
 

 

R I B O L O V N I    R E Ž I M   2020 

Rezervati se upoštevajo po obvestilu o katastru vod iz RNG 

V vseh revirjih RD Radgona  je dovoljen ribolov na dve palici. V ribolovnih vodah RD Radgona se lahko lovi 

roparico na dele mrtve ribe ali druge vabe katere so dovoljene z zakonom samo na eno palico. Ko izpolniš 

normo za dnevni ulov, moraš zaključiti z ribolovom. 

Lahko pa dokupiš dnevno dovolilnico in loviš ribe dalje, če uloviš krapa, prej ulovljeni drobiž lahko obdržiš. 

Ulov mora biti vpisan v letno in dnevno dovolilnico takoj po zaključenem ribolovu, na kraju ribolova. 

V letno dovolilnico moramo pred pričetkom ribolova vpisati številko vode.  

V letu 2020 je dovoljen ( pod posebnimi pogoji ) nočni ribolov v sledečih vodah RD Radgona :  

Jezeri Blaguš številka vode  96 in Negova št. v. 148, V Zg. Konjišču : Som 1 in 2  št. v. 141 in št. v. 142, 

Rogoz št. v. 35, Linj št. v. 36, V Hrastje Moti : Pri barnu št. v.  147, Tekmovalna jama št. v. 134  in Gramoznici 

Pašniki št. v. 136  in v Gradišču : na nasipu med gramoznicama št. v.  87  Gradišče desno in št. v. 88 

Gradišče desno ob domu in to ob vikendih od 20. ure naprej. Podgrad – lovijo lahko samo člani, ki pa morajo 

biti najmanj trije. 

Čas ribolova :  

Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka. 

Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega dne. 

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. 

Dovoljen plen v ribolovnih vodah RD Radgona :  

1. Dovoljen plen na ribolovni dan ali noč z veljavno ribolovno dovolilnico je do 3 kg rib, od tega največ 

en krap ali štiri krapovce ali eno ščuko, smuča in bolena. 

2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljen plen ene ribe z maso nad 3 kg oziroma dveh 

rib s skupno maso nad 3 kg kar ne velja za ulov krapa. 

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ribolov zaključi, ko je dosežen dovoljen plen iz prvega 

oziroma drugega odstavka tega člena. 

4. Režim za turistični ribolov velja po opisu na dnevni ribolovni dovolilnici. 

 

Navodilo o odlovu rib v reki Muri  : 

1 kom ŠČUKA - 60 cm ali 1 kom KRAP - 30 cm ali 1 kom SMUČ - 50 cm ali 1 kom BOLEN - 40 cm ali 1 

kom LINJ - 30 cm ali 1 kom OGRCA - 30 cm ali 1 kom PLOŠČIČ - 30 cm ali 3 kom PODUST - 30 cm ali  3 

kom KLEN - 30 cm ali 3 kom MRENA - 30 cm ali 3 kom ANDROGA - 25 cm ali 3 kg RIBJEGA DROBIŽA 

JEZ – a, SULCA, PLATNICO, POSTRV in LIPANA je v reki Muri prepovedano odnašati. 

Prav tako je prepovedano v vseh revirjih loviti rake, žabe, školjke in piškurje vseh vrst. V reki Muri je dovoljeno 

loviti signalnega raka – 15 kom na lovni dan. 

Ribolovni režim RD Radgona je sestavljen po Pravilniku o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, katerega je 

izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

Najmanjše in varstvene dobe lovne mere za posamezne vrste rib se upoštevajo po Pravilnik o ribolovnem 

režimu v ribolovnih vodah, s spremembo lovne mere za ščuko ki je 60 cm. Varstvena doba smuča v RD 

Radgona  je od 01.02. do 31.05. 

Med družinski  sporazumi je sklenjen z RD Ruše. Prav tako je sprejet med družinski sporazum za ribolov po 

celotni dolžini slovenske Mure. Člani RD Radgona lahko lovijo ribe v Muri in  v ribiških revirjih RD Ruše, 

vendar pod režimom, kateri veljajo za posamezne Ribiške družine. 

Prosimo, da strogo upoštevate med letom sprejete spremembe ribolovnega režima. 

Vsak član RD Radgona je dolžan izvrševati kontrolo in nadzor ob ribolovnih vodah RD Radgona. 

Vsak član RD Radgona je dolžan upoštevati zahteve in opombe ribiških čuvajev in kontrolorjev RD Radgona. 

 

TE APAČE :  

Gramoznica Linj Št.v.36  je voda s posebnim ribolovnim režimom. 

Stara jama Št. v. 38 je voda s posebnim ribolovnim režimom - UJEMI, SPUSTI. Za izvajanje ribolova  je 

potreben ustrezen ribolovni pribor, odnašanje rib pa ni dovoljeno. Za obiskovalce z avto domom je možen 

nakup nočne dovolilnice. 

Ostale vode: pri Karavli Št. v. 40, Rogoz št. v 145, Som 1 št. v 141 in Som 2 št. v 142 je prosti ribolov za 

člane RD Radgona. V teh gramoznicah imajo ribe varstveno dobo po pravilniku RZS. 



 

Na zaraslem zunanjem delu obrežja gramoznice Rogoz št. v. 145 je ribolov prepovedan, razen del na desni 

brežini, kot je označeno z tablo. 

Jama levo ob dovozni cesti k ribiškemu domu- tekmovalna- ima značaj tekmovalno športnega režima.  

Nočni ribolov: Rogoz Št. v. 145, Jama Linj Št. v. 36, Som 1 Št. v. 141  in Som 2 Št. v. 142. Krap nad 5 kg je  

v letu  2020 zaščitena v vseh jamah, razen v jami Linj Št. v. 36. 

