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RIBIŠKA DRUŽINA SLOV. BISTRICA 

 

Ustanovljeni  23.02.1959 

Na podlagi 21. in 24. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS št. 61/2006) je 

Upravni odbor Ribiške družine Slovenska Bistrica dne,15. 10. 2021 sprejel:   

  

PRAVILNIK O RIBOLOVNEM REŽIMU V SLOVENJEBISTRIŠKEM RIBIŠKEM OKOLIŠU  

  

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 posebna določila ribogojitvenega načrta in na podlagi 2. odstavka 2. člena citiranega 

pravilnika.  

  

1. člen  

(vsebina) 

1. Ta pravilnik določa pravila pri izvajanju ribolova v slovenjebistiškem ribiškem okolišu in sicer tako, da 

podrobneje povzema določbe Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah:  

• splošne pogoje za izvajanje ribolova,  

• čas in način ribolova,  

• dovoljene in prepovedne vabe,  

• veljavnost ribolovne dovolilnice,   

• obvezen pribor in pripomočke za izvajanje ribolova  

2. Upravni odbor Ribiške družine Slovenska Bistrica lahko določi strožji ribolovni režim glede na splošne določbe 

iz pravilnika o ribolovnem režimu in to se nanaša zlasti na:  

• dovoljen uplen rib (dnevni ali letni),  

• prostorske omejitve,  

• ribolovne omejitve po ribolovnih revirjih,  

• obvezno obnašanje pri izvajanju ribolova,  

• nadzor nad izvajanje določb iz pravilnika,  

• ribiško čuvajska služba (pravice ribiškega čuvaja pri izvajanju kontrole), -  skice 

salmonidnih in ciprinidnih revirjev. 
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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. Ribolovno leto se začne 01. januarja in se konča 31. decembra istega leta.  

3. Ribe je dovoljeno loviti na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice:  

• letne,  

• dnevne,  

• nočne.  

3. člen 

(veljavnost ribiške dovolilnice) 

1. Veljavna ribolovna dovolilnica vsebuje točno določene podatke po ZSRib.  

2. Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva in je veljavna, če se z njo lahko identificira njen 

imetnik.  

3. Ribič, član RD, mora pri izvajanju ribolova obvezno imeti s sabo člansko izkaznico ali osebni 

dokument s katerim se lahko identificira.   

4. Ribolovna dovolilnica brez vpisanega imena in priimka imetnika in datuma veljavnosti ni 

veljavna. 

 

4. 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. 

Potrebno je upoštevati podatke Agencije RS za okolje za dan ribolova.  

 

 

5. člen  

(dnevni ribolov) 

1. Dnevni ribolov je dovoljen v ribolovnih revirjih:  
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• salmonidnih, 

• ciprinidnih.  

2. Obvezno je potrebno upoštevati določbe 13. in 14. člena tega pravilnika.  

3. Ribolov je dovoljen z nakupom ribolovne dovolilnice: letne ali dnevne.  

 

6. člen  

(nočni ribolov) 

1. Nočni ribolov je dovoljen z nakupom NOČNE RIBOLOVNE DOVOLILNICE za posamezne 

ribnike Pragersko (št. 1, 4, 6).  

2. Strogo je potrebno upoštevati DOVOLJENE VABE IN TEHNIKE ribolova.  

3. Pri nočnem ribolovu je dovoljeno izvajati le ribolov KRAPA, AMURJA, SOMA s tehniko 

TALNEGA RIBOLOVA.  

4. Uporaba svetlobnih teles za privabljanje rib in razsvetljevanjem je prepovedana.  

5. Mesto ribolova mora biti označeno z nemotečo svetlobo. Dovoljena je uporaba svetlobnih 

teles za lastne potrebe ribiča in označevanje plovcev, ki pa ne smejo biti usmerjena v 

brežine ali vodo. 

6. Nočni ribolov se izvaja na ribniku št. 4 samo pri ribiški koči. 

 

7. člen  

(ribolovni načini) 

1. Ribolov je dovoljen le z eno ribiško palico. Na ribiški palici je lahko naveza z enim trnkom.  

2. Ribolov ciprinidnih vrst rib (krapovcev) v ribnikih Pragersko, se lahko izvaja h krati z največ 

dvema ribiškima palicama.  

3. Ribolov vseh vrst salmonidnih in predatorskih rib se izvaja z eno ribiško palico, z navezo ene 

umetne vabe.  

8. člen  

(ribolovne tehnike) 

1. Dovoljene ribolovne tehnike so:  

• muharjenje,   

• vijačenje,   
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•  beličarjenje,  

•  talni ribolov.  

