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Na podlagi 21. in 24. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS št. 
61/13.06.2006) ter 2. odstavka 7. člena in 3. alineje 26. člena Statuta Ribiške družine 
Vrhnika, z dne 12. 3. 2017, je Upravni odbor Ribiške družine Vrhnika na svoji redni seji dne  
03. 7. 2017 sprejel naslednji 

 
 

PRAVILNIK O RIBOLOVNEM REŽIMU  
V VODAH RD VRHNIKA 

 
 

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 Vrhniški ribiški okoliš na podlagi 2. odstavka 2. člena 
citiranega pravilnika. Vsa določila tega pravilnika veljajo za člane RD Vrhnika in ribiče z 
turistično ribolovno dovolilnico. 
 

1. člen 
(Vsebina) 

 
Ta pravilnik določa obvezna pravila pri izvajanju ribolova v Vrhniškem ribolovnem okolišu, in 
sicer tako, da podrobneje: 
 

- povzema določbe Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, in sicer:  

 splošne pogoje za izvajanje ribolova,  

 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 Vrhniški ribiški okoliš strožji ribolovni režim glede na splošne določbe iz 
prejšnje alineje, zlasti se to nanaša na: 

 letne kvote uplena; 

 prostorske omejitve ribolova; 

 ohranjanje narave 

 ribolov sulca; 

 nadzor nad izvajanjem določb pravilnika, 

 hujše in lažje disciplinske kršitve ter disciplinska in odškodninska odgovornost, 

 obvezno obnašanje pri izvajanju ribolova. 
 
 

2. člen 
(Splošni pogoji) 
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(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 konca 31. decembra istega leta in velja za 
obdobje veljavnosti letne ribolovne dovolilnice Ribiške družine Vrhnika. 

 
3. člen 

(Vrste ribolovnih dovolilnic) 
 

(1) Ribolovne dovolilnice so: 
– dnevne, 
– nočne, 
– več dnevni paket. 

(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) Večdnevni paket je za obdobje treh dni in dveh 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 letne ali dnevne 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 
(Evidenca izdanih in vrnjenih ribolovnih dovolilnic) 

 
(1) Ribiška družina Vrhnika vodi evidenco o izdanih ribolovnih dovolilnicah s podatki: 
– vrsta ribolovne dovolilnice, 
– zaporedna številka dovolilnice, 
– datum izdaje, 
– ime in priimek oziroma naziv imetnika ribolovne dovolilnice ter točen naslov, 
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– rok veljavnosti, 
– ribolovni revir za katerega je bila izdana, 
– vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti, 
– podpis izdajatelja. 
(2) Letno dovolilnico mora imetnik vrniti Ribiški družini Vrhnika. Dnevno dovolilnico je kupec 

dolžan vrniti z izpolnjenimi rubrikami na prodajno mesto, kjer jo je kupil. 
 

6. člen 
(Evidenca uplena) 

 
(1) Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico sproti vpisovati uplen. 
(2) V letno dovolilnico je potrebno s kemičnim svinčnikom, ki se ne briše, pred pričetkom 

ribolova vpisati datum in ribolovni revir. Tudi vse ostale zaznambe se vpisujejo s 
kemičnim svinčnikom. 

(3) Vpisanih podatkov se ne sme popravljati. Napačno vpisan datum ali ribolovni revir je 
potrebno prečrtati tako, da je še vedno viden tekst, vpisati POMOTA, v novo rubriko pa 
vpisati pravilen datum in revir. 

(4) 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 RGN-u 
in povzeto v tem pravilniku. 

(5) Vsaka uplenjena riba, katere dnevni uplen je dnevno omejen, se takoj z oznako “X” 
označi na koncu vrstice v rubriki in vpiše vrsto uplenjene ribe, kjer sta vpisana datum in 
ribolovni revir. 

(6) Končno število uplenjenih rib in teža se vpišeta takoj po zaključku ribolova. Uplenjene ribe 
mora ribič hraniti pri sebi ves čas izvajanja ribolova. 

(7) Dnevno sme ribič izvajati le 1 dnevni ali 1 nočni ribolovni datum. Nočni ribolovni datum se 
napiše tako, da se navede datum začetka ribolova. 

(8) Več dnevni paket se začne s sončnim vzhodom prvega dne in konča z mrakom tretjega 
dne. 

 
7. 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 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. 
 

