
RIBOLOVNI  REŽIM  RD  M. SOBOTA  velja od 01.01.2017 
  

1. UVODNA  DOLOČILA 
 

- Letni ribolovni režim opredeljuje posebne zadeve kot so: dovoljeni ulov, način ribolova, cenike, 
ter ostale sklepe UO in Zbora ribičev v skladu z Pravilnikom o ribolovnem režimu, Ur.L. RS. Št. 
99/2007 

- Pred pričetkom ribolova se mora vpisati v letno dovolilnico datum in revir, po končanem ribolovu 
pa rekapitulacija ulova. 

- V vseh vodah je za ribolov prepovedana uporaba vseh vrst plovil, v kolikor ni drugače 
regulirano. Motorji z notranjim izgorevanjem so prepovedani! 

- Onesnaženje okolice se smatra za hujši disciplinski prekršek. 
- Prepovedani so vsi posegi v obalno – vodno območje ( gradnja nadstreškov, podestov itd. ) 
- Nočni ribolov je prepovedan, razen če ni drugače regulirano in se začne uro po sončnem 

zahodu in traja do ure pred sončnim vzhodom, po podatkih ARSO. 
- Ribolov je dovoljen na dve ribolovni palic, na katerih je lahko po ena naveza z enim trnkom. 
- V vseh revirjih je ribolov dovoljen do zamrznitve, pod ledom je ribolov prepovedan.  
- Ribolov na živo vabo ter ribolov na bambus sta prepovedana  
- Ribolov Sulca,š čuke, smuča in bolena v tekočih vodah je dovoljen z umetnimi vabami z največ 

tremi trnki ( 12. Člen pravilnika o ribolovnem režimu ) 
- V vseh revirjih , vključno z revirji posebnega pomena se za vse avtohtone vrste rib upoštevajo 

varstvene dobe in najmanjše lovne dolžine rib. 
 
2. DOVOLJENI UPLEN 

Dovoljen uplen velja na ribolovni dan ali noč z eno veljavno ribolovno dovolilnico: 
V vseh ribolovnih revirjih so zaščiteni: Linj, Koreselj in Krap nad 5 kg. 
Dovoljen ulov v enem lovnem dnevu, oziroma noči: 
- 5 kos merskih rib (vse ribe z predpisano najmanjšo lovno mero ), ali 
- 1 kos ŠČUKA  60 cm, ali  
- 1 kos SMUČ  50 cm, ali 
- 1 kos SOM  60 cm, ali 
- 1 kos KRAP 30 cm ( Krap nad 5 kg se vrne nazaj v vodo) ali 
- Ostale ribe ( rdečeoka, zelenika, rdečeperka, ostriž, , babuška  itd) – 5 kg 
- V vseh revirjih , vključno z revirji  posebnega pomena  je  dovoljen izlov in je prepovedano  
vračanje tujerodnih vrst  rib (tolstolobik ,amur, sončni ostriž , ameriški ostriž, ameriški somič ),te vrste 
rib niso vštete v kvoto 5 kg. 

 
3. CENIK RIBOLOVNIH DOVOLILNIC . Ostali revirji 

 ČLANI NEČLANI 

DNEVNA 0 € 15 € 

 
4. CENIK RIBOLOVNIH DOVOLILNIC IN REŽIM V REVIRJIH POSEBNEGA POMENA 

 
 Ribolov brez predhodno kupljene dovolilnice se ne sme izvajati. Ribolov se lahko izvaja na eno 
kupljeno dovolilnico. Ko se dovoljen uplen izpolni, je dovoljen nakup ponovne ribolovne 
dovolilnice, vendar ne več kot 2 krat ( 1 + 2 ). Na vseh ribolovnih revirjih posebnega režima, 
se lahko lovi z dvema palicama, na katerih je ena naveza z enim trnkom. Lahko se dokupi le 
ena dodatna palica na dan, oziroma noč, po ceni 5 €. Dovoljena je uporaba plovil za vožnjo 
vab. 
Vikend karta začne veljati v četrtek eno uro pred sončnim zahodom in se konča v nedeljo eno 
uro po sončnem zahodu. V revirju posebnega pomena KROG, se Krap lovi po načelu »UJEMI 
IN SPUSTI«.  

