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Na podlagi 22. člena Statuta Ribiške družine Bistrica Domžale z dne 27.03.2022, je Upravni 
odbor Ribiške družine Bistrica Domžale, na svoji 22. redni seji, dne 10.12.2022, sprejel sledeči 
 
 
 

PRAVILNIK O ŠPORTNEM RIBOLOVU V RIBIŠKI DRUŽINI BISTRICA DOMŽALE 
 
 

I. Uvodna določba 

 
1. člen 

(namen in veljavnost pravilnika) 
(1) S tem pravilnikom se ob upoštevanju Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 

61/2006), Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Ur. list RS št. 99/2007 s 
spremembami in dopolnitvami), Ribiškogojitvenega načrta - RGN, sklenjene koncesijske 
pogodbe z Republiko Slovenijo, Statutom RD in drugimi sprejetimi akti, določa pogoje in 
pravila športnega ribolova, ribolovni režim, varstvene dobe, način ribolova in ribolovne 
pravice v Bistriškem ribiškem okolišu, s katerim upravlja koncesionar - Ribiška družina 
Bistrica Domžale (v nadaljnjem besedilu: RD). 

 

2. člen 
(območje ribiškega okoliša) 

(1) Bistriški ribiški okoliš spada v Srednjesavsko ribiško območje, ki obsega območja občin: 
Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem 
in Dol pri Ljubljani. 

(2) Na podlagi RGN je ribolov dovoljen v naslednjih ribolovnih revirjih: 
a. tekoče vode: Kamniška Bistrica 2 (KB2), Kamniška Bistrica 3 (KB3) + Titanova 

mlinščica (TM), Kamniška Bistrica 4 (KB4), Pšata 2 (PŠ2) + Reka 2 (RE2), Pšata 3 
(PŠ3), Pšata 4 (PŠ4), Pšata 5 (PŠ5), Nevljica 2 (NE2), Radomeljska mlinščica 
(RM), Homška mlinščica (HM), Dolska mlinščica (DM), Radomlja 2 (RD2), 
Radomlja 3 (RD3), Rača 3 (RA3), Rača 4 (RA4), Drtijščica 2 (DR2), Drtijščica 3 
(DR3); 

b. stoječe vode – ribniki in jezera: Češnjevek 1 (ČŠ1), Češnjevek 2 (ČŠ2), Lahovče 
(LA), jezero Pristava (JPR), Križ (KR), Plastenka (PL), Črnelo (ČR), Želodnik (ŽE), 
Florida (FL), Gradiško jezero (GJ), Moravče 1 (MO1), Moravče 2 (MO2), Moravče 
3 (MO3). 

(3) Druge vode Bistriškega ribiškega okoliša so varstvene vode ali vode brez aktivnega 
ribiškega upravljanja, kjer je ribolov prepovedan. 

(4) Mirne cone prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in so na označenih območjih 
Gradiškega jezera, jezera Pristava, ribnikov Češnjevek 1 in 2, Črnelo 1 in 2, Plastenka in 
Želodnik. Ribolov v mirnih conah je prepovedan. 

 
3. člen 

(status ribiča člana in turističnega ribiča) 
(1) Ribič je oseba, ki izvaja ribolov v skladu z veljavnimi ribiškimi pravili, ob upoštevanju 

sprejetih ribiško etičnih standardov glede ribolova.    
(2) Član RD je vsaka polnoletna ali mladoletna oseba, ki sprejema Statut RD in druge akte 

RD. Člani RD so: član, mladoletni ribič, pripravnik, pridruženi član in častni član. 
(3) Član je član ribiške družine z opravljenim ribiškim izpitom pri Ribiški zvezi Slovenije. 
(4) Pripravnik je član, ki se usposablja za opravljanje ribiškega izpita pri Ribiški zvezi Slovenije. 
(5) Mladoletni ribič je član, ki je mladoletna oseba. 
(6) Pridruženi ribič je član druge ribiške družine, praviloma z opravljenim ribiškim izpitom pri 

Ribiški zvezi Slovenije. 
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(7) Turistični ribič izvaja pravico do ribolova na podlagi kupljene ali podarjene ribolovne 
dovolilnice ali povabila člana, kadar je njegov gost.  

 
 

II. Ribolovni režim 

 

4. člen 
(splošno) 

(1) Ribe je dovoljeno loviti v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje 
narave tako, da se ohranjanja ugodno stanje rib ter trajnostna raba rib. 