8. člen 
(Nočni ribolov) 

 
(1) Nočni ribolov je dovoljen v revirju Ribniki Opekarna. 
(2) Pri nočnem ribolovu je prepovedana uporaba svetlobnih teles za privabljanje rib in 

razsvetljevanje. 
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(3) Pri nočnem ribolovu je dovoljeno izvajati le ribolov krapa in soma s tehniko beličarjenja ali 
talnega ribolova. 

(4) 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. 

(5) Obdobje in mesta, kjer se dovoljuje nočni ribolov, so določena v ribiško gojitvenem načrtu 
RD Vrhnika. 
 

9. 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 ribnikih Opekarna se lahko izvaja hkrati z največ dvema ribiškima palicama. 

Dovoljen način ribolova z dvema ribiškima palicama je talni ribolov z obtežilnikom. 
(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. 
(6) Čolni  morajo biti vpisani v register plovil pri RD Vrhnika. V nasprotnem primeru morajo 

biti na poziv UO RD Vrhnika odstranjeni iz vode in obvodnega pasu. 
(7) Ribolov iz čolna na ribnikih Opekarna je dovoljen samo na ribnikih Divjak. Prav tako je 

dovoljen ribolov iz čolna na Veliki Ljubljanici in Ljubljanici brez pritokov. 
(8) Daljinsko vodene naprave so prepovedane. 
 

10. člen 
(Ribolovne tehnike) 

 
(1) Dovoljene ribolovne tehnike so muharjenje, vijačenje, beličarjenje in talni ribolov. 
(2) Ribolov lipana je dovoljen le z muharjenjem z ustreznim muharskih priborom in z      

umetnimi muhami, navezanimi na trnek brezzalustnik ali s stisnjeno zalustjo. 
(3) Ribolov postrvi, sulca, ščuke, smuča in bolena je dovoljen le z muharjenjem ali 

vijačenjem. 
(4) Beličarjenje v Bistri, Ljubiji in Podpeškem grabnu ter salmonidnih vodah ni dovoljeno. 
(5) Dovoljen način ribolova z dvema ribiškima palicama je talni ribolov z obtežilnikom z 

obvezno uporabo trnka enojčka (priporočena uporabe vabe na lasu). 
 

11. člen 
(Dovoljene vabe) 

 
(1) Ribolov lipana v tekočih vodah je dovoljen le z umetno muho z enim trnkom enojčkom 

brez zalusti. 
(2) Ribolov postrvi v tekočih vodah je dovoljen s tehniko muharjenja z umetno muho z enim 

trkom enojčkom brez zalusti ali s tehniko vijačenja z umetno vabo z enim trnkom 
(enojčkom, dvojčkom ali trojčkom - priporočena je stisnjena zalust). Blestivka mora imeti 
tovarniško oznako številka 3. 

(3) Ribolov sulca, ščuke, smuča in bolena v tekočih vodah je dovoljen z umetnimi vabami z 
največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki – priporočamo uporabo trnkov brez zalusti). V 
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slučaju nakupa dnevne dovolilnice »Ujemi in spusti« je obvezna uporaba trnkov enojčkov 
brez zalusti. 

(4) Ribolov krapovcev je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega 
izvora z enim trnkom enojčkom (prepovedana je uporaba trnka dvojčka ali trojčka ). Ob 
nakupu dovolilnice »Ujemi in spusti« je obvezna uporaba trnka enojčka brez zalusti. 

 
12. 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. 

(3) Lov na mrtvo ribo je strogo prepovedan. 
 

13. člen 
(Obvezen dodatni pribor) 

 
(1) Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje (pean, 

klešče), merilo, kemični svinčnik, ki se ne briše, in podmetalko. Priporočamo uporabo 
odpenjalne blazine za vse ribolovne vrste. 

(2) Pri lovu ščuke je obvezna uporaba ustrezne jeklene ali fluorokarbonske predvrvice. 
(3) Pri lovu krapa, amurja in drobiža je obvezna oprema tehtnica. 

 
14. člen 

(Ravnanje z ujetimi ribami) 
 

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

rib ne muči. 
(3) Strogo prepovedano je zadrževati žive ribe v posodah ali mrežah. 
(4) 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. 
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15. člen 
(Najmanjše lovne mere, varstvene dobe in dovoljen dnevni uplen) 

 
Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe v vodah RD Vrhnika 
so: 
 
 

(2) Najmanjše lovne mere in varstvene dobe iz prejšnjega odstavka ne veljajo za tujerodne 
vrste rib, če so v ribiškogojitvenem načrtu RD Vrhnika opredeljene kot invazivne vrste in 
je to določeno v ribiškogojitvenem načrtu RD Vrhnika. 

