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1 Zgodovina sladkovodnega ribištva  
1. Opišite ribiško organiziranost v preteklosti in kako je bilo z ribiško pravico! 

 V srednjem veku je bilo ribištvo pomembna gospodarska panoga. Ribiška 

pravica je sodila k privilegijem tedanjih fevdalnih in cerkvenih gosposki  

2. Kdaj so uvedli prva varstvena (zaščitna) določila za ribe (varstvene dobe, 

najmanjše lovne mere, predpis o velikosti okenc v ribiških mrežah itn.)?  

 Prva varstvena določila, predpise itn. so uvedli v 16. stoletju. 

Ribiški redi nadzorovali pa so jih ribiški mojstri.  

3. Kdo je Ivan Franke in katere so njegove zasluge za slovensko sladkovodno 

ribištvo?  

 Bil eden od pionirjev ribogojske dejavnosti pri nas. Leta 1881 je med prvimi 

osmukal ikre potočne postrvi in jih uspel izvaliti. 

2 Normativna urejenost slovenskega ribištva  
1. Opišite najpomembnejša določila zakonodaje s področja varstva okolja in 

narave, ki se navezujejo na varovanje ribolovnih voda!  

 NATURA 2000 – krovni akt EU za zaščito in ohranjanje živalskega okoliša 

 Prepoved naseljevanja tujerodnih rastlin in živalskih vrst 

 Čezmerna obremenitev okolja z onesnaženjem – povzročitelj je dolžan 

odpraviti vir onesnaženja in plačati odškodnino  

2. Opišite najpomembnejša določila zakonodaje s področja varstva voda in 

živali, ki se navezujejo na varovanje ribolovnih voda!  

 Direktiva EU o vodah (zmanjšanje onesnaževalcev, regulacij……..) 

 Pri posegu v vodni režim je potrebno zagotoviti minimalni pretok vode 

 Odvzem mivke, peska, proda iz naravnih vodotokov le z dovoljenjem 

pristojnega organa 

 Varstvo živali (prevoz rib, prepoved uporabe živih rib za vabo, trganje rib s 

trnka…) 

3. Opišite najpomembnejša poglavja Zakona o sladkovodnem ribištvu!  

 Upravljanje ribolovnih virov, kar obsega načrtovanje, gojitev, varstvo in lov 

rib, rakov, školjk in drugih vodnih živali… 

 Trajnostna raba rib – kolikor se odvzame toliko se vrne 

 Odprte in zaprte vode – razlike v režimu upravljanja  

 Za upravljanje rib. voda se oblikujejo ribiška območja, okoliši in revirji 

 Ribiško upravljanje država podeli s KONCESIJO za dobo 30 let - 

prednostna pravica RD 

 Ribiško gojitveni načrt in letni program- na tej podlagi RD določi število 

lovnih dni za posamezni okoliš in s tem količino izlova. 

 Ulovljena riba postane last ribiča, ki jo je “zakonito” ujel, v nasprotnem last 

RD 

 Pravica do prostega dostopa k vodi preko tujega zemljišča 

4. Katere interne akte ribiške družine poznate in kaj opredeljujejo?  

 Statut ribiške družine 

 Pravilnik o finančnem poslovanju 

 Pravilnik o čuvajski službi 
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3 Organiziranost slovenskega sladkovodnega ribištva  
1. Kakšne vode ločimo v Evropi glede ribolovnih pravic? 

 Lastniške 

 Zakupniške 

 V upravljanju države ali dežele 

 V upravljanju izbrane javne službe  

2. Kako je bilo organizirano slovensko sladkovodno ribištvo v zadnjih 50 letih 

pred uveljavitvijo ZSRib leta 2006?  

 Pri nas je v zadnjih 50. letih organizacija temelji na RD, ki v imenu države 

upravljajo z vodnim življenjem in delujejo v javnem interesu  

3. Kaj je ribiška družina? Opišite organiziranost in pogoje za delovanje ribiških 

družin!  

 RD so društva ,ki ljubitelje narave združujejo na podlagi skupnih interesov 

za vzrejo rib in športni ribolov  

4. Navedite poglavitne pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, za 

pridobitev koncesije za ribiško upravljanje!  

