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Ribiška družina Bistrica Domžale 
 
 
 

PRAVILNIK O ŠPORTNEM RIBOLOVU 
 
 

I. DEL 
 

RIBOLOVNI REŽIM 
 
V skladu z določili 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), Ribiško gojitvenim načrtom - 
RGN, koncesijsko pogodbo ter statutom RD,  
velja v Bistriškem ribiškem okolišu, s katerim 
upravlja RD Bistrica Domžale (v nadaljnjem 
besedilu: RD), ribolovni režim, kot je določen s 
tem pravilnikom. 
 

1. Splošni pogoji 
 
1. Ribe je dovoljeno loviti v skladu s predpisi, 

ki urejajo sladkovodno ribištvo in 
ohranjanje narave ter v skladu s sprejetim 
letnim programom ribiškega upravljanja.  

2. Ribe je dovoljeno loviti na podlagi veljavne 
ribolovne dovolilnice in članske izkaznice. 
Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva.  

3. Za izdajo vseh ribolovnih dovolilnic je 
pooblaščen UO RD. O vseh izdanih 
ribolovnih dovolilnicah se vodi evidenca. 

4. Članske ribolovne dovolilnice so letne, 
turistične ribolovne dovolilnice so dnevne 
in nočne.  

 
2. Evidenca uplena 

 
Ribič je dolžan letno ribolovno dovolilnico z 
rekapitulacijo ulova vrniti RD do konca 
koledarskega leta. Ulove v revirjih »ujemi in 
spusti« mora poročati v rekapitulaciji ulova. 

 
3. Čas ribolova 

 
1. Dnevni čas ribolova se šteje 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. 

5. Nočni ribolov je dovoljen le v določenem 
obdobju in na posebej določenih mestih. 

6. Obdobja in mesta, kjer se dovoljuje nočni 
ribolov so določena v RGN in v tem 
pravilniku. 

7. V tekočih vodah nočni ribolov ni dovoljen. 
 

4. Ribolovni na čini 
 
1. Ribolov je dovoljen le z ribiško palico, kjer 

je naveza z eno vabo. 
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. Ne glede na prejšnji odstavek je ribolov na 
tekmovanjih v lovu krapov z obtežilnikom 
dovoljen z največ dvema ribiškima 
palicama, v skladu s pravili RZS. 

 
5. Ribolovne tehnike 

 
1. Dovoljene ribolovne tehnike so: 

muharjenje, vijačenje, beličarjenje in talni 
ribolov. Ribolov s čolna ni dovoljen. 

2. Ribolov lipana je v vseh salmonidnih in 
mešanih revirjih dovoljen le z 
muharjenjem. 

3. Ribolov postrvi v revirjih KB-2 in KB-3 je 
dovoljen le z muharjenjem. V revirju KB-3 
je dovoljena tudi uporaba vodne kroglice z 
eno muho.  

4. V vseh ostalih revirjih je ribolov postrvi, 
ščuke, smuča in bolena dovoljen le z 
muharjenjem ali vijačenjem.  

 
6. 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 revirjih KB-2 in KB-3 je 
dovoljen le z umetno muho (suha, mokra, 
potezanka) z enim trnkom, enojčkom brez 
zalusti. 

3. Ribolov postrvi v ostalih tekočih vodah je 
dovoljen le z umetno vabo z enim trnkom. 

4. 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.  

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). 
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6. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 
je ribolov soma, smuča in bolena v jezerih, 
akumulacijah in ribnikih dovoljen tudi z 
vabami rastlinskega in živalskega izvora 
(npr. deževnik, drobovina, mrtva riba v 
skladu z 9. členom tega pravilnika). 

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

 
7. Prepovedane vabe 

 
1. Za vabo pri ribolovu je prepovedana 

uporaba: 
• živih živali (npr. ribic, majskih hroščev, 

kobilic…); 
• 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. 

 
8. 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 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. 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. 

6. Pri ribolovu mora imeti ribič poleg 
ustreznega ribolovnega pribora še 
obvezno klešče za odpenjanje, merilo, 
podmetalko. 
 