Št. Vrsta ribe 
Najmanjša 
mera v cm Varstvena doba Dovoljen dnevni uplen 

1 Sulec – Hucho hucho 80 15.02. – 30.10. 1 

2 
Potočna postrv – Salmo trutta 
fario 35 1.10. – 31.03. 3 

3 Lipan – Thymallus thymallus 40 1.11. – 15.05. 1 

4 Ščuka – Esox lucius  60 1.02. – 30.04. 1 

5 Smuč – Sander lucioperca 50 1.03. – 31.05. 1 

6 Som – Silurus glanis  60 1.05. – 30.06. 1 

7 Bolen – Aspius aspius  40  1.05.– 30.06. 1 

8 Linj – Tinca tinca   30 1.05.– 30.06. 1 

9 Podust – Chondrostoma nasus   35 1.03.– 31.05. 2 

10 Platnica – Rutilus pigus    35 1.03.– 31.05. 2 

11 Klen – Leuciscus cephalus 30  1.05.– 30.06. 4 

12 Klenič – Leuciscus leuciscus  20  1.05.– 30.06. 5 

13 Mrena – Barbus barbus   30  1.05.– 30.06. 3 

14 Pohra – Barbus balcanicus  20  1.05.– 30.06. 2kg 

15 Ogrica – Vimba vimba  30  1.05.– 30.06. 3 

16 Ploščič – Abramis brama   30  1.05.– 30.06. 4 

17 Androga – Blicca bjoerkna  25  1.05.– 30.06. 2kg 

18 Jez – Leuciscus idus   35  1.03.– 31.05. 2kg 

19 Menek – Lota lota  30 1.12.– 31.03. 2kg 

20 Rdečeperka – Scardinius  / 1.04.– 30.06. 2kg 

21 Rdečeoka – Rutilus rutilus    / 1.04.– 30.06. 2kg 

22 Čep – Zingel zingel     20 1.03.– 31.05. 2kg 

23 Navadni ostriž – Perca fluviatilis   / 1.03.– 31.05. 2kg 

24 
Navadni koreselj – Carassius 
carassius / 1.05.– 30.06. 2kg 

25 Pisanec – Phoxinus Phoxinus  / 1.04.– 30.06. 2kg 

26 Zelenika – Abramus alburnus   / 1.04.– 30.06. 2kg 

27 Šarenka – Oncorhynchus mykiss  / 1.11.– 31.03. 3 

28 
Potočna zlatovčica –Salvelinus 
fontinalis 30 1.10.– 31.03. 3 

29 Amur / / 1 

30 Krap / / 1 
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(3) Ne glede na določbe tega člena je največji dovoljen uplen ene ribe z maso nad 5 kg, če je 
prva riba, oziroma dveh rib s skupno maso nad 5 kg. Ne glede na prejšnje določbe se 
ribolov zaključi, ko je dosežen dovoljen uplen iz tega člena. 

(5) Na tekočih vodah RD Vrhnika je ščuko na letno in turistično ribolovno dovolilnico 
dovoljeno loviti od 1.5. do 30.10., razen ob nakupu dnevne dovolilnice za lov sulca. V tem 
primeru je dovoljen uplen ščuke nad 80 cm, po uplenu se ribolov sulca za ribiča tisti dan 
zaključi. 

(6) Prepovedan je uplen krapa ali amurja nad 5 kg teže. 
(7) Dovoljen uplen v zgornji tabeli je veljaven do izpolnitve kvot za tekoče leto, ki jih potrdi 

Zbor članov RD Vrhnika. 
 

16. člen 
(Način določanja najmanjših lovnih mer) 

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

17. člen 
(Podmerske ribe, globoko zapetje) 

 
(1) Ribo, ki ni predmet ribolova in je bila ujeta pri ribolovu, je potrebno čim hitreje spustiti. Če 

je prišlo do globokega zapetja, se laks odreže 20cm nad gobčkom ribe in ribo vrne v 
vodo. 