2. Ribolov salmonidnih rib je dovoljen samo s tehniko muharjenja.  

3. Ne glede na prvi odstavek tega člena, tehnika ribolova beličarjenje NI DOVOLJENA v ribniku  

Gaj (št.1) in ribniku Bana (št. 6). 

4. Ribolov predatorskih rib je dovoljen s tehniko talnega ribolova in tehniko vijačenja. 

  

9. člen  

(prepovedane vabe) 

1. Za privabljanje rib pri ribolovu je prepovedana uporaba: 

• živih živali, razen deževnikov in kostnih črvov,  

• snovi, ki vsebujejo strupene ali omamne snovi,  

• ribolov predatorskih rib na živo ribo je PREPOVEDAN. Dovoljen je ribolov na kos 

repnega dela ribe minimalne dolžine 10 cm. 

2. Skupna količina vabe za privabljanje rib na ribolovni dan ne sme presegati 5 kg suhe snovi ali 

1 kg kostnih črvov. 

3. Za tekmovanja veljajo pravila RZS 

 

10. člen  

(obvezen dodatni pribor) 

1. Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič pri sebi obvezno naslednji dodatni pribor:  

• pribor za odpenjanje trnkov (pean ali klešče),  

• blazina s stranicam najmanj 80 x 100 cm, ali korito dolžine najmanj 1 m, 

• podmetalko,  

• tehtnico,  

• kemijski svinčnik.  

2. Pri izvajanju ribolova »ujemi in spusti« mora ribič obvezno uporabljati še:   

• blazino s stranicami 80 x 100 cm ali korito dolžin najmanj  

100 cm,  

• podmetalko minimalnega premera 90 cm, -   
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• razkužilo - sprej za rane (antiseptik).  

 

11. člen  

(prepovedi) 

1. Pri izvajanju ribolova je PREPOVEDANO: 

• izvajanje ribolova v označenih drstiščih, ribnikih Pragersko (št. 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

in 8)  

• uporaba mreže ali druge posode za shranjevanje živih rib, razen pri tekmovanjih 

(mehka mreža, minimalne dolžine 4m),  

• uporaba pripomočka » bambus«,  

• uporaba vrvice za dolge mete (shockleader),  

• uporaba vseh vrst čolnov in plovil za ribolov, razvažanje vab in krmljenja,   

• z ribolovno dovolilnico »ujemi in spusti« ni dovoljen ribolov predatorskih rib.  

• Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljen ribolov z dovolilnico »ujemi in spusti« samo v 

ribniku pri Brumecu  (št.2) dnevni ribolov smuča, ščuke in soma (čl. 14, točka 3),  

• Puščanje odpadne embalaže in drugih smeti na mestu ribolova. Smeti se morajo po 

končanem ribolovu odnesti s sabo.  

Neglede na prejšnji odstavek je v ribniku Gaj (št.1) in ribniku Bana (št.6) dovoljena uporaba 

čolna za transport ribiške opreme na ribolovno mesto, za soniranje, za postavitev enega 

markerja na dolžino meta z lovno palico, za reševanje za v vodne ovire zapetih rib in 

hranjenje. V ribniku Gaj (št.1) in ribniku Bana (št.6) je dovoljena uporaba daljinsko vodenih 

plovil (Bait boat) za soniranje in hranjenje na dolžini meta z lovno palico. 

 

12. člen  

(dovoljeno) 

1. pri izvajanju ribolova na ribnikih Pragersko je dovoljeno:  

• postavitev šotora ob vodi je dovoljena z veljavno ribolovno dovolilnico za nočni ribolov 

(ribnik št. 1, 4 in 6).  

• oddaljenost med ribiškimi palicami je lahko maksimalno 2 metra.  
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13. člen 

(Salmonidni revirji, priloga št. 1) 

1. Revirji:  

• potok Bistrica od mostu na cesti Šmartno – Trije Kralji do izliva v potok Ložnico.  

• reka Dravinja 1 od sotočja Dravinja s srednjo Dravinjo do mostu v Ločah.  

• potok Oplotniščica 1, od sotočja Črnave in Oplotniščice do izliva v reko Dravinijo, 

Pozor, del potoka Oplotniščica je rezervat (13. člen 2. točka)  

• potok Polskava od sotočja male Polskave in Polskave do viadukta AC Slovenska Bistrica 

– Maribor,  

• potok Ložnica 1, od mostu pri Doverjevem jezu do mostu čez potok Ložnica v Vinarju,  

• Črno jezero.  