Iz Gramoznice  Pri karavli Št. v. 40 je ščuko prepovedano odnašati. Dnevni  ribolov v TE Apače velja na 

dnevno ribolovno karto od 6 ure pa do mraka. 

 

TE GORNJA RADGONA : 

V gramoznici Podgrad št. v. 47 katera je » Voda z posebnim ribolovnim režimom «  ni varstvene dobe,  

ribolov pa je dovoljen od ponedeljka do petka, dan v soboto, nedeljo in ob državnih praznikih. Za turiste in 

člane, je možen tudi ribolov za polovično cene ribolovne dovolilnice, vendar ni možen odnos ulova – 

doplačilo za ulov rib ni možno, ribolov je dovoljen samo z eno palico. Za ribolov roparice ni možen nakup 

polovične dovolilnica. Ribolov ščuke in smuča je dovoljen od 01. junija do 01. februarja. Najmanjša lovna 

mera za ščuko je 60 cm. Krap nad 4 kg se ne sme odnašati. 

Gramoznica v Lutvercih št. v. 46  je odprta za ribolov vsak dan. Prepovedan je ribolov v rezervatu, ki je 

označen s tablami ( levi del v celoti in oba prehoda). Za vse ribe se upoštevajo varstvene dobe in mere. 

Krapa nad 4 kg je prepovedano odnašati. 

V Lisjakovi strugi št. v. 144  je krap zaščiten vse leto. Za vse ostale ribe se upoštevajo varstvene dobe in 

mere. Za turiste je možen dokup polovične ribolovne dovolilnice, brez odnosa ulova, – doplačilo za ulov rib 

ni možen, ribolov je dovoljen samo z eno palico. Za ribolov roparice ni možen nakup polovične dovolilnica. 

V Negovskem jezeru št. v. 94 je krap nad 4 kg zaščiten. Jezero Negova je » Voda z posebnim ribolovnim 

režimom « in je potrebno dokupiti dnevno ribolovno karto pred pričetkom ribolova.  

 

TE RADENCI : 

Gramoznica Pri Barnu št. v. 147 (– okrogla jama ) je » Voda s posebnim ribolovnim režimom « v kateri velja 

režim UJEMI IN IZPUSTI. In posebni ribolovni režim: 

Ribolov je dovoljen z največ dvema palicama hkrati. Obvezna je uporaba odpenjalne blazine ter velike 

podmetalke, s stranicama minimalno 100x100 cm. Maksimalna ribolovna razdalja od obale je 100m. 

Prepovedana je uporaba kakršnekoli mreže za shranjevanje rib. Prepovedana je uporaba čolnov. 

Prepovedana je uporaba daljinsko vodenih čolnov. Prepovedana je uporaba šotorov živih barv. Uporaba 

nekuhanih semen in oreščkov je strogo prepovedana. Prepovedano je povzročanje hrupa oz. motenja 

ostalih ribičev. Ribiči morajo imeti s seboj veliko vrečo za smeti. Po končanem ribolovu mora ribolovno mesto 

ostati čisto, smeti pa odpelje ribič sam. Ribolovna sezona na revirju traja vse leto do zamrznitve jezera. Z 

nakupom ribolovne dovolilnice ribič zagotavlja, da ribolov izvaja na lastno odgovornost. Uporaba t.i. "schock 

leaderja" je strogo prepovedana! 

V vseh ostalih gramoznicah v H. Moti imajo vse ribe varstveno dobo po pravilniku RZS. Krap ima varstveno 

dobo – zaščiten nad 5 kg. Ščuka ima najmanjšo lovno mero 60 cm.  

Jama desno okrogla št. v. 63 ( pri domu ) je za » trening ribolov « voda z doplačilom 

Drstni ribnik, med gramoznicami Pri Barnu št.v. 147  in Tekmovalno gramoznico št.v. 134  ( dolgo jamo ), je 

za ribolov zaprt. V Tekmovalni gramoznici št.v. 134 je del rezervat označen s tablami.  

Nočni ribolov se lahko izvaja v gramoznicah H. Mota z nakupom nočne ribolovne dovolilnice. 

Nočni ribolov za nečlane RD v Gramoznici pašniki št.v. 136.   

 

TE TIŠINA : 

» Vodi s posebnim ribolovnim režimom « sta v Gradišču št.v. 88 ob ribiškem domu in št.v. 90 Gradišče levo 

sta za ribolov odprta ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih.  

Gramoznici št.v. 86 Gradišče skrajno desno in št.v. 87 Gradišče desno v Gradišču sta za ribolov odprti vsak 

dan. 

Nočni ribolov je dovoljen na nasipu med gramoznicama št. 87 Gradišče desno in 88 Gradišče desno ob 

domu in to ob vikendih od 20. ure naprej. V Gradišču št.v. 88 ob ribiškem domu je do preklica prepovedan 

izlov ščuke. 

V gramoznicah v Gradišču je krap  nad 4 kg zaščiten, drugače brez varstvene dobe. V vseh ostalih 

gramoznicah imajo vse ribe varstveno dobo po pravilniku RZS. Ščuka ima najmanjšo lovno mero 60 cm. 

TE VIDEM : 

V meandru reke Ščavnice pri ribiškem domu v Jamni je ribolov prepovedan. V jezeru Blaguš je krap nad 5 

kg zaščiten.  » Voda s posebnim ribolovnim režimom « so tiste vode v RD Radgona v katerih morajo tudi 

člani dokupiti dnevno dovolilnico. V blaguškem jezero je prepovedan izlov ščuke. 

JEZERI BLAGUŠ IN NEGOVA : sta » Vodi s posebnim ribolovnim režimom « in je potrebno dokupiti dnevno 

ribolovno karto pred pričetkom ribolova. 