(2) Ribe je dovoljeno loviti le na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice.  
(3) Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva in veljavna, če se z njo lahko identificira njen imetnik 

(s člansko izkaznico ali osebnim dokumentom). 
(4) Članske ribolovne dovolilnice so letne, turistične ribolovne dovolilnice so dnevne in nočne.  
(5) Ribolovno leto v RD Bistrica Domžale traja od 1. 1. do 31. 12. Pri tem je potrebno upoštevati 

varstvene dobe za posamezne vrste rib. 
(6) Pred pričetkom ribolova je dolžan ribič vpisati/aktivirati v ribolovno dovolilnico ustrezen 

ribolovni dan (salmonidni ali ciprinidni) in temu primerno izvajati ribolov. 
(7) Na podlagi RGN, odločitve pristojnega državnega organa, drugega ukrepa v javnem 

interesu ali po lastni odločitvi UO, se lahko začasno omeji ali ukine prodajo turističnih 
ribolovnih dovolilnic, zapre ali omeji ribolov v določenem ribolovnem revirju, prepove ali 
omeji ribolov določene vrste rib ali spremeni najmanjšo lovno mero. O spremembah mora 
UO obvestiti vse člane in spremembe objaviti z opozorilnimi obvestili na ribolovih revirjih. 

(8) Na zahtevo ribiškega čuvaja mora ribič priti iz vode in mu pokazati ribolovno dovolilnico, 
člansko izkaznico ali osebni dokument, ribolovni pribor, vabe, ribolovno opremo in 
uplenjene ribe. 

 
5. člen 

(čas ribolova) 
(1) Dnevni čas ribolova se šteje 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. 

(2) Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo časovni podatki Agencije 
Republike Slovenije za okolje. 

 
6. člen 

(število dovoljenih palic pri ribolovu) 
(1) Ribolov je dovoljen le z ribiško palico, kjer je naveza z eno vabo in enim trnkom. 
(2) Ribolov ciprinidov se lahko izvaja le z eno ribiško palico, z izjemo ciprinidnih revirjev z 

veljavnim sistemom "Ujemi in spusti", kjer je dovoljen ribolov ciprinidov z največ dvema 
ribiškima palicama. 

(3) Ribolov vseh vrst postrvi, lipana, ščuke, smuča, soma in bolena se lahko izvaja le z eno 
ribiško palico. 

(4) Ribolov na tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom dovoljen z največ dvema ribiškima 
palicama, v skladu s pravili RZS. 

 
7. člen 

(ribolovne tehnike) 
(1) V Bistriškem ribiškem okolišu so dovoljene ribolovne tehnike: beličarjenje, talni ribolov, 

vijačenje in muharjenje. 
(2) Na Gradiškem jezeru je za ribiče omogočena uporaba čolna pod naslednjimi pogoji: 

− za potrebe prevoza ribiča in ribolovne opreme do ribolovne pozicije na drugi strani 
Gradiškega jezera (gledano s strani platoja parkirišča), je dovoljena uporaba manjšega 
čolna, 

− manjši čoln je čoln maksimalne dolžine treh metrov in je lahko narejen iz PVC, gumi 
materiala ali poliestra, 
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− dovoljena je uporaba čolna za odpenjanje oziroma reševanje rib iz vej in vodnih zarastlin, 

− dovoljena je uporaba čolna v primeru ribolovnih intervencij (pogini, reševanje), 

− ribolov s čolna je prepovedan, 

− prepovedana je plovba čolna na bencinski pogon, 

− privezi na Gradiškem jezeru niso dovoljeni, kakor tudi gradnja objektov in naprav za vplutje 
ali shranjevanje čolna, 

− čoln se mora po končani uporabi pospraviti in odstraniti iz okolice Gradiškega jezera, 

− v območju objekta vodne infrastrukture (vtok v talni izpust-sifon) je plovba s čolnom bližje 
kot 30 metrov prepovedana, 

− pri plovbi s čolnom se uporablja rešilni jopič, 

− ribič izvaja plovbo s čolnom na svojo lastno odgovornost. 
(3) Ribolov lipana je v vseh revirjih dovoljen le s tehniko muharjenja. 
(4) Ribolov postrvi v revirjih Kamniška Bistrica 2 in 3 (KB2, KB3) ter Nevljica 2 je dovoljen le s 

tehniko muharjenja.  
(5) V vseh ostalih revirjih je ribolov postrvi, ščuke, smuča in bolena dovoljen le s tehniko 

vijačenja ali muharjenja.  
(6) Ribolov ščuke v vodah Bistriškega ribiškega okoliša je dovoljen izključno na umetno vabo. 
 

