Na podlagi 24. člena Statuta Ribiške družine Brestanica-Krško, je Upravni odbor Ribiške družine
Brestanica-Krško, na svoji redni seji dne 27.12.2018 sprejel naslednji spremenjeni in dopolnjen

PRAVILNIK
O RIBOLOVNEM REŽIMU IN ŠPORTNEM RIBOLOVU V BRESTANIŠKEM RIBIŠKEM OKOLIŠU
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa osnove, splošne pogoje in obvezna pravila za uresničevanje pravic in dolžnosti članov
pri gojitvi, varstvu in lovu rib in drugih živali v Brestaniškem ribiškem okolišu, s katerim upravlja Ribiška
družina Brestanica-Krško (v nadaljevanju RD), skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo s pristojnim
ministrstvom, zakonskimi podlagami za sladkovodno ribištvo in načrti upravljanja z ribolovnim okolišem.
2. člen
Brestaniški ribiški okoliš je skladno z ribiško gojitvenim načrtom ( v nadaljevanju RGN) razdeljen na
športno ribolovne vode in varstvene oziroma gojitvene vode
a)
b)
-

športno ribolovne vode:
reka Sava od desnega brega izliva Blanščice pravokotno na vodotok, do cca 1000 m od jezu NEK
nizvodno,
potok Brestanica od Ferlana do črpališča za TE Brestanica v Brestanici,
potok Blanščica od gasilskega doma na Pokleku nad Blanco do izliva v Savo,
ribnik št. 2 Mačkovci pri Brestanici.
varstvene in gojitvene vode za sonaravno gojitev rib
potok Blanščica od gasilskega doma na Pokleku do izvira s pritoki,
potok Brestanica od Ferlana do izvira s pritoki,
vsi levi pritoki Save od Blanščice do vključno Potočnice (Starovaški potok) s svojimi porečji z deli
vodotokov iz točke a),
vsi desni pritoki od vključno Štegine (Arški potok) do Leskovškega potoka, s svojimi porečji,
Dovški potok od izliva v Brestanico do izvira s pritoki,
ribnik 1 Mačkovci pri Brestanici,
ribnik 3 z vzrejnimi bazeni 1-5 Mačkovci pri Brestanici,
ribnik 4 (vodni zadrževalnik) Mačkovci pri Brestanici,
ribnik Resa v Krškem-

3. člen
Spremembe režima športnega ribolova v ribolovnih vodah vsakoletno sprejme Upravni odbor ribiške
družine (v nadaljevanju UO) na osnovi letnih in srednjeročnih načrtov upravljanja in jih objavi skladno z
običajno prakso obveščanja članov in javnosti na spletni strani in uradni tabli pri ribiškem domu. Režim
mora biti usklajen s »Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah RS (Ur.l. št. 99/07 z
dopolnitvami)«. RD lahko z letnim ali srednjeročnim planom določi strožja pravila, če to zahtevajo pogoji
v ribolovnem revirju, ki jih zahteva in potrdi Zavod za ribištvo RS (ZZRS).

Ribolov v varstvenih in gojitvenih vodah je prepovedan.
S sklepom UO je prepovedan ribolov na izlivnem delu potoka Brestanica od črpališča za TEB do izliva v
Savo, izlivnem delu Presladolskega potoka od dovozne ceste do izliva in Štegine od magistralne ceste do
izliva ter pod mostovi in propusti.
Ribolov je prepovedan v kontroliranem območju jedrske elektrarne Krško (NEK)in območju jezu
hidroelektrarne Krško (HE Krško), kar je razvidno iz opozorilnih tabel na posameznih območjih.
Ribolov ni dovoljen na območju in v času, ko se izvajajo dela v strugi in ob strugi vodotokov.
4. člen
Pravico do športnega ribolova imajo člani ribiške družine, ki se delijo na naslednje kategorije:
-

mladi člani in članice do vključno 15 leta starosti,
mladi člani in članice od 16 do vključno 19 leta starosti ter študenti,
redni člani in članice,
častni člani in članice,
pridruženi člani in članice,
kupci dnevnih ribolovnih dovolilnic in uporabniki reprezentančnih kart.

