
 

 
PRILOGA K RIBOLOVNI DOVOLILNICI ZA LOV SALMONIDOV IN CIPRINIDOV 
 

Imetnik dnevne dovolilnice je pri ribolovu na reki Božni /1/, Mali vodi /2/, Gradaščici /3/ in Horjulki /4/ dolžan 

upoštevati naslednja navodila. 

 

Dnevna ribolovna dovolilnica velja le od zore do mraka. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno 

uro po zahodu sonca. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije Republike Slovenije za 

okolje. 

 

Z ribolovno dovolilnico ribič lahko lovi le v revirju navedenem na ribolovni karti Na ribolovno dovolilnico lahko lovi le 

en ribič.  

Pri lovu salmonidov je dovoljena le uporaba muharske palice in umetne muhe,  zvezane na trnku brez zalusti. Izjema je 

potezanka vezana na trnku dolžine najmanj 3 cm. 

Pri ribolovu ciprinidov so dovoljene vabe rastlinskega in živalskega izvora /razen živih/. Za lov klena je dovoljena tudi  

umetna muha, v času dovoljenega lova salmonidov. 

Pri lovu ščuke so dovoljene umetne vabe dolžine najmanj 6 cm in potezanke vezane na trnke dolžine najmanj 3 cm. 

Ribolovna dovolilnica ni prenosljiva in je veljavna, če se z njo lahko istoveti njen imetnik. 

Pri ribolovu mora imeti ribič obvezno pri sebi pean ali klešče za odpenjanje rib. 

Ujeto ribo mora ribič takoj živo spustiti nazaj na prostost v vodo ali jih usmrtiti na način, da se riba ne muči. Uplenjeno 

ribo je ribič dolžan takoj po vplenu vpisati v ribolovno dovolilnico, s kemičnim svinčnikom in z znakom X, v ustrezen 

kvadratek na hrbtni strani ribolovne dovolilnice. 

Ribič mora po končanem ribolovu ribolovno dovolilnico vrniti na prodajno mesto ali ribiškemu čuvaju.  

 

Dovoljen je dnevni uplen treh salmonidov  /od tega enega lipana/ oz. štirih ciprinidov oz. ene ščuke V primeru lova 

salmonidov in uplena ciprinidov štejeta dva ciprinida za enega salmonida, vendar le do skupnega števila štirih uplenjenih 

rib. 

Z ribolovom mora ribič prenehati, ko je uplenil dovoljeno število rib. 

 

Prepovedano je upleniti ribe v času varstvene dobe in pod najmanjšo dovoljeno mero: 

Ime ribe                  Varstvena doba                Najmanjša dovoljena mera 

potočno postrv 01.10. – 31.03.                               30 cm 

šarenko  01.12. – 31.03.                                  – 

lipana  01.12. – 15.05.                               30 cm 

klena  01.05. – 30.06.                               30 cm 

platnico  01.03. – 31.05.                               35 cm 

podust  01.03. – 31.05.                               35 cm 

ščuka  01.10. – 30.04.                        50 cm  

Ne glede na preje zapisano je dovoljen ulov rib do največ 5 kg oziroma dveh rib s skupno maso nad 5 kg.  

Ribič mora na zahtevo ribiškega čuvaja pokazati: ribolovno dovolilnico, dokument za dokazovanje istovetnosti, ribolovni 

pribor in opremo ter morebiten ulov. 

Ribič pri izvajanju ribolova ni posebej zavarovan, zato izvaja ribolov na lastno odgovornost. 

Lov sulca s to ribolovno dovolilnico ni mogoč. 

 

Ribiču, ki ne upošteva navedenih navodil, lahko ribiški čuvaj odvzame ribolovno dovolilnico in ribolovne 

pripomočke! 

 

Meje posameznih revirjev so naslednje: 

 

I. REVIR - BOŽNA (od Zaloga do sotočja z Malo vodo) 

II. REVIR - MALA VODA (od jezu nad domačijo Korošec do sotočja z Božno) 

III. REVIR - GRADAŠČICA (od sotočja Božne in Male vode do jezu na Bokalcah) 

IV. REVIR - HORJULKA (od mostu Zaklanec – Lesno brdo do sotočja z Gradaščico) 

 

 

 

RIBIŠKA DRUŽINA DOLOMITI 

INFO:   041 746 933 

E-mail:  rd.dolomiti@gmail.com 
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