2. Z RGN so določeni varstveni deli vod (rezervati):  

• reka Dravinja, Slovenske Konjice od mostu na regionalni cesti MB – CE do mostu v trgu,  

• potok Oplotniščica, od mostu pri gostilni Pozne do mostu na lokalni cesti Oplotnica – 

Slovenske Konjice,  

• potok Polskava, od Lahovega jezu do mostu na regionalni cesti Slovenska Bistrica – MB 

v Zgornji Polskavi,  

• potok Bistrica, od mostu pri kopališču do mostu pri vhodu v oljarno GEA.  

3. Z RGN je določen poseben režim ribolova na Črnem jezeru in sicer s tehniko muharjenja in s 

trnkom brez zalustnika, ter »ujemi in spusti«.  Dovoljene so umetne muhe izdelane s tehniko 

vezanja (suha, mokra, nimfa in potezanka) s trnkom brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo. 

Dodatki na umetni muhi kot so krilce blestivke ali tvister niso dovoljeni. 

4. Dovoljeno je 32 lovnih dni na leto.  

5. Dovoljen je dnevni uplen 3 merske ribe.  

6. Ribolovna sezona se začne 01. marca in konča 30. septembra.  

7. Ribolov v salmonidnih revirjih je dovoljen z eno ribiško palico. Dovoljene vabe so samo 

umetne muhe in ostale umetne vabe.  

 

14. člen  

(Ciprinidni revirji, priloga št.2) 
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1. Z RGN je dovoljenih 80 lovnih dni, od tega se lahko porabi na tekmovalni trasi največ 40 

lovnih dni.  

2. Revirji so:  

• reka Dravinja 2, od mostu v Ločah do mostu v Makolah,  

• potok Ložnica 2, od mostu pri Doverjevem jezu do izliva v reko Dravinja,  

• potok Polskava 2, od viadukta AC do mostu na regionalni cesti Pragersko – Sestrže,  

• potok Devina2, od mostu na regionalni cesti Slovenska Bistrica – Pragersko do izliva v 

potok Polskava,  

• Ribniki Pragersko so označeni s številko:1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8.  

3. Z RGN je za nekatere ribnike Pragersko določen poseben režim ribolova:   

• Ribnik v Gaju (št. 1) in ribnik Bana (št. 6) je dovoljen ribolov krapa in amurja z tehniko 

talnega ribolova, po sistemu »ujemi in spusti«. BELIČARJENJE NI DOVOLJENO! 

• Ribnik Tekmovalna trasa (št. 5) je dovoljen ribolov krapovcev s tehniko beličarenja, po 

sistemu »ujemi in spusti«. Ribolov predatorskih rib (smuč, som, ščuka) je dovoljen s 

tehniko vijačenja in z umetnimi vabami. Dovoljen je samo dnevni ribolov. TALNI 

RIBOLOV JE PREPOVEDAN! 

• Ribolov predatorskih rib (smuč, som, ščuka) je dovoljen v vseh ostalih ribnikih 

Pragersko (št. 1A, 1B, 3, 4, 7 in 8) ter tekočih ciprinidnih lovnih revirjih.   DOVOLJEN JE 

SAMO DNEVNI RIBOLOV.  

• V odprtih vodah in ribnik je dovoljena tudi tehnika muharjenja z umetnimi muhami in 

vabami.  

• Nočni ribolov je dovoljen v ribnikih Pragersko (št. 1, 4 in 6) z nakupom nočne ribolovne 

dovolilnice.   

4. Z RGN je dovoljen dnevni uplen krapovcev do 5 kg od tega :  

• 5 kom krapovcev (klen, ploščič, mrena, podust, babuška) ali  

• 1kom krapa do 5 kg ali  

• 1 kom amurja ali tolstolobika  

• 2,5 kg ribjega drobiža.  

Dovoljen dnevni uplen predatorskih rib, od tega: 

• 1kom ščuke ali smuča ali soma. Največ 10 kom na leto.   
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5. Ribolovna pravica žene, če je vpisana v ribolovno dovolilnico nosilca pravice, ribolov izvaja z 

eno ribiško palico. Pri izvajanju ribolova mora biti prisotna na ribolovnem mestu, saj drugi ne 

morejo koristi njeno ribolovno pravico. Skupni dnevni uplen:   

• 2 kom krapa do skupne teže 5 kg ali  

• 8 kom krapovcev ( klen, ploščič, mrena, podust, babuška) ali 

• 3,5 kg ribjega drobiža.  

Ribolovna pravica za vpisano ženo pri lovu predatorskih rib ne velja.  

6. Ribolovna pravica vnuka (do 10 leta starosti), če je vpisan v ribolovno dovolilnico nosilca 

pravice ribolova - skupni dnevi uplen je enak nosilca ribolovne pravice.   