Upošteva se starost, ki jo je posameznik izpolnil v preteklem letu.
Pravico do ribolova izkazujejo člani z veljavno letno ribolovno dovolilnico, ki načeloma velja od 1.1. do
31.12. tekočega leta. Roke za izdajo letnih dovolilnic predpiše UO in o tem obvesti člane na način kot v
3. členu tega pravilnika.
V kolikor UO predpiše plačevanje letne obveznosti članov pred iztekom tekočega leta, velja nova
dovolilnica že v izhajajočem letu. Vpisani ribolovni dnevi v novi letni prilogi do konca leta, ne štejejo v
kvoto razpoložljivih ribolovnih dni v naslednjem letu.
Ob prvi včlanitvi v RD prejme član ustrezno člansko izkaznico s fotografijo, ki jih izdaja RZS in ki služi za
ugotavljanje istovetnosti imetnika letne ribolovne dovolilnice. Podaljšanje članstva se izkazuje z letnimi
znamkicami, ki jih izdaja RZS.
5. člen
UO predpiše pred začetkom leta število razpoložljivih ribolovnih dni za posamezni revir ali dele revirja
skladno z letnim načrtom upravljanja z ribolovnim okolišem. Število razpoložljivih ribolovnih dni se
razlikuje po kategorijah glede na reproduktivno zmožnost vode, število ribičev in pričakovano
izkoriščenost v tekočem letu po kategorijah ter glede na vložek rib.
V primeru nepričakovanih dogodkov se lahko število ribolovnih dni zmanjša tudi med letom s sklepom
UO in o tem obvesti članstvo in prodajalce dnevnih ribolovnih dovolilnic. V takem primeru člani nimajo
pravice do povrnitve proporcionalnega deleža iz naslova vplačanih ribolovnih pravic.
6. člen
Vsi člani so za pridobitev pravic iz 1. člena tega pravilnika, dolžni poravnati članske prispevke, ki jih določi
in sprejme UO RD. O višini in rokih za plačilo obveznosti se članstvo iz seznama za tekoče leto obvešča,
kot je navedeno v 3. členu tega pravilnika ali v pismenem obvestilu posameznikov.

Člani morajo opraviti obveznost prostovoljnega neplačanega dela v ribiškem okolišu v višini 10 ur letno,
sicer mora poravnati odškodnino za neopravljene ure v višini 10 €/uro oziroma v višini, ki jo določi UO
ob določitvi pogojev za naslednje leto.
UO sprejme tudi izjeme, omilitve in morebitne ukrepe za stimuliranje izvrševanja delovne obveze, o
katerih mora biti članstvo obveščeno na način iz 3. člena tega pravilnika. Delovne obveze so oproščeni
člani z invalidnostjo, ki jo izkažejo z ustrezno odločbo, članice, člani UO in NO pod določenimi pogoji,
mladina do vključno 15 leta, člani v starosti nad 65 let, častni člani in pridruženi član. Mladi od 16 do 19
let in študenti imajo polovično delovno obveznost.
UO lahko predpiše donacijo za koriščenje infrastrukture RD, ki jo mora plačati član ob prvi včlanitvi v RD
in delne omilitve za določene kategorije članstva.
Po plačilu vseh obveznosti, pridobi član letno ribolovno dovolilnico, s pogojem oddaje letne ribolovne
dovolilnice za preteklo leto z vpisano rekapitulacijo lovnih dni in ulova.
Pridruženi člani so lahko člani drugih ribiških družin z opravljenim ribiškim izpitom, kar izkazujejo s
člansko izkaznico matične družine.
7. člen
Pravico do samostojnega ribolova imajo člani in članice z opravljenim ribiškim izpitom. Vsi ostali člani se
smatrajo kot ribiški pripravniki in lahko lovijo v prisotnosti mentorja oziroma člana z opravljenim ribiškim
izpitom.
Opravljanje ribiškega izpita je pravica in obveza članov skladno z veljavnim statutom RD.
Ribiški izpit lahko opravlja član po 12 mesecih aktivnega članstva v RD in pogojih, ki jih določa » Pravilnik
o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov«, ki ga je sprejela RZS v letu 2007. RD
s sklepom UO določi neomejeno število ustrezno usposobljenih mentorjev in koordinatorja, za
spremljanje dela in priprave na izpit ribiških pripravnikov.
Stroške gradiv, pripravljalnih seminarjev in ribiških izpitov nosi ribič pripravnik, razen če UO RD odloči
drugače.
II. RIBOLOVNE DOVOLILNICE
8. člen
Ribolovne dovolilnice, ki jih izdaja ribiška družina so:
-