 
V GRAMOZNICI LIPOVCI VELJA  ZA ŠČUKO IN SMUČA  V RIBOLOVNEM LETU  OD 01.12.2015 DO 
31.12.2017  NAČELO UJEMI IN SPUSTI. NA RIBE ROPARICE in SOMA,  JE DOVOLJEN RIBOLOV 
SAMO NA UMETNO VABO. 
 

 

Ribolovne dovolilnice – AKUMULACIJA KRAŠČI  
 

 ČLANI NEČLANI 

DNEVNA 5 € 15 € 

DNEVNA z dot. pal. 10 € 20 € 

VIKEND paket 25 € 65 € 

VIKEND paket + dodatna palica 50 € 90 € 

  
Dnevni ribolov je dovoljen vsak dan, nočni ribolov je dovoljen od petka eno uro pred sončnim vzhodom  
do nedelje zvečer eno uro po sončnem zahodu in sicer v obdobju od 01.04.2017 do 31.10.2017, v tem 
terminu je dovoljena vožnja vab in krmil s plovili, razen s plovili z motorji na notranje izgorevanje. Ribolov  
iz čolna ni dovoljen. Ob nakupu vikend karte je normni ulov na ribolovni dan dovoljen v skladu z drugo 
točko ribolovnega režima. 
  
Ribolovne dovolilnice – GRAMOZNICA KROG 
 

 DNEVNA NOČNA VIKEND 5 dni 6 dni 7 dni IZ 
ČOLNA 

ČLAN 5 € 10 € 35 € 40 € 60 € 70 € 20 € 

NEČLANI 15 € 15 € 65 € 95 € 115 € 135 € 30 € 

Z DOD.PAL.        

ČLAN  10 € 15 € 50 € 65 € 90 € 105 €  

NEČLANI 20 € 20 € 90 € 135 € 155 € 175 €  

 
Dnevni ribolov je dovoljen vsak dan. Nočni ribolov je dovoljen od četrtka eno uro pred sončnim zahodom  
do nedelje zvečer eno uro po sončnem zahodu razen  v primeru, nakupa dovolilnice za 5 ali več dni 
skupaj. Dovoljena je vožnja vab in krmil s plovili  v obdobju 01.03.2017 do 15.10.2017. Ribolov iz čolna na 
roparice je dovoljen v času od 01.01.2017 do 31.01.2017 in 15.10.2017 do 31.01.2018 na eno palico in 
na predhodno najavo čuvajski službi ( ZRIM 031 307 935;  PRAČEK 041 649 894 ) .  
 
Ribolovne dovolilnice – SOBOŠKO JEZERO 
 

 DNEVNA NOČNA VIKEND 5 dni 6 dni 7 dni IZ ČOLNA 

ČLAN 0 € 10 € 25 € 40 € 50 € 60 € 20 € 

NEČLANI 15 € 15 € 65 € 95 € 115 € 135 € 30 € 

Z DOD.PAL.       

ČLAN  5 € 15 € 50 € 65 € 80 € 95 € 

NEČLANI 20 € 20 € 90 € 135 € 155 € 175 € 

Ribolov je dovoljen vsak dan.  Dovoljen je ribolov iz čolna na roparice z eno palico in predhodno najavo 
čuvajski službi ( ZRIM 031 307 935;  PRAČEK 041 649 894 ) .  
 
Ribolovne dovolilnice – GRAMOZNICA IVANJCI 
 

 DNEVNA NOČNA VIKEND 5 dni 6 dni 7 dni IZ ČOLNA 

ČLAN 0 € 10 € 25 € 40 € 50 € 60 € 20 € 

NEČLANI 15 € 15 € 65 € 95 € 115 € 135 € 30 € 

Z DOD.PAL.       