8. člen 
(dovoljene vabe za ribolov) 

(1) Ribolov lipana je dovoljen le s tehniko muharjenja, z umetno muho, z enim trnkom, 
enojčkom brez zalusti, narejeno s tehniko vezanja umetnih muh.  

(2) Ribolov postrvi v revirjih Kamniška Bistrica 2 in 3 (KB2, KB3) in Nevljica 2 je dovoljen le s 
tehniko muharjenja, z umetno muho (suha, mokra, potezanka) z enim trnkom, enojčkom 
brez zalusti. 

(3) Ribolov postrvi v ostalih tekočih vodah je dovoljen le z eno umetno vabo. 
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, je ribolov tujerodnih vrst postrvi v jezerih, akumulacijah in 

ribnikih dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega izvora, z eno vabo.  
(5) Ribolov ščuke, smuča in bolena v tekočih vodah je dovoljen z umetnimi vabami z največ 

tremi trnki na eni vabi (enojčki, dvojčki ali trojčki). 
(6) Ne glede na prejšnji odstavek, je ribolov soma, smuča in bolena v jezerih, akumulacijah in 

ribnikih dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega izvora (npr. deževnik, drobovina, 
mrtva riba). 

(7) Ribolov ciprinidov je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega 
izvora. 

(8) Za ribolov sulca so dovoljene vse umetne vabe, velikosti najmanj deset (10) centimetrov, 
z največ tremi trnki enojčki na eni vabi, s palico za vijačenje ali muharsko palico. 

 
9. člen 

(prepovedane vabe za ribolov) 
(1) Za privabljanje rib in vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba: 

− živih živali (npr. ribic, majskih hroščev, kobilic …), razen deževnikov in kostnih črvov; 

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

− vab, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi in škodujejo ribam. 
(2) Privabljanje salmonidnih vrst rib s hrano ni dovoljeno.  
 

10. člen 
(druge prepovedi) 

(1) Prepovedano je loviti ribe: 

− brez veljavne ribolovne dovolilnice; 

− salmonidne ribe ponoči; 

− z razstrelivi; 

− s strupi; 

− z ostmi, podvodnimi in drugimi puškami, na zanko ali nastavo; 
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− s križaki, saki, koši, mrežami vseh vrst in vršami; 

− z mostov in drugih objektov ob vodi (škarpe), od koder zapete ribe ni možno varno in 
primerno zajeti ter jo v primeru ulova tudi varno in brez poškodb za ribo izpustiti; 

− pod ledom; 

− na prehodih za ribe; 

− v depresijah, lužah, poplavljenih površinah in drugih vodnih površinah, ki nastanejo ob 
umiku ali presihanju vode; 

− tako da se pregradi, zapre, izčrpa ali drugam spelje voda; 

− z uporabo elektrike; 

− na načine, ki niso v skladu z ribolovnim režimom. 
(2) Prepovedano je upleniti: 

− ribe v varstveni dobi; 

− ribe pod najmanjšo predpisano dolžino; 

− več rib, kot je dovoljeni dnevni uplen; 

− ribe, ki niso predmet ribolova. 
(3) Prepovedano je: 

− brez ribolovne dovolilnice ali posebnega dovoljenja imeti pri sebi v neposredni bližini 
ribolovne vode ribiške priprave, ki niso spravljene v omotu; 

− prenašati žive ribe v druge vode in iz vodnega območja Donave v vodno območje 
Jadranskega morja in obratno; 

− posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. 
(4)  V vodah Bistriškega ribiškega okoliša ni dovoljen lov žab, školjk, rakov in drugih vodnih 

živali. 
 

11. člen 
(ravnanje z ujetimi ribami) 

(1) Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko. 
(2) Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se 

rib ne muči.  
(3) Uporaba mrež čuvaric, za shranjevanje živih rib ni dovoljena. 
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko za shranjevanje živih rib na tekmovanjih v lovu rib 

s plovcem, uporabljajo posebne mreže čuvarice v skladu s pravili RZS. 
(5) Ribe ulovljene v varstveni dobi ali ulovljene na nedovoljeno vabo, je ribič dolžan previdno 

rešiti trnka in jih vrniti v vodo. V kolikor ribe ni možno rešiti brez poškodbe, je ribič dolžan 
prerezati vrvico in ribo obdržati. Zadržano ribo je potrebno pravilno vpisati v evidenco 
ulova.  