(2) Vse vrste merskih rib, za katere ima ribič ribolovno dovolilnico, ki so bile pri ribolovu 
močno poškodovane ali jih ni moč rešiti trnka, je potrebno obvezno upleniti. 

(3) Vsako ribo, ki jo namerava ribič upleniti, je potrebno takoj na human način usmrtiti. 
 

18. člen 
(Pripravniki, spremstvo, omejitve pri ribolovu) 

 
(1) Pripravnik je član RD Vrhnika, ki še ni opravil izpita za športnega ribiča. Za pripravnika 

veljajo vse splošne in posebne določbe tega pravilnika. 
(2) Pripravnik sme izvajati ribolov v tekočih vodah samo pod neposrednim nadzorom 

mentorja ali športnega ribiča člana RD Vrhnika. V ribnikih lahko beličari brez spremstva. 
(3) Pripravnik lahko lovi plenilke v Ribnikih Opekarna le v spremstvu člana RD Vrhnika z 

opravljenim izpitom in vpisom ustreznega datuma. 
(4) Pripravnik je dolžan opraviti izpit za športnega ribiča v roku 3 let od datuma vpisa v 

družino. 
 

19. člen 
(Mladinci, spremstvo, omejitve pri ribolovu) 

 
(1) Mladinci so člani RD Vrhnika do dopolnjenega 18. leta starosti. 
(2) Mladinci lahko izvajajo ribolov, če imajo opravljen izpit o poznavanju rib in voda RD 

Vrhnika. 
(3) Za mladinca veljajo vse splošne in posebne določbe tega pravilnika. 
(4) Mladinec lahko izvaja ribolov v zaprtih vodah RD Vrhnika brez spremstva člana RD 

Vrhnika, vendar za njegovo varnost odgovarjajo zakoniti zastopniki. 
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(5) Mladinec lahko lovi plenilke v ribnikih Opekarna le v spremstvu člana RD Vrhnika z 
opravljenim izpitom za športnega ribiča. 

(6) Mladinci lahko izvajajo ribolov na ribniku pri ribiškem domu v času poletnih počitnic tudi 
med tednom v spremstvu mentorja ali zakonitega zastopnika. Spremljevalci nimajo te 
pravice. 

20. 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 
Vrhnika, če ne prepreči ribolova v nasprotju s pravili o športnem ribolovu. 

(4) Mentor je lahko član RD Vrhnika, ki ima najmanj 3 leta izpit za športnega ribiča. 
(5) Novim članom je potrebno, v kolikor si ga niso našli že sami, določiti mentorja. 

 
21. člen 

(Ribolovni revirji in drstišča) 
 

(1) Ribolov se lahko izvaja v naslednjih revirjih s katerimi upravlja Ribiška družina Vrhnika, in 
sicer le v enem revirju na dan: 

 
REVIR 30 
 
SALMONIDNI DEL 

 Velika Ljubljanica od izvira do sotočja z Malo Ljubljanico 

 Mala Ljubljanica od izvira v Močilniku do sotočja z Veliko Ljubljanico 

 Ljubljanica od sotočja Velike in Male Ljubljanice do avtocestnega mosta 
 
CIPRINIDNI DEL 

 Ljubljanica od avtocestnega mostu do Komina 

 Podlipščica od mostu v Kote (300 m nad mostom ceste Vrhnika - Horjul v Ligojni) do 
magistralne ceste Ljubljana - Postojna 

 Črna mlaka od magistralne ceste Ljubljana - Postojna do izliva v Ljubljanico 

 Tojnica od magistralne ceste Ljubljana - Postojna do izliva v Ljubljanico 

 Zrnica od izvira do izliva v Ljubljanico 

 ribnik pri Ribiškem domu 
 
V ciprinidnem delu tekočih voda je dovoljeno loviti salmonidne vrste tudi na salmonidni 
datum. 
 

 
REVIR 31 
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SALMONIDNI DEL 

 Borovniščica od izvira do čistilne naprave 

 Podpeški graben od izvira do izliva v Ljubljanico 
 
CIPRINIDNI DEL 

 Ljubljanica od meje v Kominu do Podpeškega mostu s pritoki 

 Borovniščica od čistilne naprave do izliva v Ljubljanico 

 Ribčev ribnik v Bistri  
 
V ciprinidnem delu tekočih voda je dovoljeno loviti salmonidne vrste tudi na salmonidni 
datum. 
 