7. Ribolov predatorskih rib ( smuč ali ščuka ali som) je dovoljen samo po dnevi, ne glede na 

prejšnji odstavek. Nočni ribolov na soma je dovoljen v ribniku št. 4 s tehniko talnega ribolova 

z bojli ( prepovedana uporaba žive ribe). 

8. Priporoča se, da je zrnata hrana ( koruza, žito, itd.) za privabljanje rib PREKUHANA.  

9. Ribolovna sezona traja od 01.01. do 31.12. za tekoče leto.  

10. Ribolov se zaključi takoj ko je dosežen dovoljen dnevni ali nočni uplen rib.  

 

15. člen  

(varstvena doba) 

1. Pri izvajanju ribolova je obvezno upoštevanje varstvene dobe in najmanjše lovne mere 

predpisane s pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št.99/07 in 

75/10 -Zakon o sladkovodnem ribištvu ( glej letno ribolovno dovolilnico).  

 

 

16. člen  

(nadzor nad vodami, ribiški čuvaji)  

1. Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo ribiški čuvaji, ki jih je za izvajanje teh 

nalog pooblastilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in RD Slov. Bistrica.  

2. Ribiški čuvaji izvajajo svoje naloge v skladu s pooblastili in pristojnostmi določenimi v ZSRib 

(člen 61 in 62) in podzakonskimi akti.  
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3. Ribič, ki ga nadzira ribiški čuvaj, je dolžan omogočiti pregled ribolovne dovolilnice, pribora, 

vab s katerimi izvaja ribolov in pregled uplenjenih rib.  

17. člen  

(kršenje pravilnika) 

1. Ko je ugotovljena kršitev, ki se šteje za disciplinsko kršitev po tem pravilniku, ribiški čuvaj 

mora podati kazensko prijavo inšpektoratu za ribištvo, izpostava Celje in podati zapisnik na 

Ribiško družino.  

2. Ribiški čuvaj lahko pri nadzoru ribiča slika in snema, slikovno gradivo pa uporabi pri prijavi 

inšpektoratu za ribištvo. 

3. Ribiški čuvaj lahko začasno zaseže ribolovno opremo in vabe ribiču, ki lovi ali se zadržuje ob 

vodi, če nima ribolovne dovolilnice, lovi na prepovedan način ali krši ta pravilnik . 

4. Ribiški čuvaj lahko zaseže protipravno uplenjene ribe, ki postanejo last Ribiške družine. 

18. člen 

(obnašanje) 

1. Ribiči so se dolžni ravnati po etičnem kodeksu slovenskih ribičev.  

19. člen  

(mladinci, spremstvo, omejitve pri ribolovu) 

1. Mladi ribiči so člani RD Slovenska Bistrica do dopolnjenega 18. leta starosti.  

2. Mladi ribiči lahko izvajajo ribolov, če imajo opravljen izpit o poznavanju rib ali spremstvo 

ribiča z opravljenim ribiškim izpitom.  

3. Mladi ribič  lahko izvaja ribolov na ribnikih ribiške družine tudi brez spremstva, vendar za 

njegovo varstvo odgovarjajo njegovi zakoniti zastopniki.  

4. Ribolov salmonidnih ali predatorskih rib za mlade ribiče ni dovoljen, je prepovedan. Ribolov 

salmonidnih ali predatorskih rib lahko mladi ribiči zvajajo samo z opravljenim ribiškim 

izpitom.  

20. člen  

(pripravnik) 

1. Pripravnik je član RD Slovenska Bistrica, ki še ni opravil ribiškega izpita. Za pripravnika veljajo 

vse splošne in posebne določbe tega pravilnika.  

2. Pripravnik lahko lovi predatorske ribe v spremstvu člana RD, z opravljenim ribiškim izpitom.  
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3. Pripravnik je dolžan opraviti izpit za ribiča v roku 2 let od datuma vpisa v RD Slovenska 

Bistrica.  

4. Po opravljenem ribiškem izpitu pridobi pripravnik pravico do letne salmonidne ribolovne 

dovolilnice. 

21. člen  

(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati pravila izvajanja ribolova v 

slovenjebistriškem okolišu, sprejetem z dne, 15.02.2017.  

Ta pravilnik je Upravni odbora RD Slovenska Bistrica sprejel dne 15. 10. 2021 in začne pa veljati 

z dne 1. 1. 2022   

                                                                                                            Predsednik Ribiške družine  

                                                                                                                         Franc Valand  

 

Priloge:  

1. Ciprinidne vode,  

2. Salmonidne vode,  

3. Načrt ribnikov Pragersko 

 