(6) V primeru, da na delu revirja stalno prijema ista vrsta rib, za katero veljajo omejitve iz tega 
člena, je ribič dolžan prekiniti z ribolovom na tem delu vodotoka. 

(7) Ribe se merijo na ravni podlagi od začetka glave do konca repne plavuti. 
 

12. člen 
(obvezna ribolovna oprema) 

(1) Pri ribolovu mora imeti ribič poleg ustreznega ribolovnega pribora in ribolovne dovolilnice 
obvezno še klešče za odpenjanje rib (pean), merilo in podmetalko. 

(2) Ribolovni pribor za izvajanje ribolova mora imeti ribič, kadar se mudi brez ribolovne 
dovolilnice v neposredni bližini ribolovne vode, zložen in pospravljen v omotu. 

 

II. Varstvene dobe 

 
13. člen 

(najmanjše lovne mere in varstvene dobe) 
(1) Ribič mora upoštevati najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih vrst ribolovnih 

rib v Donavskem porečju. 
 
Ribe:                Najmanjša Varstvena doba:                            
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                                   mera v cm: 
1. Sulec      90  15.02. – 30.09. 
2. Potočna postrv 30 01.10. – 31.03. 
3. Jezerska postrv 40 01.10. – 31.03. 
4. Lipan   35 01.12. – 15.05. 
5. Ščuka   60 01.02. – 30.04. 
6. Smuč   50 01.03. – 31.05. 
7. Som   60 01.05. – 30.06. 
8. Bolen   40 01.05. – 30.06. 
9. Linj   Uplen linja je v vseh vodah Bistriškega ribiškega okoliša  

prepovedan ves čas, ne glede na varstveno dobo.  
10. Podust   35 01.03. – 31.05. 
11. Platnica  35 01.03. – 31.05. 
12. Klen   30 01.05. – 30.06. 
13. Klenič   20 01.05. – 30.06. 
14. Mrena   30 01.05. – 30.06. 
15. Pohra   20 01.05. – 30.06. 
16. Ogrica   30 01.05. – 30.06. 
17. Ploščič   30 01.05. – 30.06. 
18. Androga  25 01.05. – 30.06. 
19. Jez   35 01.03. – 31.05. 
20. Menek   30 01.12. – 31.03. 
21. Čep   20 01.03. – 31.05. 
22. Rdečeperka   / 01.04. – 30.06. 
23. Rdečeoka   / 01.04. – 30.06. 
24. Navadni ostriž   / 01.03. – 31.05. 
25. Navadni koreselj  / 01.05. – 30.06. 
26. Pisanec   / 01.04. – 30.06. 
27. Zelenika   / 01.04. – 30.06. 
28. Šarenka   / 01.12. – 28.02. 
29. Potočna zlatovščica  / 01.12. – 28.02. 
30. Jezerska zlatovščica  / 01.12. – 28.02. 
 

14. člen 
(dovoljeno število uplenjenih rib - norma) 

(1) Dovoljen uplen na ribolovni dan ali noč z veljavno ribolovno dovolilnico je največ pet 
ciprinidov (od tega največ dve podusti) ali en krap (do pet kilogramov) ali trije salmonidi (tri 
šarenke ali ena potočna postrv ali en lipan in dve šarenki ali ena potočna postrv, en lipan 
in ena šarenka) en smuč, bolen, som, amur, tolstolobik ali do 5 kg manjših rib brez 
najmanjše mere (npr. ostriž, zelenika, rdečeoka, rdečeperka …). 

(2) Uplen linja ni dovoljen. 
(3) Na ribolovni dan je dovoljen uplen samo enega salmonida dolžine 50 ali več centimetrov. 
(4) Z ribolovom se zaključi, ko se doseže dovoljeno število uplenjenih rib.  
(5) Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico takoj vpisati uplen (vrsto ribe, število kosov in težo v 

kilogramih). 
(6) Ujete poškodovane ribe, ribič ne sme izpustiti, ampak jo mora vzeti in všteti v dnevni uplen. 
(7) Ribolov sulca se izvaja do izlova štirih (4) sulcev v sezoni. 
(8) Če je plan uplena sulca že dosežen, lahko ribič kupi posebno ribolovno dovolilnico za 

ribolov sulca samo po sistemu ujemi in spusti. 
(9) Član RD in turistični ribič lahko v ribolovni sezoni upleni samo enega sulca.  
(10) Član in turistični ribič morata za ribolov sulca kupiti posebno ribolovno dovolilnico, ki se 

prodaja samo na prodajnih mestih, ki jih določi UO in na spletu. 
(11) V enem letu sme član RD upleniti dve ščuki (eno na dan).  
(12) Za turistični ribolov ščuke se dovoli do 10 % razpoložljivih lovnih dni. 
(13) Uplen ribe pomeni odvzem ribe iz narave in prilastitev za osebne potrebe.  
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II. Načini ribolova 