 Mora imeti usposobljene strokovne delavce, gospodar, čuvaj in elektro 

ribolovec, najmanj 30 članov ,ne sme omejevati članstva in mora omogočiti nakup 

ribolovnih dovolilnic tudi nečlanom  

5. Kaj je Ribiška zveza Slovenije? Opišite namen njenega delovanja, cilje in 

naloge ter način financiranja!  

 Je krovna organizacija slovenskih sladkovodnih ribičev, temeljni namen je 

uresničevanje skupnih in posebnih interesov članov 

 Cilji so – ohranjanje narave in ribjih populacij, varstvo narave in kulturne 

dediščine ,ohranjanje in nadaljevanje ribiške tradicije na Slovenskem, zagotavljanje 

dodatnega financiranja za svoje delovanje 

 Med nalogami – zastopanje interesov svojih članov v postopkih priprave 

zakonskih in podzakonskih aktov, sodelovanje z državnimi organi i n Zavodom za 

ribištvo Slovenije …. 

6. Katere so naloge Zavoda za ribištvo Slovenije, ki imajo značaj javne 

službe? 

 informacijski sistem ribištva, 

 monitoring populacij rib, 

 programiranje in načrtovanje upravljanja rib, 

 ribogojstvo, 

 izvajanje ribiškega upravljanja v vodah posebnega pomena. 

7. Kaj so komercialni ribniki? Pod katerimi pogoji lahko upravljamo z njimi?  

 Komercialni ribnik je stoječa voda, ki je namenjena trženju športnega 

ribolova iz katerih je preprečena selitev rib. 

 Pogoji za vlaganje rib 

 Vsebino, obliko vodenja evidenc 

 Način poročanja ribiškemu katastru  

4 Ribiško upravljanje  
1. Kaj obsega ribiško upravljanje? 
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 Upravljanje ribolovnih virov v celinskih vodah ureja živeče ribe in druge 

vodne živali  

 načrtovanje,  

 določitev prostorskih enot,  

 določanje pravil za trajnostno rabo rib (ribolov),  

 naloge povezane z ohranjanjem ugodnega stanje rib in doseganja dobrega 

ekološkega stanja,  

 podeljevanje koncesij za ribiško upravljanje,  

 ribolov v komercialnih ribnikih,  

 gojitev rib,  

 evidence in poročanje,  

 strokovno usposabljanje za nazive: ribiški gospodar, ribiški čuvaj, 

izvajalec  elektro ribolova in ribogojec,  

 obravnavanje škode in izterjave odškodnin zaradi poginov rib 

 ribiško čuvajsko službo, 

 javne službe ter 

 druga, za sladkovodno ribištvo povezana vprašanja 

2. Katere dokumente ribiškega upravljanja poznate?  

 programiranje upravljanja rib,  

 načrt ribiškega upravljanja, 

 ribiško gojitveni načrt,  

 letni program izvajanja ribiško gojitvenega načrta za eno leto ,  

 letno poročilo o uresničevanju letnega programa,  

 zapisnike o elektro odlovih   

  

3. Kateri dokument je temelj za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiškem 

okolišu?  

 Ribiško Gojitveni Načrt. V posameznih ribiških okoliših vsi izvajalci 

ribiškega upravljanja izvajajo upravljanje na podlagi letnega programa. 

4. Naštejte vrste ribiških revirjev!  

 Varstveni, 

 Ribolovni, 

 Brez aktivnega ribiškega upravljanja ali 

 Prizadeti  

5. Naštejte vrste vlaganj rib in opišite vsaj eno vrsto!  

 Vzdrževalna 

 Dopolnilna in  

 Sanacijska  

 Vzdrževalna poribljavanja  

 Mladice (tudi odrasle ribe) domorodnih vrst ,praviloma spomladi 

 Dopolnilna poribljavanja 

 Vlaganje merskih domorodnih in tudi tujerodnih rib v času ribolovne sezone 

 Sanacijska poribljavanja 

 Vlaganje v vodne površine, kjer so se dogodile naravne nesreče  

6. Naštejte akcije ribiškega upravljanja in opišite vsaj dve izmed njih!  

 Odlov plemenk v naravnem okolju ali ribogojnicah 
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 Vlaganje zaroda v gojitvene revirje na začetku cikla sonaravne vzreje 

 Odlov mladic v gojitvenih revirjih po končanem ciklu sonaravne vzreje 

 Njihov prenos oziroma vlaganje v ribolovne revirje 

7. Naštejte revirje v okolišu (okoliših) vaše RD in opredelite meje med 

posameznimi revirji!  

