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Vsem RD IN ZRD 
 

ZADEVA – IZVAJANJE RIBOLOVA V ČASU RAZGLASITVE EPIDEMIJE 
 
Spoštovani ribiči,  
 
med nami se ponovno širi virus COVID-19. Za preprečevanje njegovega širjenja je država sprejela 
zaščitne ukrepe, ki zopet koreniteje posegajo v vsakdanje življenje nas vseh in posledično tudi v nam 
najljubšo aktivnost - izvajanje športnega ribolova.  
 
Izvajanje ribolova predstavlja rekreativno dejavnost, zato se v okviru upoštevanja vseh ostalih omejitev in 
priporočil NIJZ lahko izvaja na območju statistične regije stalnega ali začasnega prebivališča. 
 
Ob včerajšnji razglasitvi omejevanja gibanja prebivalstva med 21:00 in 6:00 uro moramo ugotoviti, da je 
s tem ukrepom dejansko prepovedano izvajanje nočnega ribolova (ribolov od mraka do zore). Prav tako 
je z omejevanjem potovanja med statističnimi regijami (razen zapisanih izjem), prepovedano potovanje 
na ribolov v kraje, ki niso v regiji stalnega ali začasnega prebivališča ribiča. Še vedno pa smejo ribiške 
družine izvajati ostale naloge ribiškega upravljanja, upoštevajoč vse obvezne zaščitne ukrepe. Tu posebej 
izpostavljamo delo ribiških čuvajev in delo elektro odlovih ekip pri interventnih izlovih – ti lahko prestopajo 
meje regij, v kolikor je odlov nujen in matični ribiški okoliš leži na ozemlju dveh statističnih regij. Prav tako 
je dovoljeno plašenje in odstrel posameznih osebkov kormoranov, po vnaprej določenih kvotah za 
posamični vodotok po sklepu ARSO.   
 
Športni ribolov kot dejavnost ni del ribiškega upravljanja in ga zato ne moremo enačiti z npr. lovom, kjer 
država zapoveduje lovskim družinam v matičnih lovskih revirjih striktno izvajanje odstrela posameznih 
vrst živali, z nadzorom izvajanja le-tega in sankcijami, če kvota odstrela ni izpolnjena. Izključno zaradi 
tega razloga, lahko lovci izvajajo lov v svojih matičnih revirjih. Lovski turizem in s tem povezano prehajanje 
regij pa je prav tako prepovedano, kot je pri športnem ribolovu.   
 
Zaradi resnosti zdravstvene situacije apeliramo na vse ribiče, da pokažemo svoj občutek odgovornosti in 
sočutja do sodržavljanov in po svojih močeh, z upoštevanjem vseh zapovedanih ukrepov, pripomoremo 
k zaustavitvi širjenja virusa in s tem čimprejšnji normalizaciji življenja, ki si jo vsi želimo. 
 
 

PONAVLJAMO ŠEST  PRIPOROČIL ZA VARNO IZVAJANJE RIBOLOVA 
 

 
1. RIBOLOV IZVAJAJTE INDIVIDUALNO ALI IZJEMOMA SKUPAJ Z OŽJIM DRUŽINSKIM 

ČLANOM. 



 
2. PRI RIBOLOVU NA STOJEČIH VODAH  VZDRŽUJTE RAZDALJO DO DRUGIH RIBIČEV, KI 

NAJ PO  MOŽNOSTI NE BO MANJŠA OD 10 METROV. 
 

3. PRI SREČANJU ALI KONTAKTU Z DRUGIMI OSEBAMI ALI RIBIČI VZDRŽUJTE VARNO 
RAZDALJO, NE MANJŠO OD  2 METROV. 
 

4. ČE POTUJETE NA RIBOLOV S PREVOZNIM SREDSTVOM, POTUJTE SAMI ALI IZJEMOMA 
Z OŽJIM DRUŽINSKIM ČLANOM. 
 

5. IZVAJANJE RIBOLOVA JE TRENUTNO OMEJENO NA OBMOČJE STATISTIČNE REGIJE V 
KATERI PREBIVATE. S SEBOJ IMEJTE DOKUMENT ZA DOKAZOVANJE ISTOVETNOSTI. 
 

6. UPORABLJAJTE ZAŠČITNO OPREMO (zaščitno masko, rokavice) TER SKRBITE ZA REDNO 
UMIVANJE ROK IN OSTALE SAMOZAŠČITNE UKREPE. 
 

  
OSTANITE ZDRAVI in DOBER PRIJEM! 
 
 dr. Miroslav ŽABERL,  
 predsednik RZS 
 
 
 

 
 


