Na podlagi 27. člena statuta RD Cerknica je UO RD Cerknica na svoji redni seji dne
14.6.2020 sprejel naslednji

PRAVILNIK O ŠPORTNEM RIBOLOVU RIBIŠKE DRUŽINE
CERKNICA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Športni ribolov v vodah Ribiške družine Cerknica (v nadaljnjem besedilu RDC) se izvaja
po določilih veljavnega zakona o sladkovodnem ribištvu in na njegovi podlagi izdanih
izvršilnih predpisih, na podlagi pravilnika o športnem ribolovu Ribiške zveze Slovenije
in srednjeročnega oziroma dolgoročnega ribiško-gojitvenega načrta RDC, po
Pravilniku o športnem ribolovu Ribiške družine Cerknica (v nadaljnjem besedilu
pravilnik) in sklepih Upravnega odbora RD Cerknica o spremembah in dopolnitvah
ribolovnega režima.
2. člen
Pravilnik opredeljuje: temeljna načela, ribolovne revirje in varstvene vode, ribolovne
dovolilnice, ribolovne ureditve ter dolžnosti športnega ribiča.

II. TEMELJNA NAČELA
3. člen
Pravilnik zadeva vse ljudi, ki lovijo ribe v ribiškem okolišu, s katerim upravlja RDC ter
vse člane RDC, ki z reprezentančnimi ribolovnimi dovolilnicami drugih ribiških
upravljavcev prejetih od RDC, lovijo ribe v revirjih drugih ribiških upravljavcev. Pri tem
so dolžni člani, ki koristijo reprezentančno ribolovno dovolilnico drugih ribiških
upravljavcev, upoštevati tudi pravila, ki veljajo v njihovih revirjih. Vsi ribiči lovijo ribe na
lastno odgovornost.
4. člen
Ribolov v ribiškem okolišu, s katerim upravlja RDC, je dovoljen samo z veljavno
ribolovno dovolilnico za določen športno-ribolovni revir, ki jo je izdala RDC. Ribolovna
dovolilnica je neprenosljiva. Ribe je v skladu z veljavnim zakonom o sladkovodnem
ribištvu dovoljeno loviti le na športni način: muharjenje, vijačenje, beličarjenje in talni
ribolov. Dnevni ribolov v vodah s katerimi upravlja RDC je dovoljen od zore do mraka.
Nočni ribolov v vodah s katerimi upravlja RDC je strogo prepovedan!
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V primeru, da vodostaj na vodomeru pri Goričici pade pod 50 cm se prepove vsak
ribolov v strugah in požiralnikih nad cesto Dolenje jezero - Otok (leva stran ceste v
smeri proti Javornikom). Kršitev tega člena je hujša kršitev.
5. člen
Ulovljene ribe postanejo last ribiča, če je le-ta:
imel veljavno ribolovno dovolilnico za revir v katerem jih je ujel,
imel veljavno ribolovno dovolilnico za vrsto rib, ki jih je ujel, pri
ribolovu upošteval določila predpisov in tega pravilnika.
V vseh drugih primerih so ulovljene ribe po tem pravilniku last RDC. Ujetih rib ni
dovoljeno prodajati. Kršitev tega člena je hujša kršitev.
6. člen
Kadarkoli član RDC opazi znake nenormalnega stanja vode zaradi onesnaženja ali
nizkega vodostaja, pogin rib ali krivolov, je dolžan takoj prekiniti ribolov ter po najkrajši
poti o tem obvestiti ribiške čuvaje RDC, ali odgovorne funkcionarje RDC, ali policiste,
ali center za obveščanje ali ribiško inšpekcijo. Ribič mora nato sodelovati v nadaljnji
dejavnosti RDC oziroma pristojnega organa zaradi ugotovitve ali preprečevanja škode
na ribah ali vodi. Ob poginu rib mora ribič ukrepati po navodilih, ki so objavljena na letni
ribolovni dovolilnici. Kršitev tega člena je hujša kršitev.
7. člen
Upravni odbor RDC omeji ribolovne pravice ribičem za določen čas v naslednjih
izjemnih primerih:
- kadar je izredno nizek vodostaj,
- kadar zakasni ribja drst,
- kadar je prišlo do večjega pogina rib,
- kadar je prišlo do presega števila dovoljenih ribolovnih dni namenjenih za
posamezni revir v ribiško-gojitvenem načrtu,
- za določeno ribjo vrsto v primeru nepričakovane ogroženosti te ribje vrste.
8. člen
Upravni odbor RDC omeji ribolovne pravice za določen čas na način:
- z omejitvijo števila ribolovnih dni za posamezne ali vse vrste rib,
- z omejitvijo števila ribolovnih dni za posamezni revir ali vse revirje,
- s prepovedjo ribolova v določenem revirju ali vseh revirjih za ribiče goste ali vse
ribiče.
O omejitvah ribolova v teh primerih odloča tri članska komisija, ki jo imenuje Upravni
odbor RDC. V primeru, če pride do trajne spremembe v revirju ali njegovem delu, mora
RDC spremeniti akte, ki določajo ribolovne pogoje. RDC mora o omejitvah ribolovnih
pravic obvestiti člane na krajevno običajen način. Kršitev neupoštevanja omejevanja
ribolovnih pravic ribičev iz tega člena je lažja kršitev.
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9. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika se pri organiziranem tekmovanju RDC lovi ribe po
pravilnikih o tekmovanjih, ki veljajo v okviru Ribiške zveze Slovenije.