9. Najmanjše lovne mere in varstvene 
dobe 

 
1. Ribič mora upoštevati najmanjše lovne 

mere in varstvene dobe posameznih vrst 
ribolovnih rib v Donavskem porečju, ki so 
predpisane s pravilnikom o ribolovnem 
režimu v ribolovnih vodah. 

 

Ribe:               Najmanjša Varstvena doba:                            
                                   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   30 01.05. – 30.06 
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. 

 
10. Dovoljen uplen 

 
1. Dovoljen uplen na ribolovni dan ali noč z 

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

2. Ko se doseže dovoljeni uplen se ribolov 
zaključi.  

3. Ribolov sulca je dovoljen od 1.10. do 14.2., 
v revirju KB-4, od sotočja z Račo-4 v 
Domžalah do izliva v Savo. V tem delu 
revirja je vijačenje prepovedano (npr. 
blestivka, žlica), dovoljeno je muharjenje s 
potezanko do 5 cm. 

4. Ribolov se izvaja do izlova štirih (4) sulcev. 
Član lahko v ribolovni sezoni upleni samo 
enega sulca. Dovoljene so vse umetne 
vabe, najmanjše dolžine 10 cm. Po 
končanem ribolovu je potrebno ribolovno 
dovolilnico obvezno vrniti upravljavcu. 
Loviti se sme zgolj s spremstvom: dva 
člana RD, ali turist in član RD ali ribiški 
čuvaj.  
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5. V enem letu sme član RD upleniti dve 
ščuki. Za turistični ribolov ščuke se dovoli 
do 10 % razpoložljivih lovnih dni. 

 
II. DEL 

 
NAČINI RIBOLOVA 

 
11. Ribolovni revirji 

 
Ribolovno leto v RD “Bistrica” Domžale traja od 
1. 1. do 31. 12. 
 
1. Salmonidni revirji so:  
 
Pšata 2 (PŠ-2), Reka 2 (RE-2), Kamniška 
Bistrica-2 (KB-2), Kamniška Bistrica 3 (KB-3), 
Nevljica 2 (NE-2), Radomeljska mlinščica 
(RM), Homška mlinščica (HM), Radomlja 2 
(RD-2), Titanova mlinščica (TM).  
 
1. Salmonidni revirji so odprti za ribolov od 

1.4. do 30.9. v ostalem času so za ribolov 
zaprti. V njih se koristijo zgolj salmonidni 
ribolovni dnevi. 

2. Dovoljeno je 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.  

3. V salmonidnem revirju KB-2 je dovoljen 
ribolov le po načelu »ujemi in spusti« in v 
skladu z 11. členom tega pravilnika. 

4. Ribolov postrvi v revirju KB-3 in Titanovi 
mlinščici je dovoljen le z umetno muho 
(suha, mokra, potezanka) z enim trnkom, 
enojčkom brez zalusti. 
 

2. Mešani revirji:  
 
Pšata 3 (PŠ-3), Kamniška Bistrica 4 (KB-4), 
Drtijščica 2 (DR-2), Radomlja 3 (RD-3), Dolska 
mlinščica (DM). 
 
1. Mešani revirji so odprti celo leto, pri tem pa 

je potrebno upoštevati varstvene dobe za 
posamezne vrste rib.  

2. V mešanih revirjih je ribič dolžan pred 
pričetkom ribolova vpisati v ribolovno 
dovolilnico ustrezen ribolovni dan 
(salmonidni ali ciprinidni) in temu primerno 
izvajati ribolov. 

 
3. Ciprinidni revirji:  
 
Pšata 4 (PŠ-4), Pšata 5 (PŠ-5), Rača 2 (RA-2), 
Rača 3 (RA-3), Rača 4 (RA-4), Drtijščica 3 
(DR-3) vsi ribniki razen gojitvenih. 
 

1. Dovoljeni so vsi načini ribolova, razen 
ribolova s čolna.  

2. Ciprinidni revirji so odprti celo leto, pri tem 
pa je potrebno upoštevati varstvene dobe 
za posamezne vrste rib. Za ribolov se 
vpiše ciprinidne lovne dneve. 