redne letne, ki jih prejmejo člani ob plačilu prispevkov za tekoče leto,
redne letne, ki jih prejmejo pridruženi člani ob plačilu prispevka za tekoče leto,
reprezentančne letne, ki jih RD posreduje drugim družinam, društvom, organizacijam ali
posameznikom s sklepom UO,
dnevne, ki jih prodaja ribiška družina preko pogodbenih pooblaščencev ali pogodbenik na spletu,
posebne dnevne, ki jih RD posreduje posameznikom oziroma ekipam za opravljanje treninga pred
tekmovanji,
posebne dnevne, ki jih RD podeljuje posameznikom kot nagrado za dosežke na tekmovanjih.

Vse dovolilnice, ki so izdane na določenega uporabnika, so neprenosljive.

Vsak imetnik ribolovne dovolilnice mora na zahtevo čuvajske službe ali ribiškega inšpektorja izkazati
svojo istovetnost z člansko izkaznico ali osebnim dokumentom.
9. člen
Dnevne ribolovne dovolilnice se izdajajo za določeni revir in se ne morejo uporabljati v več ribolovnih
revirjih. Dnevna ribolovna dovolilnica kupljena za račun RD Brestanica, ne velja za ribolov izven
brestaniškega ribiškega okoliša.
Člani z opravljenim ribiškim izpitom lahko povabijo gosta nečlana na revirju Sava 2x letno in ribniku
Mačkovci 1x letno ob vpisu dveh datumov v letno dovolilnico in pripisom »gost«. Na reprezentančno
letno dovolilnico lahko lovijo 2 osebe istočasno z vpisom dveh datumov.
10. člen
V letne ribolovne dovolilnice mora RD kot izdajatelj vpisati število razpoložljivih ribolovnih dni za
posamezni revir ali del revirja, skladno s sklepom UO o pogojih za člane v tekočem letu.
S sklepom UO lahko RD dovoli članom prenos razpoložljivih ribolovnih dni za ribnik na revir Sava. Glede
na komercialni značaj ribnika Mačkovci, prenos razpoložljivih ribolovnih dni iz revirja Sava na ribnik ni
možen.
Za lov na potokih, kjer je ribolov dovoljen velja posebno določilo, da je ribolov možen samo z
dovoljenjem vodje čuvajske službe ali gospodarja oziroma s spremstvom. Načeloma velja, da je ribolov
dovoljen samo članom RD z opravljenim ribiškim izpitom ali gostom s spremstvom.
11. člen
Družina lahko izda toliko ribolovnih dovolilnic, kot jih predvideva letni načrt upravljanja. Pri tem je
potrebno upoštevati odbitek razpoložljivih ribolovnih dni za domači in tuji turistični ribolov v višini
najmanj 10%. V tem odstotku so zajeti tudi razpoložljivi ribolovni dnevi izdanih reprezentančnih letnih
dovolilnic upoštevaje povprečno izkoriščenost.
12. člen
RD vodi evidenco izdanih ribolovnih dovolilnic in evidenco uplena po vrstah rib. Vsled tega morajo
uporabniki letnih ribolovnih dovolilnic dosledno vpisovati datume in količino ulova tako po številu kot
po teži. Ob zaključku leta morajo izpolniti rekapitulacijo, ki je v prilogi letne dovolilnice in dovolilnico
vrniti RD.
Uporabniki dnevnih dovolilnic morajo evidentirati ulov in vrniti izpolnjeno dovolilnico izdajatelju
oziroma v primeru nakupa preko spleta posredovati podatke spletnemu prodajalcu.
Kontrolo nad izpolnjevanjem pogojev, načinom ribolova in številom uplenjenih rib izvaja čuvajska služba
RD po razporedu in skladno z veljavnimi uredbami in pravili. RD vodi evidenco opravljenih dnevnih
kontrolnih pregledov na podlagi vpisov v ribolovne dovolilnice.
13. člen
Del plačanih obveznosti za članstvo sestavlja med drugim tudi prispevek za obvezno članstvo v Ribiški
zvezi Slovenije, ki je sestavljen iz prispevka za glasilo »Ribič« in dela za delovanje zveze. Glasilo prejme