III. RIBOLOVNI REVIRJI IN VARSTVENE VODE
10. člen
RDC upravlja z naslednjimi športno-ribolovnimi revirji:
Cerkniško jezero - zahodni del (837 ha); na vzhodu poteka meja po potoku
Martinjščica do izliva v Žerovniščico, nato v ravni črti do Malega Oltarja in desne
strani Vrat, nadalje po cesti skozi vas Otok do Javornika, na zahodu pa je meja
ob Cerkniškem jamskem sistemu ter na Cerkniščici pri Milavcovem jezu v
Dolenji vasi.
Cerkniščica (8,2 ha); od izvira Cerkniščice do mostu pri mlinu v Cerknici in od
žage pri policijski postaji do Milavcovega jezu v Dolenji vasi,
Bloško jezero (0,8 ha) pri vasi Volčje; zgornja meja je izvir Blatnice, spodnja
meja je umeten jez jezera,
Rak (4,8 ha) v Rakovem Škocjanu; zgornja meja je izvir Raka pred Zelškimi
jamami, spodnja meja je požiralna jama Raka Tkalca jama.
Cerkniško jezero – zahodni del, Bloško jezero in Rak so ciprinidne vode. Cerkniščica
je salmonidna voda.
11. člen
RDC upravlja z naslednjimi varstvenimi vodami, ki so rezervati:
Štrukljevski potok (0,13 ha); od izvira do izliva v Cerkniščico,
Jazbine (0,08 ha); potok od izvira do izliva v Cerkniščico,
Mahneščica (0,20 ha); potok od izvira do izliva v Cerkniščico,
Mrzlek (0,30 ha); potok pri vasi Topol od izvira do izliva v Cerkniščico,
Cerkniščica (0,60 ha); potok od mostu pri mlinu v Cerknici do zapornic v
Cerknici vključno z rokavom od zapornic do žage,
Opečnik (0,04 ha); potok od izvira do izliva v Iško,
Bloščica s pritoki (2,90 ha); od izvira do požiralnih jam na Bloškem polju. V
varstveni vodi ribolov ni dovoljen. Ribolov v varstveni vodi je hujša kršitev.
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IV. RIBOLOVNE DOVOLILNICE
12. člen
Športni ribolov se izvaja na podlagi ribolovne dovolilnice, ki mora vsebovati podatke o
izvajalcu ribolova in velja le skupaj s člansko izkaznico ali osebno izkaznico ali drugim
osebnim dokumentom, ki vsebuje fotografijo izvajalca ribolova. Ribolovno dovolilnico,
potrjeno člansko izkaznico in osebni dokument s fotografijo mora imeti ribič med
ribolovom vedno pri sebi. Kršitve tega člena je hujša kršitev.