 
REVIR BISTRA – LJUBIJA 
 
SALMONIDNI DEL 

 Bistra od izvira do izliva v Ljubljanico 

 Ljubija od izvira v Verdu do izliva v Ljubljanico 
____________________________________________________________________ 
 
REVIR RIBNIKI OPEKARNA (v Verdu) 
 
CIPRINIDNI DEL 

 ribniki v opuščenih glinokopih v kraju Verd 

 označeni ribnik je namenjen gojitvenim aktivnostim in je v njih prepovedano loviti 
____________________________________________________________________ 
 
Ribolov v ostalih vodah RD Vrhnika je prepovedan! 
Za vpisovanje revirjev in delov vod v ribolovne dovolilnice so določene naslednje oznake: 
 

 revir 30 (ciprinidni ali salmonidni datum): ………………….  30 
 

 revir 31 (ciprinidni ali salmonidni datum):….. ……    ……… 31 
 

 revir Ljubija - Bistra:……………    …........................………. BL 
 

 revir Ribniki Opekarna Verd (beličarjenje, talni ribolov):… ROB 
 

 revir Ribniki Opekarna Verd (vijačenje, muharjenje):....…. ROV 
 

 Ribnik pri ribiškem domu (oznaka RDB), Ribčev ribnik (oznaka RRB - beličarjenje ali RRV 
- plenilke) se vpisujejo v posebno evidenco v letni dovolilnici, v kolikor je bila kupljena 
ribolovna pravica. Ribolov ščuke je dovoljen v Ribčevem ribniku. 

 



Ribiška družina Vrhnika 
Sinja Gorica 57, 1360 Vrhnika 
info@rdvrhnika.si 
www.rdvrhnika.si 
DŠ: 50913026 
MŠ: 5220963000 
Datum registracije: 13.6.1959 
TR: SI56 0202 7001 6227 330, NLB d.d. 

 

 

10 

(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 Vrhnika. 

 
V ribolovnih vodah obstajajo zaradi varovanja biotopa in okolja naslednje prepovedi: 

 V času od vključno 1.4. do vključno 15.5. je prepovedan ribolov v obeh izvirnih rokavih 
Bistre do sotočja, v izvirnem delu Velike Ljubljanice (Retovje) do Krnice in v celotni Mali 
Ljubljanici. 

 V času od vključno 16.5. do 1.7. je v obeh izvirnih rokavih Bistre do sotočja, v izvirnem 
delu Velike Ljubljanice (Retovje) do Krnice in 50 m nad in 50 m pod Mantovskim mostom 
dovoljeno loviti le iz brega. V Mali Ljubljanici je prepovedano bredenje na odsekih, kjer so 
postavljene table z označbo drstišča. 

 V času od 1.3. do 1.5. je prepovedan lov v Podlipščici. 

 Skladno z RGN Ribiške družine Vrhnika je na ribnikih prepovedan uplen krapa in amurja 
nad 5 kg. 

 Vijačenje ali muharjenje na Ribnikih Opekarna je prepovedano med 1.2. in 30.4. Vijačenje 
ali muharjenje na Ljubljanici je prepovedano med 15.2. in 31.3. 
 

22. člen 
(Letne kvote) 

 
(1) Letna kvota je pojem, kjer se določi številčno, koliko lahko ribič upleni posamezne vrste 

rib v enem ribolovnem letu. 
(2) Letne kvote določi Upravni odbor RD Vrhnika za naslednje ribolovno leto in z njim seznani 

članstvo skupaj z navedbo pogojev in rokov za obnovo članstva za novo ribolovno leto, 
potrdi pa ga Občni zbor. 
 

23. člen 
(Ohranjanje narave) 

 
(1) Po zaključku ribolova mora ribič odstraniti vse smeti z ribolovnega mesta. 
(2) Brez soglasja UO RD Vrhnika je prepovedana izdelava novih ribolovnih mest. 
(3) Brez soglasja UO RD Vrhnika je prepovedano rezanje, sekanje ali žaganje obvodnega 

rastlinja (grmovja, dreves ...). 
(4) Kurjenje je strogo prepovedano na celotnem revirju ribniki (NATURA 2000, Krajinski park 

Ljubljansko Barje). Dovoljen je plinski gorilnik ali prenosni žar na podstavku. 
 