 

15. člen 
(salmonidni revirji) 

(1) Salmonidni revirji: Kamniška Bistrica 2 (KB2), Kamniška Bistrica 3 (KB3) + Titanova 
mlinščica (TM), Pšata 2 (PŠ2) + Reka 2 (RE2), Nevljica 2 (NE2), Radomeljska mlinščica 
(RM), Homška mlinščica (HM), Radomlja 2 (RD2), so za ribolov odprti od 1. aprila do 30. 
septembra, v ostalem času so za ribolov zaprti. V njih se koristijo zgolj salmonidni ribolovni 
dnevi. 

(2) Kadar se izvaja ribolov v Kamniški Bistrici 3 (KB3) je v istem dnevu možen ribolov tudi v 
Titanovi mlinščici.  

(3) Kadar se izvaja ribolov v Pšati 2 (PŠ2) je v istem dnevu možen ribolov tudi v Reki 2 (RE2). 
(4) Dovoljeni sta tehniki muharjenje in vijačenje. Pri vijačenju se lahko uporablja blestivke, 

umetne ribice ter druge oblike umetnih vab. V vseh salmonidnih vodah je ribolov dovoljen 
le z enim trnkom pri vseh navedenih vabah. 

(5) Ribolov salmonidov je dovoljen samo od zore do mraka z eno palico.  
(6) Za ribolov se vpiše salmonidne lovne dneve. 
 

16. člen 
(mešani revirji) 

(1) Mešani revirji: Kamniška Bistrica 4 (KB4), Pšata 3 (PŠ3), Radomlja 3 (RD3), Dolska 
mlinščica (DM), Drtijščica 2 (DR2), so odprti celo leto, pri tem je potrebno upoštevati 
varstvene dobe posameznih vrst rib.  

(2) Ribolov sulca je dovoljen od 1. oktobra do 14. februarja, v revirju Kamniška Bistrica 4 (KB4), 
od sotočja z Račo 4 v Domžalah do izliva v Savo. V tem delu revirja je vijačenje postrvi 
prepovedano (npr. z blestivko, žlico, umetno ribico…). Dovoljeno je muharjenje s 
potezanko do 5 cm.  

(3) Ribolov sulca se izvaja zgolj v paru najmanj dveh ribičev. 
(4) Uplen sulca mora ribič obvezno sporočiti ribiški družini.  
(5) Za ribolov se vpiše salmonidne ali ciprinidne lovne dneve. 
 

17. člen 
(ciprinidni revirji) 

(1) Ciprinidni revirji: Pšata 4 (PŠ4), Pšata 5 (PŠ5), Rača 3 (RA3), Rača 4 (RA4), Drtijščica 3 
(DR3), vsi ribniki in jezera, razen gojitvenih, so odprti celo leto, pri tem je potrebno 
upoštevati varstvene dobe posameznih vrst rib. 

(2) Za ribolov se vpiše ciprinidne lovne dneve. 
 

18. člen 
(ribolovni režim "ujemi in spusti") 

(1) V ciprinidnih ribolovnih revirjih: Plastenka, Pristava Mengeš in Gradiškem jezeru je 
dovoljen ribolov krapovcev po režimu »ujemi in spusti«. Loviti se sme z največ dvema 
palicama. Ribolov je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega 
izvora, s trnkom enojčkom brez zalusti. 

(2) Pri ribolovu krapovcev je prepovedana uporaba pletene vrvice, kot osnovne ribiške vrvice. 

(3) V salmonidnem ribolovnem revirju Kamniška Bistrica 2 (KB2) je dovoljen ribolov 
salmonidov po režimu »ujemi in spusti« in v skladu z 8. členom tega pravilnika. 

(4) Ujeto ribo se po ulovu vrne takoj v vodo oziroma ribnik. V nobenem primeru ni dovoljeno 
shranjevanje rib v mreži čuvarici.  