ČLAN  5 € 15 € 50 € 65 € 80 € 95 € 

NEČLANI 20 € 20 € 90 € 135 € 155 € 175 € 

 
Dnevni ribolov je dovoljen vsak dan. Nočni  ribolov je dovoljen od četrtka eno uro pred sončnim 
zahodom  do nedelje zvečer eno uro po sončnem zahodu razen,v primeru nakupa dovolilnice za 5 ali več 
dni skupaj.  
Dovoljen je ribolov iz čolna na roparice z eno palico in predhodno najavo čuvajski službi ( ZRIM 031 307 
935;  PRAČEK 041 649 894 )    
 



Ribolovne dovolilnice – REVIR BELTINCI – ribolov od 01.04.2017 dalje, nočni ribolov prepovedan. 
Dovoljen  je ribolov na plovec. 

 ČLANI NEČLANI 

DNEVNA 5 € 15 € 

 
Ribolov postrvi je dovoljen do 31.03.2017 na en ribolovni pribor. Dovojen je ribolov ob sobotah 
,nedeljah in na dela prost dan ob državnih praznikih od 08.00 do 13.00 ure. Cena ribolovne 
dovolilnice znaša za  vse 10 € in jo je  možno  nakupiti samo  na prodajnem mestu ZVEZDA v 
Beltincih. Dovoljen je ulov treh postrvi. 
 

5.       OSTALA DOLOČILA 
 
. Dovoljene so vse ribolovne tehnike ( vijačenje, beličarjenje, muharjenje in talni ribolov. Na tekočih vodah 
je lov na Postrvi, Sulca, Smuča, Ščuke in Bolena dovoljeno le z muharjenjem oziroma vijačenjem. Na 
jezerih, gramoznicah in akumulacijah pa so dovoljeni tudi drugi načini ribolova. Prepovedane vabe so: 
        -        vse žive živali 

- Živali ali deli iz živali, ki so ogrožene in zavarovane s skladu s predpisi o ohranjanju narave 
- Vabe, ki vsebujejo strupene in omamne snov                                                                          

 
ŠTEVILKE  REVIRJEV 
 

001 Mura in rokavi 010 gramoznica Kupšinci 028 Dokležovje CP 

002 Ledava s pritoki 012 gramoznica Soboško jezero 032 Bakovci stara 

003 AK Krašči 013 gramoznica Ivanjci 034 Dokležovje Katika 

004 gramoznica Satahovci 014 gramoznica Krog velika 035 Dokležovje Taškan 

005gramoznica Gančani 015 gramoznica Lipovci 037 Krog avtošolska 

008 gramoznica Lipa 016 gramoznica Bakovci ob igrišču 045 zajetje Hodoš 

009 gramozniica Beltinci 020 gramoznica Renkovci 049 Tešanovci 

 021 gramoznica Filovci  

   

 

 BAKOVCI                                                               DOKLEŽOVJE 

      
 
 
 
GANČANI                                                  HODOŠ 

            
 

 

 

 
IVANJCI                                                                      KROG 

   
 
 
 
 
 
KUPŠINCI                                                                   LIPOVCI    

         
 

 

SOBOŠKO                                                                      KRAŠČI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. OMEJITVE 
 
Na revirjih RD Murska Sobota so določena območja prepovedi ribolova – drstišča, oziroma obale 
na katere je prepovedan dostop in se z njih ne sme izvajati ribolov. Vsa ta območja bodo označena 
z ustreznimi obvestilnimi tablami, ki se pa v skladu z potrebami po zagotavljanju varstva ribjega 
življa lahko med letom spreminjajo.  
Območja označena na slikah so simbolična glede na velikost. Natančna omejitev je določena z 
opozorilnimi tablami. 
 


