RIBIŠKA DRUŽINA BARJE

PRAVILNIK O RIBOLOVNEM REŽIMU
V VODAH RD BARJE

PRAVILNIK O RIBOLOVNEM REŽIMU
V VODAH RD BARJE
Ta pravilnik je izdan na podlagi 22. in 24. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu
(Ur.l. RS. 61/06) ter upošteva Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Ur.l.
RS. 99/2007 in 75/2010) in določa posebne ureditve za Barjanski ribiški okoliš na
podlagi 2. odstavka 2. člena citiranega pravilnika.
Vsa določila tega pravilnika veljajo za člane in podmladek RD Barje. Za izvajanje
športnega ribolova turistov veljajo posebna določila, vezana na dnevne ribolovne
dovolilnice.
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa obvezna pravila pri izvajanju ribolova v Barjanskem ribolovnem
okolišu, in sicer tako, da podrobneje :
- povzema določbe Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, in sicer :
- splošne pogoje za izvajanje ribolova;
- vrste, veljavnost in obliko ribolovne dovolilnice;
- evidenco izdanih ribolovnih dovolilnic in evidenco uplena;
- čas in način ribolova;
- dovoljene in prepovedane vabe ter obvezen dodatni pribor;
- ravnanje z ujetimi ribami;
- najmanjše lovne mere in varstvene dobe;
- dovoljen dnevni uplen in
- določa za Barjanski ribiški okoliš strožji ribolovni režim glede na splošne določbe iz
prejšnje alineje, in sicer se to nanaša zlasti na:
- letne kvote uplena;
- prostorske omejitve ribolova;
- ribolov sulca;
- nadzor nad izvajanjem določb pravilnika,
- obvezno obnašanje pri izvajanju ribolova.
2. člen
(splošni pogoji)
(1) Ribe je dovoljeno loviti v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in
ohranjanje narave ter v skladu z ribolovnim režimom, predpisanim v tem
pravilniku.
(2) Ribe je dovoljeno loviti na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice.
(3) Ribolovno leto se začne 01. januarja in se konča 31. decembra istega leta in velja
za obdobje veljavnosti letne ribolovne dovolilnice Ribiške družine Barje.
3. člen
(vrste ribolovnih dovolilnic)
(1) Ribolovne dovolilnice so:
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- dnevne;
- nočne.
(2) Dnevne ribolovne dovolilnice za dnevni čas ribolova so enodnevne in letne.
(3) Nočne ribolovne dovolilnice za nočni čas ribolova so samo za čas ene noči.
4. člen
(veljavnost ribolovne dovolilnice)
(1) Veljavna ribolovna dovolilnica vsebuje naslednje podatke:
– vrsto ribolovne dovolilnice;
– zaporedno številko;
– ime in priimek imetnika ribolovne dovolilnice;
– rok veljavnosti za večdnevne ali letne ribolovne dovolilnice;
– datum oziroma čas za katerega velja ribolovna dovolilnica;
– ribolovni revir, oziroma ribolovne revirje, za katere je ribolovna dovolilnica
izdana;
– vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti, najmanjše mere in varstvene dobe za te ribe;
– dovoljen način in tehnika ribolova;
– dovoljene vabe;
– dovoljen uplen;
– način vračanja ribolovne dovolilnice;
– ime izdajatelja;
– žig in podpis izvajalca ribiškega upravljanja.
(2) Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva in je veljavna, če se z njo lahko identificira
njen imetnik.
5. člen
(oblika ribolovne dovolilnice)
(1) Letna ribolovna dovolilnica se izda v obliki knjižice v velikosti najmanj 7 x 10 cm z
natisnjenimi predpisanimi podatki oziroma rubrikami, kamor se podatki lahko
vpisujejo.
(2) Ostale ribolovne dovolilnice se izda v velikosti najmanj 14 x 10 cm z natisnjenimi
predpisanimi podatki oziroma rubrikami, kamor se podatki lahko vpisujejo.
(3) Ribolovna dovolilnica mora imeti natisnjeno rubriko, kamor se vpisuje dnevni
uplen in zaznamki ribiškega čuvaja.
(4) Letne ribolovne dovolilnice morajo imeti natisnjeno rubriko, kamor se vpiše
skupni ulov po prenehanju veljavnosti.
6. člen
(evidenca izdanih in vrnjenih ribolovnih dovolilnic)
(1) Ribiška družina Barje vodi evidenco o izdanih ribolovnih dovolilnicah s podatki:
– vrsto ribolovne dovolilnice;
– zaporedno številko dovolilnice;
– datum izdaje;
– ime in priimek oziroma naziv imetnika ribolovne dovolilnice ter točen naslov;
– rok veljavnosti;
– ribolovni revir za katerega je bila izdana;
– vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti;
– podpis izdajatelja.