 
12. Režim »Ujemi in spusti« 

 
1. V ribniku Plastenka, jezeru Pristava 

Mengeš in določeni trasi Gradiškega 
jezera je dovoljen ribolov krapovcev po 
načelu »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. Ujeto ribo se po ulovu vrne v ribnik. V 
nobenem primeru ni dovoljeno 
shranjevanje rib v mreži čuvarici.  

3. Ribolov je dovoljen podnevi in ponoči. V 
ciprinidnem revirju »ujemi in spusti« je 
dovoljen nočni ribolov vse leto. 

4. 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. 

5. Med obvezno opremo za izvajanje ribolova 
spada: 

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

− blazina za odpenjanje in tehtanje rib – min. 
dolžine 90 cm; 

− sredstvo za razkužitev vbodnih in ostalih 
ran; 

− kemični svinčnik in beležka za beleženje 
ulovljenih in izpuščenih rib; 

6. Ne glede na zgornji odstavek je v zgoraj 
navedenih ribnikih dovoljeno loviti in 
upleniti plenilke (som, ščuka, smuč, bolen) 
z umetnimi vabami s trnkom enojčkom 
brez zalusti, upoštevajoč pravilnik RD 
Bistrica Domžale. Član RD mora pred 
pričetkom ribolova v ribiško dovolilnico 
pred datum vpisati črko »P« (plenilke), 
turistični ribiči pa kupiti dovolilnico za 
ribolov plenilk. Ribolov plenilk je dovoljen 
samo od zore do mraka z eno palico.  

 
13. Nočni ribolov 

 
1. Nočni ribolov je dovoljen od 1.7. do 1.3. 

Loviti se sme navedene vrste: soma, 
smuča in krapa v naslednjih ribnikih: 
Lahovče, Češnjevek 1, 2, Križ, Črnelo 2, 
Moravče 2, 3. 

2. Član RD v ribolovno dovolilnico vpiše 
datum in označi z »N« (nočni ribolov) pri 
plenilkah pa vpiše še »P«. 
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3. Na ribnikih in jezerih ujemi in spusti, ni 
dovoljen nočni ribolov plenilk. 

4. Na turistično ribolovno karto se v rubriko 
cena pripiše še »NOČNA«. 

 
14. Ribolov gostov 

 
1. Član z izpitom lahko v ribolovni sezoni v 

salmonidni ali ciprinidni revir povabi na 
ribolov gosta le petkrat (5x). Za pravilno 
izvajanje ribolova gosta odgovarja član. Z 
gostom morata loviti v vidni razdalji, do 
100 m. Član vpiše ribolovni dan - enega 
zase in drugega za gosta (kar označi z 
»G«). 

2. Za gosta ni dovoljeno vpisati člana RD 
Bistrica Domžale. 

3. Pripravnik in mladi ribič brez ribiškega 
izpita ne smeta povabiti gosta. 

4. Na ribolovno dovolilnico člana smejo s 
svojo ribiško palico v njegovi prisotnosti 
loviti tudi njegovi družinski člani (žena, 
mož, sin, hči, vnuk). Dovoljena je ena 
dnevna norma ulova. To dovoljenje velja 
samo za ciprinidne revirje. Ribič lastnik 
članske izkaznice je odgovoren za pravilno 
izvajanje ribolova. 

 
15. Omejitve 

 
1. V primeru uplenitve salmonida ali ciprinida 

ni dovoljeno nadaljevati ribolova ščuke, 
soma ali smuča, razen pod pogoji iz točke 
13. (nočni ribolov) tega pravilnika. 

2. Ulovljene ribe so last ribiča in jih ni 
dovoljeno prodajati. 

 
16. Dva revirja 

 
1. Na en koledarski dan lahko vpiše ribič 

največ dva ribolovna revirja (primer: ribič 
lahko dopoldan lovi v tekoči vodi, popoldan 
pa na ribniku, ali pa nadaljuje z nočnim 
ribolovom). 

2. Pred pričetkom ribolova je ribič dolžan 
vpisati v ribolovno dovolilnico: 

− datum z dvoštevilčnimi arabskimi 
številkami (npr.: 03.05.); 

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

− ribolovni revir v katerem bo lovil (skrajšano 
oznako revirja ali kratico za ribnik). 