vsak član in se ga ne more odpovedati. Izjema je prejemanje glasila za več članov v skupnem
gospodinjstvu, od katerih mora vsaj ena oseba na istem naslovu prejemati glasilo. S tem se zmanjša
obveznost članov za višino stroškov glasila v višini, kot jo sprejme UO RZS.
Za določene kategorije (mladi člani in študenti) velja oprostitev dela plačila RZS kot jo sprejme UO RZS.
Za častne člane in člane v starosti nad 75 let stroške za RZS lahko delno ali v celoti pokriva RD na osnovi
sklepa UO RD.
Član, kateremu je iz kakršnihkoli razlogov med letom prenehalo članstvo v RD, nima pravice do povrnitve
dela plačanih obveznosti za tekoče leto.
III. RIBOLOVNI REŽIM
14. člen
Revir Sava se deli na:
-

»revir II« pod HE Krško do meje z RD Brežice
»revir I« nad HE Krško do meje z RD Sevnica

V obeh revirjih je dovoljen ribolov z vijačenjem, talni ribolov ali muharjenje. Dovoljene vabe za
privabljanje in ribolov so vse, razen sveže krvi, živih rib ali drugih živali (žabe, piškurji itd). Prepovedana
je uporaba embalaže za sidranje hrane za privabljanje na dno.
Dovoljen je ribolov z obale ali iz čolna. Pri uporabi čolna je potrebno upoštevati občinski odlok o
določitvi plovnega režima na reki Savi (Ur.l. 40/2013) in Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na
akumulaciji HE Krško (Ur.l. 72/2017)ter zahteve čuvajske službe po kontroli z obale.
Prepovedan je ribolov v kontroliranem območju NE Krško in omejenih področjih jezu HE Krško, pod
mostovi in v območjih izvajanja del v strugi vodotoka ali v času izvajanju elektroribolova.
V potokih je dovoljen ribolov z muharjenjem.
Lovni ribnik je t.i. ribnik št. 2 Mačkovci pri Brestanici. Na ribniku velja poseben režim, ki ga določi
vsakoletno UO RD in je objavljen na spletu in uradni oglasni deski na ribniku Mačkovci in se smatra kot
sestavni del tega pravilnika.
14.a. člen
Na osnovi obvezujočega dogovora z RD Brežice, lahko član določeno število dni iz kvote ribolovnih dni
za tekoče leto, izvaja ribolov na reki Savi v Brežiškem ribolovnem okolišu in sicer na desnem bregu do
omejitvene table HE Brežice, na levem bregu do omejitvene table nad tekmovalno traso RD Brežice .
Število dni za gostovanje v drugem okolišu se določi pred pričetkom naslednjega leta načeloma brez
doplačila.
15. člen
Lovni dan šteje dnevno od zore do noči pri čemer je verodostojen podatek ARSO o nastopu noči na
določen dan.
Nočni ribolov na odprtih vodah do nadaljnjega ni dovoljen. UO lahko s predlogom vpisa točno
določenega dela na reki Savi in s pogojem potrditve vpisa v letnem oziroma srednjeročnem načrtu