13. člen
Ribolovne dovolilnice RDC so:
-

-

-

-

letna ribolovna dovolilnica, ki jo RDC izda za vsak športno-ribolovni revir posebej
in jo pridobi član RDC, ko plača vse članske obveznosti za posamezno leto. Častni
član RDC je upravičen do letne ribolovne dovolilnice za vse športno ribolovne
revirje brezplačno. Letna ribolovna dovolilnica velja največ za eno koledarsko leto
od 01. januarja do 31. decembra.
reprezentančna letna ribolovna dovolilnica za določen športno-ribolovni revir, ki
si jo brezplačno medsebojno izmenjujejo ribiški upravljavci, ali jo pridobi
posameznik oziroma organizacija brezplačno za izredne zasluge pri RDC, in ima
omejeno število ribolovnih dni ter velja največ za eno koledarsko leto od 01.
januarja do 31. decembra.
dnevna turistična ribolovna dovolilnica, ki jih lahko kupi vsak človek in veljajo
za določen dan, kar je na ribolovni dovolilnici ustrezno označeno.
reprezentančna dnevna ribolovna dovolilnica za določen športno-ribolovni revir,
ki jo RDC podari posamezniku brezplačno za posebne zasluge pri RDC in velja za
določen dan, kar je na ribolovni dovolilnici ustrezno označeno.
posebne turistične večdnevne (5, 10, 20 dnevna) dovolilnice za ciprinidne vode
in salmonidni revir Cerkniščica. Število izdanih kompletov za salmonidni revir je
omejeno na do 25 letno. Omenjene dovolilnice lahko kupi vsak človek in veljajo
določeno število lovnih dni v letu, kar je na ribolovni dovolilnici ustrezno označeno.

Ribolovne dovolilnice iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena imajo
praviloma glede na ta pravilnik dodatne strožje omejitve, ki so označene na ribolovni
dovolilnici, oziroma so priložene.
14. člen
Član RDC z letno ribolovno dovolilnico za ciprinidno vodo lahko lovi največ trikrat na
teden, z dovolilnico za salmonidno vodo pa največ za določeno kupljeno število
ribolovnih dni. Kršitev tega člena je hujša kršitev.
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15. člen
Ribič mora pred začetkom ribolova v letno ribolovno dovolilnico ali reprezentančno
letno ribolovno dovolilnico oziroma večdnevno turistično ribolovno dovolilnico obvezno
vpisati datum in revir, kjer bo lovil ribe. Na dnevni ribolovni dovolilnici označi vsa
zahtevana polja prodajalec ribolovnih dovolilnic. Pred začetkom ribolova mora vpisati
datum s kemičnim svinčnikom ali temu ustreznim pisalom, na način, ki je opisan v
ribolovni dovolilnici. Kakršnokoli popravljanje datuma ni dovoljeno. V primeru zmote je
treba pravilni datum vpisati v novo rubriko, nepravilni vpis pa prečrtati. Kršitev tega
člena je lažja kršitev.

16. člen
Po končanem ribolovu mora ribič v letno ribolovno dovolilnico takoj (na ribolovnem
mestu) vpisati podatke o vrsti in številu uplenjenih rib, naknadno po tehtanju pa vpiše
težo neočiščenih rib (v kilogramih z eno decimalko). Rubrike, ki bi po koriščenju
ribolovnega dne ostale prazne, je treba izpolniti s črticami tako, da ne ostane nobena
prazna. Kršitev tega člena je lažja kršitev.
17. člen
Letna ribolovna dovolilnica in reprezentančna letna ribolovna dovolilnica je last RDC,
ki jo mora vsak imetnik vrniti s pravilno izpolnjeno rekapitulacijo ulova rib najkasneje v
petnajstih dneh po preteku veljavnosti v določenem letu.
Reprezentančna letna ribolovna dovolilnica, ki jo RDC prejme od drugega ribiškega
upravljavca, je za čas veljavnosti last RDC. RDC posoja reprezentančne ribolovne
dovolilnice drugih ribiških upravljavec le svojim članom po pravilih, ki jih določi Upravni
odbor RDC in o tem vodi evidenco. Kršitev tega člena je lažja kršitev.