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 in se vpiše novi datum. 

5. 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. 

 
17. Ribolovni dnevi 

 
1. Redni in častni člani RD so upravičeni do 

naslednjega števila ribolovnih dovolilnic: 
− 20 ribolovnih dni za salmonide 
− 30 ribolovnih dni za ciprinide. 
2. Člani pripravniki brez izpita, so upravičeni 

do naslednjega števila ribolovnih 
dovolilnic: 

− 5 ribolovnih dni za salmonide 
− 30 ribolovnih dni za ciprinide. 
3. Mladi ribiči so upravičeni do naslednjega 

števila ribolovnih dovolilnic: 
− 5 ribolovnih dni za salmonide 
− 15 ribolovnih dni za ciprinide. 
4. Mladoletni član, ki je opravil izpit za ribiča 

pri RZS pred polnoletnostjo (med 15. in 18. 
letom), lahko dobi enako število ribolovnih 
dni kot polnoletni član in samostojno izvaja 
ribolov.  

5. Mladi ribiči ne smejo izvajati ribolova brez 
spremstva polnoletnega člana RD. 

6. Mladi ribič lahko izvaja samostojni ribolov 
na ribniku na način, da lovita najmanj dva 
ribiča skupaj s 15. leti starosti in več ter s 
soglasjem staršev. Pred tem mora imeti 
opravljen interni izpit RD. 

7. Pogodbeni ribiški čuvaji so upravičeni do 
ribolovne dovolilnice z neomejenim 
številom ribolovnih dni.  

8. Po preteku pripravniške dobe v dolžini 
enega leta je član pripravnik dolžan 
opraviti izpit za športnega ribiča v 6. 
mesecih.   

 
18. Dovolilnice 

 
1. Letna ribolovna dovolilnica za naslednje 

ribolovno leto se izda članom RD po 
plačilu članarine in opravljenih 
obveznostih, določenih v Statutu in ostalih 
notranjih aktih RD. 

2. Častnim članom, članom UO in 
predsednikom nadzornega odbora, 
disciplinske komisije, disciplinskemu 
tožilcu in ribiškim čuvajem s sklenjeno 
pogodbo, pripada brezplačna letna 
ribolovna dovolilnica po plačilu članarine.  

3. Člani, ki v tekočem letu dopolnijo 70 let in 
invalidi I. stopnje, so upravičeni do 
brezplačne letne ribolovne dovolilnice po 
plačilu članarine.  

4. Do te ugodnosti so upravičeni člani, ki so 
dopolnili 70 let in tisti invalidi I. stopnje, ki 
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so že najmanj pet let včlanjeni v RD. O 
drugih upravičencih odloča UO. 

5. 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. 

 
19. Turisti čne ribolovne dovolilnice 

 
1. Prodajo turističnih ribolovnih dovolilnic 

organizira RD v ustrezni prodajni mreži, ki 
je objavljena na spletnih straneh. 

2. Do turističnih ribolovnih dovolilnic so 
upravičeni naši in tuji državljani, ki se 
izkažejo z veljavnim osebnim 
dokumentom.  

3. Za turistične ribiče veljajo omejitve za 
ribolov v ribnikih Češnjevek-1, Moravče-1 
in Črnelo-2 in sicer do izpolnitve kvote 10 
% razpoložljivih ribolovnih dni. 

 
20. Varstvo voda 

 
1. Člani RD so dolžni: 
− poznati bistriški ribiški okoliš, njegove meje 

in veljavni ribolovni režim;  
− stalno skrbeti za varstvo voda in rib, zlasti 

drstišč in zbirališč drstnic ter ribjih stez; 
− dolžni so se odzivati na kakršnokoli vrsto 

onesnaženja, ter preprečevati škodo, ki bi 
lahko ogrozila vodo, vodni živelj ali 
obrežje;  

− člani stari do vključno 65 let in pridruženi 
člani, so vsako leto dolžni opraviti 15 
delovnih ur in 5 ur na varstvu voda; 

− mladoletni člani 5 delovnih ur; 
− člani pripravniki so prvo leto dolžni opraviti 

40 delovnih ur; 
− neopravljene delovne ure so dolžni plačati 

v znesku, ki ga določi UO;  
− vsi so dolžni sodelovati pri izvrševanju 

ribiškogojitvenega načrta 
2. Vsak, ki opazi pogin rib, mora o tem 

nemudoma obvestiti center za obveščanje 
na številko 112 in vodstvo RD. 