dovoli nočni ribolov ob istočasni določitvi režima in kontrole za izvajanje nočnega ribolova o čemer
obvesti člane in spletne prodajalce.
V revirju Sava je dovoljen istočasni ribolov na eno palico, eventualne izjeme sprejme UO RD.
Krmljenje ribolovnega mesta brez ribolova je prepovedano.
Načeloma velja, da je obratovalni čas lovnega ribnika od 1.4.-31.10. tekočega leta. Čas trajanja
posameznega ribolovnega dne se določa glede na letni čas in mora biti uporabnik ribolovne dovolilnice
seznanjen pred pričetkom ribolova. Kontrolo izvaja posebna čuvajska služba imenovana s sklepom UO
RD.
16. člen
Pri izvajanju ribolova je skladno z Etičnim kodeksom slovenskih sladkovodnih ribičev priporočena
uporaba opreme za humano ravnanje z uplenjeno ribo (podmetalka, odpenjač...). Ribe, ki jih uplenitelj
odvzame, je potrebno takoj usmrtiti. Uporaba mrež čuvaric ni dovoljena, razen v primerih organiziranih
tekmovanj. Na ribniku je obvezna oprema razvidna iz pogojev iz 14. člena tega pravilnika.
Ribolovno mesto mora izvajalec ribolova očistiti morebitnih odpadkov in opreme. Izgradnja pomožnih
objektov , ki posegajo v brežino in neposredno priobalno zemljišče ni dovoljena razen s soglasjem
lastnika oziroma upravljalca.
Za kršitve članov iz tega naslova odgovarja kršitelj osebno in RD ne sprejema odgovornosti iz tega
naslova pa kršitelj odgovarja tudi disciplinsko. Izjema so stabilna lovna mesta na registrirani tekmovalni
trasi.
17. člen
Cenik dnevnih ribolovnih dovolilnic sprejme za vsako leto UO kot sestavni del tega pravilnika in sicer za
Savo, lovni ribnik in potoke.
Ribolovna dovolilnica velja do uplena dnevne dovoljene količine posameznih rib. V tem primeru mora
imetnik letne dovolilnice prenehati z ribolovom, imetnik dnevne dovolilnice pa mora ponovno nabaviti
ribolovno dovolilnico ali prenehati z ribolovom.
18 .člen
Lovne ribe in najmanjša dovoljena mera in varstvene dobe za revir Sava in lovne potoke, so privzete iz
veljavne zakonske ureditve oziroma priloge tega pravilnika. UO lahko s sklepom sprejme strožje pogoje,
kot jih predpisuje veljavna zakonodaja.
Skladno z ribiško gojitvenim načrtom ali letnim načrtom, veljajo naslednje dovoljene količine uplena
posameznih vrst po posameznih revirjih:
Revir I (nad HE Krško), količina na ribolovni dan oziroma dovolilnico:
ciprinidi:
mrena 2 kom, podust 2 kom, jez 2 kom, krap 2 kom, zelenika 25 kom, babuška (srebrni koreselj) in amur
brez omejitve , ostali ciprinidi 5 kom;
salmonidi:
šarenka 3 kom, potočna postrv 3 kom;

plenilke:
ščuka 1 kom, smuč 1 kom, bolen 1 kom, som 2 kom (začasni ukrep), navadni ostriž 5 kom.
Izjeme: velja prepoved lova sulca, menka in kečige ter odvzem krapa nad 5 kg.

