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10. – 2 belici in 1 kg ostalih rib, ki nimajo predpisane najmanjše lovne mere ali 

11. – 2 kg ostalih rib, ki nimajo predpisane najmanjše lovne mere. 

Amur in krap v ribniku nimata varstvene dobe (imata pa najmanšo lovno mero: 30 cm). 

 

V ribolovnem revirju Ribnik pod Debnim vrhom; šifra 30 je RIBOLOV STROGO PREPOVEDAN S 

TEHNIKAMA MUHARJENJA IN VIJAČENJA. PREPOVEDAN JE UPLEN RIB ROPARIC 

(POSTRV, ŠČUKA, SMUČ...). 

 

(3) Ujete podmerske ribe in ribe, za katere ribolovna dovolilnica ne velja, mora ribič previdno rešiti vabe in jo 

nepoškodovano vrniti nazaj v vodo. Ujete ribe sme ribič prijemati le z mokro roko. 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. 

 

(4) Ribe se merijo od začetka glave do konca repne plavuti. 

 

(5) Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali takoj usmrtiti na način, da se rib ne muči. 

 

(6) Ribič izkoristi ribolovno dovolilnico v posameznem ribolovnem revirju, ko je uplenil dovoljen dnevni ulov. 

 

9. člen 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ŠPORTNEGA RIBIČA 

 

(1) Pravico do gojitve, varstva in športnega ribolova imajo vsi člani z veljavno člansko izkaznico in veljavno 

letno ribolovno dovolilnico. Članska izkaznica in letna ribolovna dovolilnica sta osebni in neprenosljivi, 

veljavni le z identifikacijo z osebnim dokumentom (s fotografijo) člana. Izkoriščeni ribolovni dnevi se 

evidentirajo ločeno po ribolovnih revirjih. Pred pričetkom ribolova mora ribič v ribolovni dovolilnici v ustrezno 

rubriko s kemičnim svinčnikom vpisati datum ribolovnega dne (dan s številko, mesec s prvimi tremi velikimi 

tiskanimi črkami) in oznako dela vode(R 45, R 47a, R33 – Gruberjev prekop, R 30 – ribnik pod Debnim 

vrhom). Uplen rib mora ribič takoj/sproti evidentirati tako, da ga označi s črtico na koncu ustrezne vrstice (ne 

velja za manjše ribe zelenika, rdečeoka,…). Po zaključenem ribolovu se v ustrezne stolpce ribolovne 

dovolilnice uplen razvrsti po vrsti, številu in teži rib ter. V primeru, da ribolovni dan ni bil uspešen, se v stolpcih 

to označi s črtico.  
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(2)Popravljanje ali brisanje vpisanih podatkov v ribolovni dovolilnici ni dovoljeno. V primeru napake je 

potrebno napačne podatke prečrtati, v novo rubriko (vrstico) pa vpisati pravilne podatke. 

 

(3) Član, lahko povabi 5 x  letno gosta na svojo letno ribolovno dovolilnico, od tega ne več,  kot 3 x na 

salmonide. Član lahko povabi na ribolovni dan največ 2 gosta. V ribolovno dovolilnico mora član pred rubriko 

»Oznaka dela vode« označiti z veliko črko »G«. Gost ne sme biti član. Član brez izpita za športnega ribiča ne 

sme povabiti gosta. Gost ne sme biti član in pretekli član, kateremu je bila na podlagi disciplinskega ukrepa 

odvzeta pravica do ribolova. Gost se ne sme oddaljiti več kot 50 m od člana. 

 Oznaka dela 

vode 

Datum Vrsta rib Kosov Teža Vrsta rib Kosov Teža 

 R 45 20. JUL podust 1 0,5 klen 2 2 

   platnica 1 1 / / / 

 R 47a 02. AVG klen 2 1,5 / / / 

G R 47a 02. AVG klen 3 2 / / / 

 R 33 03. SEP / / / / / / 