 
21. Usposabljanje članov 

 
1. Novi člani pripravniki in mladi člani se 

morajo obvezno udeležiti internega 
usposabljanja, ki ga razpiše RD. 

 
22. Ribiško čuvajska služba 

 
1. Ribiško čuvajsko službo opravljajo 

pogodbeni ribiški čuvaji. 
2. Dolžnosti in pravice ribiških čuvajev so 

določene v Zakonu o sladkovodnem 

ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006) in 
Pravilniku komisije za ribiško čuvajsko 
službo RD. 

3. Naloge ribiško čuvajske službe so: 
- izvajanje nadzora nad ribolovom; 
- nadzor  ribolovnih dovolilnic, uplena ter 

ribiških priprav; 
- pomoč in nasveti ribičem; 
- obveščanje policije ali centra za 

obveščanje in pristojne inšpekcijske službe 
v  primerih poginov rib in drugih vodnih 
organizmov; 

- spremljanje posegov v vode ribiškega 
okoliša; 

- evidentiranje in obveščanje upravljavca o 
nenapovedanih posegih na vodnih in 
obvodnih zemljiščih ribiškega okoliša; 

- sprotno vodenje in mesečno poročanje o 
opravljanju ribiško čuvajske službe na 
način in v obliki kot ju predpiše minister; 

- obveščanje ribiškega inšpektorja o 
kršitvah. 

 
23. Ukrepi ribiškega čuvaja 

 
1. Pri izvajanju svojih nalog, sme ribiški čuvaj 

izvajati naslednje ukrepe: 
− pregledati ribolovno dovolilnico in 

pregledati listine za ugotovitev istovetnosti 
osebe, ki lovi ribe ali se nahaja ob vodi s 
priborom za ribolov;  

− pregledati ribolovni pribor, vabe, ribolovno 
opremo in uplen osebe iz prve alinee tega 
člena;  

− fotografirati domnevnega kršitelja in 
zavarovati dokazno gradivo; 

− začasno zaseči ribolovno opremo, vabe in 
uplen osebam, ki love ali se zadržujejo ob 
vodi, če nimajo ribolovne pravice ali, če 
lovijo na prepovedan način; 

− trajno zaseči protipravno ujete ribe; 
− odvzeti ribolovno dovolilnico ribičem, ki 

lovijo na prepovedan način. 
2. Zaradi dokazovanja prekrška sme ribiški 

čuvaj osebo, ki je izvajala prepovedan 
ribolov, ribolovne priprave in uplenjene ribe 
tudi fotografirati ali posneti. 

3. Ribič je dolžan na zahtevo ribiškega 
čuvaja priti iz vode in pokazati vabo s 
katero izvaja ribolov, ribolovni pribor, 
uplenjene ribe.  

 
24. Kon čne dolo čbe 

 
1. O vseh spremembah in dopolnitvah teh 

pravil obvešča UO RD svoje članstvo 
neposredno na svojih spletnih straneh, z 
elektronskimi sporočili, z objavo na 
oglasnih deskah na ribiških brunaricah in v 
letni okrožnici. 
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2. Z dnem sprejetja tega pravilnika prenehajo 
veljati vsa dosedanja določila, ki se 
nanašajo na športni ribolov. 

3. Ta pravilnik velja za člane RD ali turistične 
ribiče, ki izvajajo ribolov v bistriškem 
ribiškem okolišu.  

4. Pravilnik začne veljati naslednji dan po 
sprejetju na Zboru članov RD Bistrica 
Domžale, uporablja pa se od 1. 4. 2016.  

 
Šmarca pri Kamniku, 13. 3. 2016. 
 
 
                                     Martin Movern, 

predsednik RD Bistrica Domžale                                                                                           


