali 5 kom. rdečeoke, ali 5kom navadni koreselj, 

- ali neomejeno sončnega ostriža, ameriškega somiča, srebrnega koresla. 

 

*dovoljen je uplen 2 krapa za katere je zaželjeno, da se težje od 5 kg izpusti. 

 

Dovoljen dnevni uplen rib je do 5kg, oziroma ene ribe z maso nad 5kg, če je prva 

riba, oziroma dveh rib s skupno maso nad 5kg. 

 

 

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

 mera v cm 

 

potočna postrv 25 cm 01.10.-28.02. 

ščuka                      50 cm 01.02.-30.04. 

smuč 50 cm 01.02.-31.05. 

som 60 cm 01.05.-30.06. 

linj, klen 30 cm 01.05.-30.06. 

ostriž nima 01.03.-31.05. 

navadni koreselj nima 01.05.-30.06. 

zelenika, rdečeoka, rdečeperka nima 01.04.-30.06. 

krap, amur, tolstolobik,  nima nima 

ameriški somič, sončni ostriž, srebrni koreselj nima nima 

  

 

13. Lov ostalih rib, rakov, žab in školjk ni dovoljen! 

 

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

pokazati dokumente, plen, vabo in ribiški pribor. 

 

15. 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. 

 

16. Za izvajanje ribolova ni dovoljena uporaba plovnih objektov. Dovoljena je uporaba 

daljinsko vodenih čolničkov na električni pogon za krmljenje rib. 

 

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

RD Barje. 

 

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

 

 

Februar, 2013                                            DOBER PRIJEM!  