Revir II (pod HE Krško), količina na ribolovni dan oziroma dovolilnico:
ciprinidi:
mrena 3 kom, podust 3 kom, jez 2 kom, zelenika 25 kom, ostalo kot v revirju I;
salmonidi:
enako kot v revirju I;
plenilke:
bolen 1 kom, som 1 kom /začasen ukrep, navadni ostriž 5 kom.
Izjeme: velja prepoved lova sulca, ščuke, smuča ,menka i kečige in odvzem krapa nad 5 kg.
Odvzem kečige (sibirskega jesetra), ki je markirana je prepovedan, ulov pa je treba evidentirati v
dovolilnici za potrebe Ribiškega katastra.
IV. OBVEZNOSTI IN PRAVICE ČLANOV in OSTALIH IZVAJALCEV RIBOLOVA
19. člen
UO RD lahko predpiše s sklepom vrsto in minimalne mere trofejnih rib, ki jih nameni za preparacijo in
so načeloma last RD. Če družina odkloni preparacijo, ribo prevzame uplenitelj. O trofejnem ulovu mora
uplenitelj takoj obvestiti gospodarja ali vodjo čuvajske službe ter primerno ohraniti ulov. V primeru, da
preparacijo naroči družina, mora na trofejo vnesti podatke o uplenitelju.
20. člen
Kontrolo nad izvajanjem določil tega pravilnika izvaja čuvajska služba RD, ki jo vršijo aktivni čuvaji, ki jih
imenuje pristojno ministrstvo ali aktivni čuvaji, ki jih je imenovala RZS. Čuvajska služba se izvaja
posamezno ali v parih, pri čemer imata oba enake pravice. Roke za opravljanje čuvajske službe po
tedenskem razporedu potrdi UO RD, pripravi pa vodja čuvajske službe, ki hkrati koordinira delo čuvajev.
Čuvaji pri opravljanju dolžnosti predstavljajo uradno osebo, ki ima pravico in obvezo ugotavljati
istovetnost osebe, ki izvaja ribolov v ribiškem okolišu in kontrolirati izvajanje ribolova po določilih tega
pravilnika tudi s pregledom opreme in ostalih stvari, ki jih ribič ima ob pri sebi ob izvajanju ribolova (npr.
posode, mreže, vrečke, vabe...) Pri izvajanju ribolova iz čolna, je dolžan ribič na poziv čuvajev takoj
pristati ob obali in omogočiti čuvajem izvajanje kontrole z obale.
21. člen
Določila tega pravilnika veljajo tudi za imetnike dnevnih ribolovnih dovolilnic in uporabnike
reprezentančnih ali drugih kart, ki jih izda RD. V primeru kršitve določil tega pravilnika ima čuvaj po lastni
presoji možnost odvzema takšne dovolilnice in prepovedati uporabniku nadaljnji ribolov. V takšnem
primeru se izdela zapisnik o zasegu na licu mesta ter o prekršku obvesti vodstvo družine oziroma vodjo
čuvajske službe. Čuvaj ima pravico v določenih primerih zahtevati intervencijo organov pregona.

Pristojnost opravljanja čuvajske službe RD je izključno za brestaniški ribiški okoliš. Za ribolov v sosednjih
okoliših so pristojne čuvajske službe družin v katerih okolišu ribiči lovijo pri čemer je potrebno spoštovati
režim, ki velja za te okoliše.
22. člen
Člani in drugi imetniki ribolovnih dovolilnic, morajo obvestiti vodstvo družine o vseh nenormalnih
pojavih ob in na vodi ( pogin, onesnaženje, poškodba obale, nenadzorovan poseg, lov drugih oseb na
nedovoljen način itd.)
23. člen
Člani in drugi uporabniki ribolovnih dovolilnic s prevzemom letne ribolovne dovolilnice ali nakupom
dnevne ribolovne dovolilnice potrjujejo, da so seznanjeni z določili tega pravilnika in njegovimi prilogami
in s tem prevzemajo tudi posledice morebitnih kršitev.
V. KONČNE DOLOČBE
24. člen
RD ima v primeru kršitve tega pravilnika pravico do uveljavljanja disciplinske odgovornosti članov. Ne
glede na disciplinske ukrepe pa lahko uveljavlja kazensko in odškodninsko odgovornost, če smatra, da
je bila povzročena moralna ali materialna škoda. Kršitve, ki jih član RD izvrši pri ribolovu podležejo
postopku pri upravljalcu okoliša, disciplinski postopek pa v matični RD.
Enako velja za uporabnike dnevnih in reprezentančnih ter drugih dovolilnic. Poleg pravice iz prejšnjega
odstavka, lahko RD odkloni prodajo ali izdajo dovolilnice kršitelju trajno ali za določen rok.
25. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme UO RD, uporabljati pa se prične s 1. 1. 2019
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati »Pravilnik o ribolovnem režimu in športnem ribolovu v
Brestaniškem ribiškem okolišu« z dne 21.3.2004.

Predsednik RD
Aleš Buršič