(5) Ribolov v ciprinidnih ribolovnih revirjih iz prvega odstavka je dovoljen podnevi in ponoči, 
vse leto, razen na Gradiškem jezeru, kjer velja nočni ribolov od 1. julija do 1. marca. 

(6) Med obvezno opremo za izvajanje ribolova v ciprinidnih revirjih po ribolovnem režimu 
"ujemi in spusti" sodi: 

− mreža podmetalka, katere stranice ne smejo biti krajše od 90 cm, 

− blazina za odlaganje rib min. dolžine 90 cm ali banjica, 

− sredstvo za razkužitev vbodnih in ostalih ran, 
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− vreča za smeti.  
(7) Ribolov soma in smuča v revirjih jezero Pristava in v ribniku Plastenka je dovoljen v 

dnevnem in nočnem času, in sicer tako, kot velja za ribolov soma in smuča v drugih revirjih. 
(8) Član RD mora pred pričetkom ribolova plenilk v ribolovno dovolilnico ribolovnega revirja z 

ribolovnim režimom "ujemi in spusti", pred datum vpisati črko »P« (plenilke), turistični ribič 
pa kupiti dovolilnico za ribolov plenilk.  

 
19. člen 

(nočni ribolov) 
(1) Nočni ribolov, kot ga določa RGN, je dovoljen od 1. julija do 1. marca v naslednjih ribolovnih 

revirjih: Lahovče, Češnjevek 1 in 2, Križ, Črnelo 2, Moravče 2 in 3, Gradiško jezero, 
Plastenka in jezero Pristava. 

(2) Dovoljen je nočni ribolov naslednjih vrst rib: krap, som in smuč. 
(3) Ribolov soma in smuča se lahko izvaja le z eno ribiško palico in enim trnkom. 
(4) Član RD mora pred pričetkom ribolova v ribolovni dovolilnici izbrati rubriko za nočni ribolov 

in pred revir vpisati črko »P« (plenilke). 
(5) Ribolov je dovoljen z vabami rastlinskega in živalskega izvora. 
(6) Pri nočnem ribolovu je prepovedana uporaba svetlobnih teles za privabljanje rib in 

razsvetljevanje, razen za lastne potrebe ribiča in označevanje plovcev, ki pa ne smejo biti 
usmerjena v brežine ali vodo. 

(7) V tekočih vodah nočni ribolov ni dovoljen. 
 

II. Ribolovne pravice 

 
20. člen 

(ribolov gostov ribiča) 
(1) Član z izpitom lahko v ribolovni sezoni v salmonidni ali ciprinidni revir povabi na ribolov 

ribiče goste le petkrat (5x). Z gosti mora loviti v vidni razdalji, do 100 m. Član vpiše ustrezno 
število ribolovnih dni - enega zase in druge za goste (kar označi z »G«). 

(2) Za gosta v letno ribolovno dovolilnico ni dovoljeno vpisati člana RD Bistrica Domžale (ne 
glede na status). 

(3) Pripravniku in mladoletnemu ribiču, v letno ribolovno dovolilnico ni dovoljeno vpisati gosta. 
(4) Na isti ribolovni dan in vpisan ribolovni dan člana, smejo na ribnikih in jezerih s svojo ribiško 

palico, v njegovi prisotnosti loviti tudi njegovi družinski člani (žena, mož, sin, hči, vnuk, 
vnukinja). Dovoljena je ena dnevna norma dovoljenega ulova. 

(5) Ribič je kot uporabnik ribolovne dovolilnice odgovoren za pravilno izvajanje ribolova 
gostov, družinskih članov, starša ali spremljevalca. 

 
21. člen 

(omejitve pri ribolovu) 
(1) V primeru uplenitve salmonida ali ciprinida ni dovoljeno nadaljevati z ribolovom ščuke, 

soma ali smuča, razen pod pogoji iz točke 19. tega pravilnika (nočni ribolov). 
(2) Uplenjene ribe so last ribiča in jih ne sme prodajati. 
 

22. člen 
(ribolov v več revirjih na isti dan) 

(1) Na isti ribolovni dan lahko ribič vpiše oz. aktivira največ dva različna ribolovna revirja in 
izvaja ribolov temu pravilno. Za vsak koriščen ribolovni dan velja dnevna norma ulova. 

(2) Pred pričetkom ribolova je ribič dolžan vpisati v papirno ribolovno dovolilnico: 

− datum na naslednji način (npr.: 03.maj); 

− vrsto rib, ki jo bo lovil »S« salmonidi ali »C« ciprinidi – v mešanih revirjih ali »P« za 
plenilke. 