3

(2) Letno dovolilnico mora imetnik vrniti Ribiški družini Barje do zadnjega dne
vpisnega roka. Dnevno dovolilnico je kupec obvezen vrniti z izpolnjenimi
rubrikami na prodajno mesto, kjer jo je kupil.
(3) Izgubljeno letno ribolovno dovolilnico in izdajo nove dovolilnice obravnava
Upravni odbor RD Barje.
7. člen
(evidenca uplena)
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico takoj vpisovati uplen.
Ribiška družina Barje je dolžna zagotoviti vračanje ribolovnih dovolilnic z
evidentiranim uplenom.
V letno dovolilnico je potrebno s kemičnim svinčnikom pred pričetkom ribolova
vpisati datum in ribolovni revir. Tudi vse ostale zaznambe se vpisujejo s
kemičnim svinčnikom.
Dnevno se sme izvajati ribolov in vpisati samo en ribolovni datum v enem
ribolovnem revirju. Vpisanih podatkov se ne sme popravljati. Napačno vpisan
datum ali ribolovni revir je potrebno prečrtati tako, da je še vedno viden tekst, v
novo rubriko pa se vpiše pravilen datum in revir ter beseda POMOTA.
Datum se vpiše z arabskimi številkami tako, da se pred dneve do 10. v mesecu
vpiše številka nič, enako velja tudi pri vpisu do 10. meseca v tekočem letu.
Letnice koledarskega leta ni potrebno vpisati. Ribolovni revir in posebne
označbe določenih delov revirjev se vpiše v skladu z oznakami ribolovnih
revirjev, kot je določeno v Ribiško gojitvenem načrtu (v nadaljevanju RGN) in
povzeto v tem pravilniku.
Vsako uplenjeno ribo, katere dnevni uplen je dnevno omejen, se takoj z oznako
“X” označi na koncu vrstice v rubriki, kjer sta vpisana datum in oznaka dela
vode, v rubriko Vrsta rib pa se vpiše vrsto uplenjene ribe.
Končno število uplenjenih rib in teža se vpiše takoj po zaključku ribolova.
Uplenjene ribe mora ribič hraniti pri sebi.
Po izpolnjeni dnevni normi v letni ribolovni dovolilnici je nadaljnji ribolov mogoč
samo z nakupom dnevne ribolovne dovolilnice.
Za revir Ljubljanica (32, 33, 34, Ižica) je treba v letni ribolovni dovolilnici
prikazati posebej ribolov: salmonidi in ščuka, ter posebej ribolov: ciprinidi, ter v
rubriko "oznaka dela vode" vpisati kraj začetka ribolova (32, 33, 34, Ižica).
Član RD Barje (ne velja za člane pripravnike in za podmladek), lahko na svojo
letno ribolovno dovolilnico povabi na ribolov tudi goste, toda skupaj le 5-krat v
enem letu. V takem primeru vpiše v letno ribolovno dovolilnico dva enaka
datuma pod isti revir, pri drugem datumu z vpisano opombo: "G" – kot gost.
Gost ne more biti drugi član ali podmladkar RD Barja. Gost lovi pod istimi pogoji
kot član, ki gosti.
Nočni ribolovni datum se napiše tako, da se navede datum začetka ribolova, to
je v prvem delu noči pred 24.00 uro. Za nočni ribolov mora ribič sporočiti namen
ribolova vodji čuvajske službe eden dan pred nameravanim ribolovom.
Član RD v ribolovno dovolilnico vpiše datum in označi z »N« (nočni ribolov), kjer
je to dovoljeno. Če je isti dan že lovil na istem revirju, mora za nočni ribolov
vpisati nov datum z oznako »N«.
Člane RD, ki rib običajno ne uplenijo, prosimo, da po končanem ribolovu v
ribolovno dovolilnic vpišejo okvirno število, težo in vrsto izpuščenih rib z oznako
"I" (izpustil). S temi podatki bomo imeli vseeno okvirno oceno o pogostosti rib v
ribolovnih vodah.
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(14) Sprotno nevpisovanje uplena rib se kaznuje z odvzemom
ribolovne dovolilnice.
8. člen
(čas ribolova)
(1) Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka.
(2) Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega dne.
(3) Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po
zahodu sonca.
(4) Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije
Republike Slovenije za okolje za dan ribolova.
9. člen
(nočni ribolov)
(1) Nočni ribolov je dovoljen v revirju:
- Ljubljanica, na obeh bregovih od hišne številke Dolgi Breg 10, do zadnjih
pomolov pri ribiškem domu,
- Ribnik Strahomer,
in velja izključno za člane ribiške družin Barje.
(2) Nočni ribolov je možen samo v noči s petka na soboto, sobote na nedeljo in po
predhodnem dogovoru.
(3) Nočni ribolov v Strahomerju je dovoljen samo v organiziranih skupinah po
predhodnem dogovoru.
(4) Pri nočnem ribolovu je prepovedana uporaba svetlobnih teles za privabljanje rib
in razsvetljevanje, ter lov iz čolna.
(5) 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.
(6) Obdobje in mesta, kjer se dovoljuje nočni ribolov, so določena v ribiško
gojitvenem načrtu RD Barje in tem pravilniku.
10. člen
(ribolovni načini)
(1) Ribolov je dovoljen le z eno ribiško palico.
(2) Na ribiški palici je lahko naveza le z eno vabo.
(3) Ribolov v Ribniku Strahomer se lahko izjemoma izvaja hkrati z največ dvema
ribiškima palicama po sistemu 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.
(4) 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.
(5) Ribolov vseh vrst postrvi, sulca, lipana, ščuke, smuča, soma in bolena se izvaja
le z eno ribiško palico.
11. člen
(ribolovne tehnike)
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(1) Dovoljene ribolovne tehnike so muharjenje, vijačenje, beličarjenje, talni ribolov in
ribolov na vlek iz čolna.
(2) Ribolov lipana je dovoljen le z muharjenjem z ustreznim muharskih priborom.
(3) Ribolov postrvi, sulca, ščuke, smuča in bolena je dovoljen le z muharjenjem ali
vijačenjem.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov postrvi v jezerih,
akumulacijah in ribnikih dovoljen tudi z uporabo drugih ribolovnih tehnik.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka je ribolov smuča v nočnem času v jezerih,
akumulacijah in ribnikih dovoljen tudi z uporabo drugih ribolovnih tehnik.
(6) V revirju Iška je dovoljeno samo muharjenje.
12. člen
(dovoljene vabe)
(1) Ribolov lipana v tekočih vodah je dovoljen le z umetno muho z enim trnkom
enojčkom brez zalusti narejeno s tehniko vezanja.
(2) Ribolov postrvi v tekočih vodah je dovoljen s tehniko muharjenja z enim trnkom
enojčkom ali s tehniko vijačenja z umetno vabo z enim trnkom (enojčkom,
dvojčkom ali trojčkom). Umetne vabe za vijačenje so lahko najmanjše dolžine 5
cm, najmanjša velikost blestivke pa je velikost številka 3.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov tujerodnih vrst postrvi v
jezerih, akumulacijah in ribnikih dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega
izvora z enim trnkom (enojčkom, dvojčkom ali trojčkom).
(4) Ribolov sulca, ščuke, smuča in bolena v tekočih vodah je dovoljen z umetnimi
vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki).
(5) Ribolov krapovcev je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in
živalskega izvora.
(6) Ribolov na mrtvo ribo je dovoljen le v primeru nočnega ribolova izključno samo
za lov soma in smuča.
13. člen
(prepovedane vabe)
(1) 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.
(2) Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan
ali noč, od te pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora.
14. člen
(obvezen dodatni pribor)
Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje (pean,
klešče).
15. člen
(ravnanje z ujetimi ribami)
(1) Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
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(2) Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na
način, da se rib ne muči.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko za shranjevanje živih rib na tekmovanjih
v lovu rib s plovcem, uporabljajo posebne mreže v skladu s pravili Ribiške zveze
Slovenije.
16. člen
(najmanjše lovne mere in varstvene dobe)
Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe v vodah RD
Barje so:

Št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vrsta ribe
Sulec – Hucho hucho
Potočna postrv – Salmo trutta fario
Lipan – Thymallus thymallus
Ščuka – Esox lucius
Smuč – Sander lucioperca
Som – Silurus glanis
Linj – Tinca tinca
Podust – Chondrostoma nasus
Platnica – Rutilus pigus
Klen – Leuciscus cephalus
Klenič – Leuciscus leuciscus
Mrena – Barbus barbus
Pohra – Barbus balcanicus
Ogrica – Vimba vimba
Ploščič – Abramis brama
Rdečeperka – Scardinius erythropthalmus
Rdečeoka – Rutilus rutilus
Navadni ostriž – Perca fluviatilis
Navadni koreselj – Carassius carassius
Zelenika – Abramus alburnus
Šarenka – Oncorhynchus mykiss
Potočna zlatovčica –Salvelinus fontinalis
Amur beli – Ctenopharyngodon idella
Tolstolobik srebrni – Hypophthalmichthys molitrix
Krap (gojena oblika) – Cyprinus carpio

Najmanjša
mera
v cm
70
25
30
50
50
60
30
35
35
30
20
30
20
30
30
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Varstvena doba
15.02.– 30.09.
1.10. – 28.02
1.12. – 15.05.
1.02. – 30.04.
1.02. – 31.05.
1.05. – 30.06.
1.05.– 30.06.
1.03.– 31.05.
1.03.– 31.05.
1.05.– 30.06.
1.05.– 30.06.
1.05.– 30.06.
1.05.– 30.06.
1.05.– 30.06.
1.05.– 30.06.
1.04.– 30.06.
1.04.– 30.06.
1.03.– 31.05.
1.05.– 30.06.
1.04.– 30.06.
1.12.– 28.02.
1.12.– 28.02.
/
/
/

RAZEN V KOLIKOR NI PRI POSAMEZNEM REVIRJU ALI ČLENU DRUGAČE
DOLOČENO
17. člen
(način določanja najmanjših lovnih mer)
(1) Ribe se merijo od začetka glave do konca repne plavuti, na ravni podlagi z
iztegnjenim metrom.
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Dovoljen
dnevni
uplen
1
1
2
1
1
2
1
3
3
3
5
3
5
3
3
5
5
10
5
20
3
3
2
2
2