V. RIBOLOVNE UREDITVE
18. člen
En ribolovni pribor vsebuje eno ribiško palico in en trnek. Ribolov je dovoljen z enim
ribolovnim priborom, kar sme upravičenec menjati, če to ustreza športnemu ribolovu
tiste vrste rib, za katere je izdana ribolovna dovolilnica. Ostali ribolovni pribor mora biti
ustrezno spravljen v omotu.
Ne glede na prvi odstavek tega člena je izjemoma dovoljen ribolov krapa z dnevno
ribolovno dovolilnico na dva ribolovna pribora z vabami za krapa (boili, tigrovi oreški,
briketi in koruza) in sicer izključno na način ujemi-izpusti.
Za privabljanje rib in izvajanje ribolova je dovoljen vnos največ do 2 kg krmil (boili, žita,
oreščki in ostale vabe za ciprinide) na ribolovni dan. Pogoj za privabljanje v omenjenih
količinah je dovoljen le imetnikom veljavne ribolovne dovolilnice z vpisanim datumom.
Pri ribolovu krapa na način ujemi-izpusti je obvezna uporaba podmetalke, blazine za
odpenjanje rib (unhooker) in ustrezne tehtnice v vseh ciprinidnih vodah.
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Prepovedana je uporaba prosto plavajoče boje (dovoljena uporaba »markerja«).
Prepovedano je shranjevanje živih rib v mreži!
Ribolov ni dovoljen z mostov in drugih objektov, s katerih ni mogoče položiti ribe nazaj
v vodo. Prepovedan je ribolov na drstišču. Kršitev tega člena je lažja kršitev.
19. člen
V salmonidni vodi je dovoljeno vijačenje in muharjenje na salmonide in ciprinide z
blestivko št. najmanj 3 ali preostale umetne vabe z enim trnkom ali z eno umetno muho.
V ciprinidni vodi je dovoljeno ciprinide loviti na vse umetne vabe, kruh, sir, testo,
testenine in vabe naravnega rastlinskega izvora. Beličarjenje in talni ribolov sta
dovoljena samo s trnkom enojčkom. Ščuko je dovoljeno loviti z blestivko, umetno ribo
oziroma drugo umetno vodno živaljo, cofom in potezanko. Kršitev tega člena je lažja
kršitev.
20. člen
Varstvene dobe, najmanjša mera in dovoljen dnevni uplen v ribiškem okolišu RDC so:
najmanjša
dnevni uplen
Dodatna omejitev
vrsta ribe
varstvena doba
mera
števila rib
Na Bloškem
jezeru je članom
od 1.2. do
50 cm
1
RDC dovoljen
30.4.
ščuka
uplen 1 (ene)
ščuke letno!
od 1.4. do
linj
35 cm
1
30. 6.
krap Cerkniško
od 1.5. do
jezero –
30 cm
1
30. 6.
zahodni del

krap – Bloško
jezero

klen

/

30 cm

1

od 1.5. do
30.6.

30 cm

2

rdečeperka

/

/

ostriž

/

/

Dovoljen dnevni
uplen je do 5 kg
rdečeperk.
Dovoljen dnevni
uplen je do 5 kg
ostrižev.
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Dovoljen je
uplen krapa do
60 cm, krapa nad
to dolžino ni
dovoljeno
upleniti!

Potočna postrv

od 1.10. do
31.3.

/

/

Šarenka
(postrv)

od 1.12. do
31.3.

25 cm
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V vodah RDC je
ribolov potočne
postrvi dovoljen
samo po načinu
UJEMI - IZPUSTI!