− ribolovni revir v katerem bo lovil (skrajšano oznako revirja). 
(3) Datum mora biti vpisan s kemičnim svinčnikom in se ga ne sme popravljati.  
(4) Napačen vpis datuma se prečrta tako, da je še viden, v novo vrstico se vpiše nov datum.  
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(5) Datum, ki je bil prečrtan, se šteje za porabljen ribolovni dan, razen, če je naslednji vpisan 
datum vpisan pred datumom pomote.  

(6) Vsako uplenjeno ribo je potrebno takoj vpisati in označiti s križcem “X” na desnem robu 
obrazca. Manjše ribe brez najmanjše mere se vpisujejo tako, da se z križcem “X” označi 
deset uplenjenih rib. Zaradi nepravilno izpolnjenih rubrik ali popravljanja podatkov je ribič 
disciplinsko odgovoren. 

(7) Pravila glede aktivacije/vpisa ribolovnega dne in vpisa uplena veljajo enakovredno tako za 
papirno kot elektronsko letno ribolovno dovolilnico. 

 
23. člen 

(kvota ribolovnih dni za ribiča člana) 
(1) Član z ribiškim izpitom je upravičen do naslednjega števila ribolovnih dni: 

− 20 ribolovnih dni za salmonide, 

− 30 ribolovnih dni za ciprinide. 
(2) Član pripravnik, brez ribiškega izpita, je upravičen do naslednjega števila ribolovnih dni: 

− 20 ribolovnih dni za salmonide 

− 30 ribolovnih dni za ciprinide. 
(3) Mladoletni ribič od 15. do 18. leta je upravičen do naslednjega števila ribolovnih dni: 

− 20 ribolovnih dni za salmonide 

− 30 ribolovnih dni za ciprinide. 
(4) Mladoletni ribič do dopolnjenega 15. leta je upravičen do naslednjega števila ribolovnih dni: 

− 5 ribolovnih dni za salmonide 

− 15 ribolovnih dni za ciprinide. 
(5) Pogodbeni ribiški čuvaj s sklenjeno pogodbo je upravičen do neomejenega števila 

ribolovnih dni in dovoljenega števila uplenjenih rib, kot to velja za člane z opravljenim 
ribiškim izpitom - 20 ribolovnih dni za salmonide in 30 ribolovnih dni za ciprinide -, v skladu 
s 1. odstavkom tega člena. 

(6) Pripravnik ne sme izvajati ribolova v tekočih vodah brez spremstva polnoletnega ribiča 
člana RD. 

(7) Mladoletni ribič brez opravljenega ribiškega izpita, ki še ni dopolnil 15 let, ne sme izvajati 
ribolova brez spremstva polnoletnega ribiča člana RD. 

(8) Mladoletni ribič lahko izvaja samostojni ribolov v ciprinidnih revirjih na način, da lovita 
skupaj najmanj dva mlada ribiča stara 15 let ali več, ter s soglasjem staršev. Pred tem 
morata imeti opravljen interni izpit RD. 

(9) Član lahko dokupi ribolovne dni nad določeno kvoto iz prvega, četrtega in petega odstavka 
tega člena, ko ima v celoti opravljene obveznosti iz naslova delovnih ur. Priporočamo 
izvajanje ribolova po načelu ujemi in spusti. 

 
 

24. člen 
(izdaja letnih ribolovnih dovolilnic članom) 

(1) Letna ribolovna dovolilnica za novo ribolovno leto se izda članu po plačilu članarine, kazni, 
administrativnih in drugih opravljenih obveznostih, določenih v Statutu RD, ostalih notranjih 
aktih RD ali sklepih organov RD. 

(2) Obnova članstva in izdaja letnih ribolovnih dovolilnic poteka v mesecu decembru ali 
januarju po določenem in objavljenem razporedu. Plačila članskih obveznosti se lahko 
opravijo že v mesecih oktobru, novembru in decembru tekočega leta. 