18. člen
(dovoljen uplen)
(1) Dovoljen uplen na ribolovni dan ali noč z veljavno ribolovno dovolilnico je do 5 kg
rib, od tega največ pet krapovcev oziroma
- ali 2 krapa, ali 2 linja, ali 2 amurja, ali 2 tolstolobika ali tri kose belic (podust,
platnica, mrena, klen, ploščič, ogrica),
- ali tri postrvi s predpisano najmanjšo lovno mero, od katerih je lahko le ena
potočna postrv, ali dva lipana, ali enega sulca (poseben pravilnik), ali eno
ščuko, ali enega smuča, ali dva soma,
- ali 20 kos zelenike, ali 10 kos ostriža, ali 5 kos rdečeperke, ali 5 kos rdečeoke,
ali 5 kos navadni koreselj,
- ali neomejeno sončnega ostriža, ameriškega somiča, ker sta tujerodni
invazivni vrsti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljen uplen ene ribe z maso nad
5 kg, če je prva riba, oziroma dveh rib s skupno maso nad 5 kg.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za tujerodne vrste rib,
če so v ribiškogojitvenem načrtu RD Barje opredeljene kot invazivne vrste in je to
določeno v ribiškogojitvenem načrtu RD Barje.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ribolov zaključi, ko je dosežen
dovoljen uplen iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.
(5) Zaželeno je, da se ujetega krapa s težo nad 5 kg izpusti nazaj v vodo.
19. člen
(podmerske ribe, globoko zapetje)
(1) Ribo, ki ni predmet ribolova in je bila ujeta pri ribolovu, je potrebno čim hitreje
izpustiti. Če je prišlo do globokega zapetja, se laks odreže in ribo vrne v vodo.
(2) Vsako ribo, ki jo namerava ribič upleniti, je potrebno takoj na human način
usmrtiti. Ribič mora obvezno upleniti mersko ribo za katero ima dovolilnico, če je
ta močno poškodovana ali če je ni moč rešiti trnka.
(3) Podmersko ribo ter ribo, ki je v lovopustu in je pri zapetju močno poškodovana,
se usmrti, zreže na koščke in vrže v vodo.
20. člen
(pripravniki, spremstvo, omejitve pri ribolovu)
(1) Pripravnik je član RD Barje, ki še ni opravil izpita za športnega ribiča. Za
pripravnika veljajo vse splošne in posebne določbe tega pravilnika.
(2) Pripravnik sme izvajati ribolov samo pod neposrednim nadzorom mentorja ali
športnega ribiča člana RD Barje.
(3) Pripravnik lahko lovi roparice v vodah RD Barje le v spremstvu člana RD Barje.
(4) Pripravnik je dolžan opraviti izpit za športnega ribiča v roku 2 let od datuma vpisa
v družino.
(5) Pripravnik, ki v roku dveh let po včlanitvi ali dopolnjenem 18. letu ne opravi izpita
za športnega ribiča, izgubi pravico do ribolova, dokler ga ne opravi.
21. člen
(mladinci, spremstvo, omejitve pri ribolovu)
(1) Mladinci so člani RD Barje do dopolnjenega 18. leta starosti.
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(2) Mladinci lahko izvajajo ribolov samostojno, če imajo opravljen družinski izpit o
poznavanju rib in voda pri RD Barje.
(3) Za mladinca veljajo vse splošne in posebne določbe tega pravilnika.
(4) Mladinec lahko lovi salmonide, ščuko in smuča z dopolnjenim 12. letom starosti,
vendar le v spremstvu člana RD Barje z izpitom za športnega ribiča.
22. člen
(naloge in odgovornost mentorja, spremljevalca)
(1) Mentor ali športni ribič lahko spremlja in nadzoruje največ tri pripravnike ali
mladince hkrati, razen v primerih organiziranih tečajev in priprav za izpite in
tekmovanja.
(2) Vsi, ki izvajajo spremstvo pripravnikov in mladincev, morajo skrbeti za izvajanje
ribolova v skladu s splošnimi in posebnimi pravili o športnem ribolovu.
(3) Za opustitev dolžnosti iz prejšnjega odstavka je športni ribič oziroma mentor tudi
solidarno odškodninsko odgovoren za nastalo škodo na ribah, vodah ali pri
oškodovanju RD Barje, če ne prepreči ribolova v nasprotju s pravili o športnem
ribolovu.
(4) Mentor je lahko vsak član RD Barje z opravljenim izpitom.
(5) Novim članom je potrebno, v kolikor si ga niso našli že sami, določiti mentorja.
23. člen