24. člen 
(Ribolov sulca) 

 
(1) Lov sulca v vodah RD Vrhnika je dovoljen ob nakupu posebne enodnevne ribolovne 

dovolilnice v času od vključno 31.10. do vključno 14.2. naslednjega leta oziroma do 
izpolnitve kvote uplenjenih sulcev v sezoni. Kvoto določi Upravni odbor RD Vrhnika na 
podlagi RGN. Za uplenjene sulce se vodi posebna evidenca o številu, merah in teži 
uplenjenih sulcev za vsako sezono posebej. 
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(2) Lov sulca je dovoljen z veljavno dnevno ribolovno dovolilnico, če skupaj lovita najmanj 
dva ribiča. V tekoči sulčarski sezoni lahko ribič upleni enega sulca, katerega najmanjša 
dovoljena mera je 80 cm. Za lov sulca je potrebno uporabljati dovolj močno ribiško 
opremo. 

(3) Z nakupom veljavne dnevne ribolovne dovolilnice je dovoljen lov sulca v vseh odprtih 
ribolovnih vodah RD Vrhnika. 

(4) Pri nakupu dnevne ribolovne dovolilnice je potrebno predloži na vpogled veljavno člansko 
izkaznico. 

(5) Člani drugih ribiških družin in ribiči turisti lahko lovijo sulca samo ob prisotnosti člana RD 
Vrhnika, vedno pa morata ribolov izvajati najmanj dva ribiča. 

(6) Član RD Vrhnika ali turist lahko med lovom sulca upleni ščuko pod posebnimi pogoji 
(mera 80 cm). Ribolov sulca je za tisti dan zaključen. 

(7) Lov sulca je dovoljen od zore do mraka, z obale ali čolna. Iz čolna se sme loviti samo od 
Krnice v Retovju dolvodno po Ljubljanici. 

(8) Na kupljeno dnevno dovolilnico je dovoljeno upleniti enega sulca ali eno ščuko. 
(9) Sulca, ki je večji od najmanjše dovoljene mere pa je bil pri ulovu močno poškodovan ali ga 

ni moč osvoboditi trnka, ga je potrebno obvezno upleniti. 
(10) Dovoljen ribolovni način za lov sulca je vijačenje ali muharjenje z uporabo vseh vrst 

umetnih vab. 
(11) 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. 

(12) Uplenjenega sulca mora ribič obvezno prijaviti pri prodajalcu ribolovne dovolilnice, ki je 
dolžan sulca izmeriti in stehtati ter podatke vpisati v posebno evidenco. Ob uplenitvi 
ščuke je prav tako dolžan vpisati vse podatke o velikosti in revirju, kjer je bila uplenjena, 
ter vrniti dnevno dovolilnico na prodajno mesto. 

(13) Po končanem ribolovu je obvezno vrniti ribolovno dovolilnico. 
(14) Pripravnik lahko lovi sulca samo v spremstvu člana RD Vrhnika z opravljenim izpitom za 

športnega ribiča. 
 

25. 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 Vrhnika. 

(4) Ribič, ki ga nadzira ribiški čuvaj, je dolžan omogočiti pregled pribora in vab s katerimi 
izvaja ribolov in uplenjenih rib. 

 
26. člen 

(Obnašanje) 
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(1) Ribiči so se dolžni ravnati po Etičnem kodeksu slovenskih sladkovodnih ribičev. 
(2) V primeru kršitve razsoja Častno razsodišče RD Vrhnika. 

 
27. člen 

(Kršenje pravilnika) 
 

(1) V primerih, ko je bila ugotovljena kršitev, ki se šteje za disciplinsko kršitev po tem 
pravilniku, se za ugotavljanje odgovornosti uporabljajo določbe Pravilnika o disciplinskem 
postopku. Disciplinske kršitve so lahko opredeljene tudi v drugih pravilnikih, ki jih sprejme 
Zbor članov RD Vrhnika ali UO RD Vrhnika. 

(2) V primerih iz prvega odstavka tega člena, ki imajo za posledico nastanek škode se, 
uporabljajo določbe tega pravilnika in določbe Statuta RD Vrhnika. 

 
28. člen 

(Hujše in lažje disciplinske kršitve) 
 

(1) Disciplinske kršitve pravil o športnem ribolovu in opravljanju funkcij ter nalog v RD so lažje 
in hujše. 