(3) Letna ribolovna dovolilnica se izda članu v papirni oziroma elektronski obliki. 
(4) Uporaba elektronske letne ribolovne dovolilnice je obvezna za vse člane mlajše od 65 let, 

razen za dolgoletne člane RD, ki so v letu 2022 dopolnili 65 let in vsa leta uporabljajo 
papirnato ribolovno dovolilnico. Navedeni člani lahko tudi v bodoče uporabljajo papirnato 
letno ribolovno dovolilnico. Prehod iz elektronske letne ribolovne dovolilnice na papirnato 
letno ribolovno dovolilnico ni možen, ne glede na starost člana.  
Za vse nove člane je uporaba elektronske letne ribolovne dovolilnice obvezna, ne glede 
na starost. 
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(5) Častni član, član UO, predsednik nadzornega odbora in disciplinske komisije, disciplinski 
tožilec in pogodbeni ribiški čuvaj s sklenjeno pogodbo, je upravičen do brezplačne letne 
ribolovne dovolilnice, po plačilu članarine.  

(6) Član, ki v tekočem letu dopolni 70 let in invalid s stopnjo invalidnosti po lestvici enaki 3 in 
4, glede na Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje 
pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov 
ter o delu rehabilitacijskih komisij, je upravičen do brezplačne letne ribolovne dovolilnice, 
po plačilu članarine. 

(7) UO odloča o drugih upravičencih s sklepom. 
(8) UO s sklepom odloči o znesku letne članarine in vrednosti ribolovnih dovolilnic. 
(9) Izdaja reprezentančnih ribolovnih dovolilnic je v pristojnosti UO. 
(10) Ribič je dolžan letno ribolovno dovolilnico v papirni obliki vrniti RD do konca 

koledarskega leta. Če do roka ne vrne pravilno izpolnjene ribolovne dovolilnice, izgubi 
pravico do letne ribolovne dovolilnice v naslednjem letu, poravnati pa mora tudi kazen za 
nevračilo v znesku, kot ga določi UO. 

(11) Pravila glede aktivacije/vpisa ribolovnega dne in vpisa uplena veljajo enakovredno tako 
za papirno kot elektronsko letno ribolovno dovolilnico. 

 
25. člen 

(turistične ribolovne dovolilnice) 
(1) Prodaja turističnih ribolovnih dovolilnic se izvaja v ustrezni prodajni mreži, ki je objavljena 

na spletni strani RD. 
(2) Do turističnih ribolovnih dovolilnic so upravičeni slovenski in tuji državljani, ki se izkažejo z 

veljavnim osebnim dokumentom. 
(3) Za turistične ribiče veljajo omejitve števila dni ribolova v ribnikih Češnjevek 1, Moravče 1 

in Črnelo 2 in sicer do izpolnitve kvote 10 % razpoložljivih ribolovnih dni.  
(4) Na turistično ribolovno dovolilnico je dovoljeno upleniti vrsto in število rib, ki je napisana na 

ribolovni dovolilnici. 
(5) UO s sklepom odloči o vrednosti turistične ribolovne dovolilnice. 
 

26. člen 
(varovanje voda, okolja in narave) 

(1) Član RD je dolžan: 

− poznati Bistriški ribiški okoliš, njegove meje in veljavni ribolovni režim;  

− stalno skrbeti za varovanje voda in rib, zlasti drstišč in zbirališč drstnic ter ribjih stez; 

− odzivati se na kakršnokoli vrsto onesnaženja ter preprečevati škodo, ki bi lahko ogrozila 
vodo, vodni živelj ali obrežje vodnih strug. 

(2) Vsak, ki opazi pogin rib, mora o tem nemudoma obvestiti Center za obveščanje na številko 
112 in vodstvo RD. 

(3) Ribič mora spoštovati Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev, predvsem odnos 
ribičev do narave, odnos do ribe in medsebojne odnose med ribiči, kot ga je sprejela 
Ribiška zveza Slovenije. 

 
 

27. člen 
(obveščanje članov) 

(1) O spremembah in dopolnitvah ribolovnih pravil obvešča UO članstvo neposredno na svojih 
spletnih straneh, z elektronskimi sporočili, z objavo na oglasnih deskah ribiških brunaric in 
v letni okrožnici. 

 

XI. Končne določbe 

 

28. člen 
(veljavnost pravilnika) 

(1) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 



10 
 

(2) Ta pravilnik velja za vse ribiče člane in turistične ribiče, kadar izvajajo ribolov v Bistriškem 
ribiškem okolišu.  

(3) Avtentičnost razlage tega pravilnika daje UO v primerih, ko nastane dvom glede uporabe 
posameznih določb. 

(4) Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha veljati pravilnik o športnem ribolovu z dne 13. 3. 
2016. 

(5) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na UO, uporablja pa se od 01.01.2023 
 
Domžale,  
 

   Bojan Križnik, 
predsednik RD Bistrica Domžale 
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