(Ribolovni revirji in drstišča)
(1) Ribolov se lahko izvaja v naslednjih revirjih s katerimi upravlja Ribiška družina
Barje:
REVIR LJUBLJANICA (32-33-34-Ižica) – mešani revir (salmonidni in ciprinidni revir)
 Revir 32: od cestnega mostu v Podpeči do izliva Iške v Lipah
 Revir 33: od izliva Iške v Lipah do izliva Ižice
 Revir 34: od izliva Ižice do zapornic na Ljubljanici (Ambrožev trg) in na
Grubarjevem prekopu.
 Revir Ižica: od mostu v Hauptmancah do izliva v Ljubljanico
 Varstvena voda: v revirju 33, od izliva Iške v Lipah do Zidarjevega grabna je
ribolov prepovedan.
Za člane drugih RD in turiste: Prodaja dnevnih dovolilnic
- ali dnevna dovolilnica: ciprinidi
- ali dnevna dovolilnica: salmonidi, ščuka, smuč
Za člane in podmladek RD Barje: Prodaja letnih ribolovnih dovolilnic
- letna dovolilnica: revir (32-33-34-Ižica) ciprinidi
- letna dovolilnica: revir (32-33-34-Ižica) salmonidi, ščuka, smuč
REVIR MALI GRABEN (34A) - mešani revir (salmonidni in ciprinidni revir)
 Lovni revir: od jezu na Bokalcih, do izliva v Ljubljanico
Za člane drugih RD in turiste: Prodaja dnevnih dovolilnic
Za člane in podmladek RD Barje: Prodaja letnih ribolovnih dovolilnic revir 34A
REVIR IŠKA (35) – salmonidni revir
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 Lovni revir: od sotočja z Zalo do ceste v Lipah (Lj. – Podpeč)
Za člane drugih RD in turiste: Prodaja dnevnih dovolilnic
Za člane RD Barje in podmladek v spremstvu mentorja RD Barje: Prodaja letnih
ribolovnih dovolilnic revir 35
REVIR ŽELIMELJŠČICA (36) – mešani revir (salmonidni in ciprinidni revir)
 Lovni revir: od mostu pri domačiji Žumer do izliva v Ižico
Salmonidni del: od mostu pri domačiji Žumer do izliva v Ižico (cel ribolovni
revir)
Ciprinidni del: od el. daljnovoda pod domačijo Karčon, do izliva v Ižico
Za člane drugih RD in turiste: Prodaja dnevnih dovolilnic
Za člane in podmladek RD Barje: Prodaja letnih ribolovnih dovolilnic revir 36
REVIR ŠKOFELJSKI GRABEN (39) – mešani revir
 Lovni revir: od pritoka Jarek v Novih talih do izliva v Ižico
Za člane drugih RD in turiste: Prodaja dnevnih dovolilnic
Za člane in podmladek RD Barje: Prodaja letnih ribolovnih dovolilnic revir 39
REVIR KRIMSKO JEZERO – mešani revir
 Lovni revir: dovoljen je ribolov v jezeru, ribolov v pritoku je prepovedan.
Za člane drugih RD in turiste: Prodaja dnevnih dovolilnic (največ 2 v istem dnevu).
Za člane in podmladek RD Barje: Prodaja letnih ribolovnih dovolilnic revir
KRIMSKO JEZERO.
Za izvajanje ribolova ni dovoljena uporaba plovnih objektov. Dovoljena je uporaba
daljinsko vodenih čolničkov na električni pogon za krmljenje rib.
REVIR RIBNIK STRAHOMER – mešani revir
 Lovni revir: dovoljen je ribolov v ribniku, ribolov v iztoku iz ribnika je
prepovedan.
Za člane drugih RD in turiste: Prodaja dnevnih dovolilnic (največ 2 v istem dnevu).
Za člane in podmladek RD Barje: Prodaja letnih ribolovnih dovolilnic revir Ribnik
Strahomer.
Za izvajanje ribolova ni dovoljena uporaba plovnih objektov. Dovoljena je uporaba
daljinsko vodenih čolničkov na električni pogon za krmljenje rib.
REVIR RIBNIK RAKITNA – mešani revir
 Lovni revir: dovoljen je ribolov v ribniku, ribolov v iztoku iz ribnika je
prepovedan.
Za člane drugih RD in turiste: Prodaja dnevnih dovolilnic (največ 2 v istem dnevu)
Za člane in podmladek RD Barje: Prodaja letnih ribolovnih dovolilnic revir Ribnik
Rakitna
Za izvajanje ribolova ni dovoljena uporaba plovnih objektov. Dovoljena je uporaba
daljinsko vodenih čolničkov na električni pogon za krmljenje rib.
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REVIR RIBNIK TIVOLI – mešani revir
 Lovni revir: dovoljen je ribolov v ribniku
Za člane drugih RD in turiste: Prodaja dnevnih dovolilnic (največ 2 v istem dnevu)
Za člane in podmladek RD Barje: Prodaja letnih ribolovnih dovolilnic revir Ribnik
Tivoli