(2) Lažje disciplinske kršitve so: 

 ribolov v času obvezne prisotnosti na sestankih organov ribiške družine (Občni zbor, 
Dan ribičev, ribiška veselica), 

 spremljanje večjega števila pripravnikov ali mladincev kot je dovoljeno, 

 netovariško obnašanje za vodo, 

 kršitve določb drugih pravilnikov, ki so v teh pravilnikih opredeljene kot lažje kršitve, 

 nevpis novega plovila v vodah RD Vrhnika. 
 

(3) Hujše disciplinske kršitve so: 

 napačno vpisan ribolovni datum ali revir, 

 ribolov brez ustreznega pribora, 

 ribolov brez ribolovne dovolilnice ali vpisanega datuma ali revirja, 

 nevpisovanje znaka “X” takoj po uplenu ribe, 

 ribolov v revirju za katerega ribolovna dovolilnica ne velja ali ribolov v dveh ali več 
revirjih v enem dnevu, 

 sankcioniranje s strani ribiške inšpekcije zaradi kršitve ribolovnih predpisov, 

 ponarejanje ali prenarejanje ribolovne dovolilnice, vpisanega datuma ali revirja, 

 lov v varstveni dobi, na varstvenih vodah ali drstiščih, 

 nadaljevanje ribolova po uplenitvi dovoljene kvote rib, ki jo sme ribič upleniti na dan, 

 uplen ribe pod najmanjšo dovoljeno dolžino, 

 lov na nedovoljeno vabo ali nedovoljen način, 

 lov trajno varovanih rib in vodnih živali, 

 kršitev ali zloraba določb o ravnanju z ribami ob globokem zapetju ali hudi poškodbi, 

 preseganje letne kvote uplena, 

 prekoračitev števila kupljenih lovnih dni, 

 nevračilo letne ribolovne dovolilnice, 

 kršitev določb o ribolovu 15. člena, 

 nehumano ravnanje z ujeto ribo, 
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 uplen večjega števila rib oziroma količine kot je dovoljeno v letni ali posebni ribolovni 
dovolilnici, 

 ribolov brez spremstva, ko je to obvezno, 

 storitev dveh ali več lažjih disciplinskih kršitev hkrati ali ponavljanje lažjih disciplinskih 
kršitev v obdobju dveh let, 

 oviranje dela organov ribiške družine, ribiških čuvajev, ribiških inšpektorjev ter drugih 
pooblaščenih oseb, 

 nevestno opravljanje zaupanih nalog, 

 prilaščanje ali neupravičeno razpolaganje s premoženjem ter sredstvi ribiške družine, 

 prekoračitev ali zloraba pooblastil za pridobivanje materialne ali nematerialne koristi 
na škodo ribiške družine, 

 neodstranitev odpadkov po končanem ribolovu in kršenje drugih točk 23. člena, 

 zloraba določb o določevanju izjemnih varstvenih dob, najmanjših dovoljenih dolžin 
rib, določitvi ali odvzemu statusa varstvene vode, 

 krnitev ugleda ribiške družine v javnosti, 

 kršitve določb drugih pravilnikov, ki so v teh pravilnikih opredeljene kot hujše kršitve, 

 hoja po drstišču, 

 neupoštevanje 25. člena tega pravilnika. 
 

29. člen 
(Disciplinski ukrepi in sankcije) 

 
(1) Za lažje disciplinske kršitve se lahko izrečejo naslednje sankcije: 

 opomin, 

 javni opomin z obvezno objavo v glasilu Ribič, 

 pogojni odvzem letne dovolilnice za dobo od 6 mesecev do 3 let. 
(2) Za hujše disciplinske kršitve se lahko izrečejo naslednje sankcije: 

 odvzem ribolovnega dovoljenja za dobo od najmanj 1 do največ 3 let, 

 odvzem funkcije, 

 izključitev iz družine z obvezno objavo v glasilu Ribič. 
 
Disciplinsko sodišče lahko izreče za kazen tudi dodatno število delovnih ur, sorazmerno s 
težo prekrška. 
 

30. člen 
(Prenehanje veljavnosti) 

 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ribolovnem režimu v vodah RD 
Vrhnika z dne 15.03.2015 
 

31. člen 
(Začetek veljavnosti) 

 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga je sprejel UO RD Vrhnika na svoji redni seji dne 03. 
07. 2017. 
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Jure Ušeničnik Schifferstein 
tajnik (v.d.) 

Vladimir Mikec, 
predsednik 

 