Ribič sme upleniti le eno vrsto rib od naštetih. Uplen potočnih postrvi v vodah RDC ni
dovoljen.
Na Cerkniščici je članom RDC ribolov postrvi dovoljen s posebno ribolovno dovolilnico.
Na Bloškem jezeru je članom RDC ribolov ščuke dovoljen s posebno ribolovno
dovolilnico.
Z reprezentančnimi ribolovnimi dovolilnicami vseh vrst je v vodah RDC ribolov dovoljen
izključno na način ujemi-izpusti.
V salmonidni vodi je od 01. decembra do 31. marca zaprt ribolov za vse vrste rib.
Prvi in zadnji dnevi v varstveni dobi se štejejo za varstveno dobo.
Vse ostale vrste rib in druge vodne živali so v vodah RDC trajno zaščitene in lov nanje
ni dovoljen!
21. člen
Pri ribolovu je za izvleko ribe dovoljeno uporabljati le pripomočke, ki ne poškodujejo
ribe. Vse zapete podmerske ribe in ribe, za katere izdana ribolovna dovolilnica ne velja,
oziroma ribe, ki se jih ne namerava upleniti je potrebno prijemati le z mokro roko in
previdno sneti s trnka ter jih čimprej spustiti nazaj v vodo. Podmersko ribo ali ribo v
varstveni dobi, ki se je močno poškodovala, mora ribič usmrtiti, razrezati na koščke in
vrniti v vodo. V primeru, da na istem mestu prvenstveno prijemljejo le ribe za katere
trenutno velja varstvena doba ali je trajno zaščitena, je ribič dolžan prenehati z
ribolovom na tem mestu. Kršitev tega člena je lažja kršitev.

22. člen
Član RDC lahko v svojo letno ribolovno dovolilnico brezplačno vpiše do dva otroka v
starosti do izpolnjenega 8. leta. V ribolovno dovolilnico se vpiše 1 (en) datum, ulov pa
je skupni. Ob izpolnjeni skupni dnevni kvoti uplena v ciprinidnem revirju je takoj
potrebno zaključiti z ribolovom.
Član RDC pripravnik, ki še ni opravil izpita za športnega ribiča in mladoletni član
mladinske sekcije RDC, sme izvajati športni ribolov le v spremstvu enega izmed članov
RDC, ki je izpit za športnega ribiča že opravil. Član RDC, ki je že opravil izpit za
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športnega ribiča, mora imeti opravljeni izpit potrjen v članski izkaznici. Kršitev tega
člena je lažja kršitev.
23. člen
Ribolov iz čolna, in sicer brez vleka, je dovoljen le na Cerkniškem jezeru. Kršitev tega
člena je lažja kršitev.
24. člen
Pri ribolovu na način ujemi-izpusti je potrebno ulovljeno ribo čim hitreje živo in
nepoškodovano vrniti nazaj v vodo. Kršitev tega člena je lažja kršitev.

25. člen
Upravičenec ribolova je dolžan takoj po doseženem številu dovoljenega dnevnega
uplena rib prenehati z ribolovom in pospraviti ribolovni pribor. Kršitev tega člena je
hujša kršitev.
VI. DOLŽNOSTI ŠPORTNEGA RIBIČA
26. člen
Ribič mora imeti med ribolovom uplenjene ribe na vidnem mestu pri sebi, tako da jih je
mogoče na zahtevo kontrolnega organa brez težav pokazati.
Zaradi pregleda dokumentov, uplena, pribora in vab je upravičenec ribolova dolžan na
poziv čuvaja ali druge pooblaščene osebe RDC čim prej priti iz vode, oziroma pristati
s plovilom in pokazati dokumente, plen, vabo in ribiški pribor. Drugačno ravnanje se
šteje za upiranje uradni osebi. Kršitev tega člena je hujša kršitev.
27. člen
Pri ribolovu mora upravičenec imeti pri sebi poleg ribolovnega pribora še dodatne
pripomočke: merilo, tehtnico, pribor za odpenjanje rib, nož in podmetalko. Pri lovu
krapa na način ujemi-izpusti mora ribič imeti tudi pripomočke, navedene v 18. členu
tega pravilnika. Kršitev tega člena je lažja kršitev.

VII. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Ta pravilnik je sprejet, ko ga s sklepom sprejme UO na svoji seji, veljati pa začne dan
po objavi RDC na krajevno običajen način. Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha
veljati pravilnik o športnem ribolovu v voda RDC, ki je bil sprejet dne 23. 10. 2015.
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Miha Urh, l.r.
Predsednik
Ribiška družina Cerknica
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