RIBOLOV V OSTALIH VODAH RD BARJE JE PREPOVEDAN !
(2) Oznake, določene v tem členu, je potrebno dosledno in natančno vpisovati zaradi
zagotavljanja ustreznega statističnega pregleda nad številom uplenjenih rib v
posameznih vodah. Pridobljeni statistični podatki se uporabljajo pri izdelavi RGN.
(3) Drstišča so natančneje opisana v RGN RD Barje.
(4) V posameznih ribolovnih vodah veljajo še posebne prepovedi:
 V revirju Mali graben velja varstvena doba za:
ščuko od 01.10. do 30.04 in smuča od 01.10. do 31.05.
 V revirju Želimeljščica in Mali graben velja v času od
01.03. do 31.09 ribolov salmonidnih vrst (potočna postrv, šarenka, potočna
zlatovščica) s tehniko vijačenja in muharjenja, ter lipana le s tehniko
muharjenja,
ter od
01.10. do 30.11 ribolov salmonidnih vrst (šarenka, potočna zlatovščica, lipan),
le s tehniko muharjenja
 V revirju Želimeljščica je zaradi drsti klena in večine vrst belic prepovedano
beličarjenje (lov s plovcem, talni ribolov) od 01.05. do 30.06.
 Divji krap (Cyprinus carpio) ima v vseh vodah varstveno dobo vse leto (Uredba
o zavarovanju ogroženih živalskih vrst)
 Zaradi drsti večine rib je v mesecu maju od 01.05. do 31.05 v revirju: 32, 33,
34 in Ižica in ostalih tekočih vodah RD Barje prepovedano beličarjenje (lov s
plovcem, talni ribolov).
24. člen
(letne kvote)
(1) Letna kvota je številčni pojem, koliko lahko ribič upleni posamezne vrste ribe v
enem ribolovnem letu.
(2) Letne kvote določi Upravni odbor RD Barje za naslednje ribolovno leto in z njim
seznani članstvo skupaj z navedbo pogojev in rokov za obnovo članstva za novo
ribolovno leto.
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25.člen
(ribolov sulca)
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)

Lov sulca v vodah RD Barje je dovoljen ob nakupu posebne enodnevne
ribolovne dovolilnice za lov sulca.
Lov sulca je dovoljen z veljavno dnevno ribolovno dovolilnico, če skupaj lovita
najmanj dva ribiča, oziroma ribič s spremstvom.
Člani ribiških družin vključenih v CO Ljubljanica (RD Vrhnika, RD Vevče, RD
Dolomiti), ki lovijo v paru, ne potrebujejo spremstva člana RD Barje.
Člani drugih ribiških družin ali turisti lahko lovijo sulca samo ob prisotnosti člana
RD Barje z opravljenim izpitom za športnega ribiča. V primeru, da je član RD
Barje samo spremljevalec in sam ne lovi sulca, ne potrebuje dnevne dovolilnice
za lov sulca, v dovolilnico za lov sulca ribiča ki lovi, pa se vpiše kot
spremljevalec. V času, ko opravlja vlogo spremljevalca, ne sme loviti drugih vrst
rib.
Pripravnik in mladinec z dopolnjenim 14. letom starosti lahko lovi sulca samo v
spremstvu člana RD Barje z opravljenim izpitom za športnega ribiča.
Ribič z dovolilnico za lov sulca na isti dan ne more loviti ščuke s katerokoli
drugo dovolilnico za lov ščuke in obratno, če lovi ščuko na isti dan ne more
loviti sulca z nakupom dovolilnice za lov sulca.
Na kupljeno dnevno dovolilnico je dovoljeno upleniti enega sulca
V tekoči ribolovni sezoni za lov sulca, lahko ribič upleni le enega sulca. Član RD
Barje ali član CO Ljubljanica ima možnost nadaljnega lova sulca izključno le z
nakupom turistične ribolovne dovolilnice za lov sulca.
Uplenjenega sulca mora ribič prijaviti in pokazati prodajalcu enodnevne
dovolilnice za lov sulca, ki ga izmeri in stehta, ter podatke vpiše v posebno
evidenco.
Pri nakupu dnevne ribolovne dovolilnice je potrebno predloži na vpogled
veljavno člansko izkaznico in osebni dokument za ugotovitev identitete ribiča.
Lov sulca je dovoljen na revirju Mali graben in revirju Ljubljanica od vključno
01.10. do vključno 14.02. naslednjega leta. Ribolovna dovolilnica je ločena za
vsak revir posebej.
Lov sulca bomo predčasno zaključili v primeru izpolnitve kvote uplenjenih
sulcev v sezoni. Kvoto določi Upravni odbor RD Barje na podlagi RGN. Za
uplenjene sulce se vodi posebna evidenca o številu, merah in teži uplenjenih
sulcev za vsako sezono posebej.
Najmanjša dovoljena mera za uplen sulca je 70 cm na Malem grabnu in 80 cm
na Ljubljanici.
Lov sulca je dovoljen od zore do mraka, na Ljubljanici z obale ali čolna, na
Malem grabnu pa le z obale.
Sulca, ki je večji od najmanjše dovoljene mere, pa je bil pri ulovu močno
poškodovan ali ga ni moč osvoboditi trnka, je potrebno obvezno upleniti.
Dovoljen ribolovni način za lov sulca je vijačenje ali muharjenje z uporabo vseh
vrst umetnih vab.
Velikost posameznih vab:
- vse vrste blestivk št. 5 in več
- umetne ribe iz različnih materialov dolžine najmanj 10 cm
- druge umetne vabe velikosti najmanj 10 cm
Po končanem ribolovu je potrebno obvezno vrniti ribolovno dovolilnico. Kršenje
tega odstavka je prekršek državnega pravilnika.
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(19) Organiziran je lahko tudi skupni lov sulca, na katerem je omogočen ribolov
vsem ribičem pod enakimi pogoji. Ravno tako je izjemoma dovoljen lov ribičem,
ki so v tekoči ribolovni sezoni že uplenili sulca.
26. člen
(Ribolovni način ujemi in spusti na ribniku Strahomer)
(1) Ta pravilnik ureja ribolov na način ujemi in spusti z obtežilnikom na ribniku
Strahomer in velja izključno za člane RD Barje.
(2) Ribič mora imeti obvezno žig v ribolovni dovolilnici (Kraparska sekcija), kar
pomeni, da velja za vse ribolovne dni v ribolovni sezoni režim ujemi in spusti za
krapa in dovoljuje lov na dve palici hkrati po sistemu ujemi in spusti. Uplenitev
krapa ni dovoljena. Posledica kršitve tega odstavka je izključitev iz ribiške
družine.
(3) Za krmljenje rib in uporabo vabe je dovoljeno uporabljati: tigrov orešček, kuhano
koruzo, bojlije, javorjev orešček ali čičeriko oziroma vse vabe v zrnju.
Prepovedano je krmiti s pomočjo plovil oz. plovnih objektov. Uporaba spod palice
za krmljenje je prepovedana.
(4) Uporaba fiksnih markerjev za označevanje ribolovnega mesta je prepovedana.
(5) Dovoljena je uporaba dveh palic hkrati, z obtežilnikom in enim navezanim trnkom
enojčkom.
(6) Obvezna je uporaba podmetalke s stranico najmanj 70 cm, blazine za
odpenjanje rib, ter razkužila (antiseptik).
(7) Ujete ribe je potrebno takoj nepoškodovane izpustiti nazaj v vodo.
(8) Kršitve pravilnika obravnava disciplinska komisija RD Barje.
27. člen
(Nadzor nad vodami, ribiški čuvaji, pomoč ribiškim čuvajem)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo ribiški čuvaji, ki jih za
izvajanje teh nalog pooblasti država.
(2) Ribiški čuvaji izvajajo svoje naloge v skladu s pooblastili in pristojnostmi
določenimi v Zakonu o sladkovodnem ribištvu in podzakonskih aktih, ki urejajo
področje delovanja ribiških čuvajev.
(3) Pomoč pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka lahko nudijo tudi člani RD.
Opravljene ure štejejo v kvoto delovnih ur članov RD Barje.
(4) Ribič, ki ga kontrolira ribiški čuvaj, je dolžan omogočiti pregled pribora in vab s
katerimi izvaja ribolov in uplenjenih rib.
28. člen
(Obnašanje)
(1) Ribiči so se dolžni ravnati po Etičnem kodeksu slovenskih sladkovodnih ribičev,
ki ga je sprejela Skupščina Ribiške zveze Slovenije v Račah, dne 20. 06. 2009.
29. člen
(Kršenje pravilnika)
(1) V primerih, ko je bila ugotovljena kršitev tega pravilnika, se za ugotavljanje
odgovornosti uporabljajo določbe Pravilnika o disciplinski odgovornosti in
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disciplinskem postopku. Disciplinske kršitve so lahko opredeljene tudi v drugih
pravilnikih, ki jih sprejme Občni zbor RD Barje.
30. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o športnem ribolovu
članov in podmladka v vodah RD Barje iz leta 2008.
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati z dnem 13. 02. 2013.

Tajnik

Predsednik

Marjeta Rotar

Teodor Gantar
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Primeri pravilnega vpisovanja v letno ribolovno dovolilnico
Revir: LJUBLJANICA CIPRINIDI
Oznaka
dela vode

Kosov

Teža

Vrsta rib

Kosov

Teža

podust

1

0,7

platnica

1

0,9

XX

platnica

1

1,2

-----------

-----

------

X

mrena

1

1.5

klen

1

0,7

XX

ostriž

3

0,6

-----------

-----

------

XXX

28.07.

zelenika

20

1

-----------

-----

------

02.08.

klen

1

0,7

klen

1

0,9

XX

zelenika

6

0,2

-----------

-----

------

XXX
XXX

Datum

Vrsta rib

20.07.

22.07.

G

02.08.

klen

3

2,4

-----------

-----

------

XXX

N

02.08.

krap

1

4,5

-----------

-----

------

X

I

10.08.

rdečeoka

17

3,5

- Navedeni so primeri uplena različnih vrst rib hkrati, kot tudi ene same v istem
ribolovnem dnevu.
- Naveden je primer vpisa gosta v ribolovno dovolilnico z vpisom dveh enakih
datumov in pripisom črke G – gost.
- Naveden je primer vpisa nočnega ribolova po nadaljevanju dnevnega ribolova z
vpisom novega dne in pripisom črke N – nočni ribolov.
- Za ribiče, ki ribe izpuščajo in jih ne uplenijo je naveden primer pripisa črke I –
izpustil, za pomoč okvirnega ocenjevanja pogostosti rib v vodah.
- Nikakor se ne vpisuje v rubriko Vrsta rib »DROBIŽ«, ker ta vrsta ne obstaja.
- Križec X na koncu vrstice vpisanega ribolovnega dne se vpiše takoj po uplenu
ribe, za vsak kos ribe posebej. Izjema je zelenika, ker bi bilo lahko početje
zamudno in moteče. Istočasno se v rubriko vrsta rib vpiše vrsto uplenjene ribe.
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