 001 revir  Mura 

 044 revir Ščavnica 

 revir Potoki 

 revir Mrtvice 

 revir Gramoznice 

 148 revir jezero Negova 

 096 revir jezero Blaguš  

 Meje posameznih revirjev so razdeljene po Ribiških podružnicah RD 

Radgona  

5 Biologija rib  
1. Opišite načine, s katerimi so ribe prilagojene življenju v vodi!  

 Prilagojene življenju v vodi.  

 Njihova telesna temperatura je enaka vodi v kateri živijo 

 dihajo s škrgami 

 zelo plodni organizmi 

 oblika telesa in okončinami v obliki plavuti jim omogoča gibanje v vodi 

2. Opišite ribje telo!  

 Ribja telo tvorijo glava, trup, rep in plavuti 

3. Opišite vlogo ribje kože ter sluzi, ki jo izloča koža!  

 zmanjšuje trenje pri gibanju v vodi,  

 skupaj s sluzjo, ki jo izloča, telo ščiti pred mehanskimi in kemičnimi vplivi,  

 sodeluje pri procesih osmoregulaciie,  

 omogoča obarvanje telesa,  

 sodeluje pri dihanju (ciprinidne vrste rib),  

 nekaterih ribjih vrstah služi za izgradnjo gnezda, pri drugih pa je vir za 

prehranjevanje zaroda.  

 Z okolico sodeluje pri uravnavanju telesne temperature.  

4. Opišite pravilno merjenje dolžine ribjega telesa!  

 Pred merjenjem ribo položimo na ravno podlago ter jo iztegnemo in 

poravnamo njene plavuti 

 Vzporedno ob ribi od skrajnega konca glave do skrajnega konca repne 

plavuti 

 Med merjenjem mora biti repna plavut primerno razširjena 

5. Kaj so škrge pri ribah? Opišite njihovo vlogo! 

 So posebne v loku oblikovane polnokrvne kožne gube in ležijo v škržnih 

votlinah ob stranskih straneh žrela. V vsaki škržni votlini so po štirje škržni loki. 

6. Naštejte nekaj značilnosti prebavil, ki pogojujejo različne načine  

 Cevast organ za sprejemanje, prebavljanje in vsrkavanje hrane 

 Značilnost prebavil pri različnih vrstah se kažejo: 
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 v različni obliki, velikosti in namestitvi ust,  

 v različni namestitvi in obliki zob v ustih,  

 v zgradbi črevesja in želodca,  

 v različnemu položaju in zgradbi jeter ter trebušne slinavke.  

7. Prehranjevanja pri različnih vrstah rib!  

 Se prehranjujejo pretežno z drobnimi vodnimi živalcami 

 Se prehranjujejo pretežno z pretežno z rastlinsko hrano 

 Ribe vsejedi rastlinska in živalska hrana 

 Se prehranjujejo z drugimi ribami 

8. S katerimi čutili riba zaznava okolje in dogajanja v njem?  

 Oko 

 Okušalni organ 

 Pobočnico 

 Vohalni organ 

 Notranje uho Webrov aparat 

9. Opišite razmnoževanje pri ribah!  

 Združitev moške in ženske spolne celice 

 zunanja oploditev - veliko število spolnih celic, majhno preživetje 

 Odlaga na dno ali lepi na rastlinje 

 Spolna zrelost nastopi cca med 3 in 5 letom  

10. Od česa je odvisen čas drsti?  

 Temperatura vode 

 Svetloba 

 Motnost vode 

 Hitrost vodnega toka 

11. Navedite, v katere skupine razdelimo ribje vrste glede na čas 

razmnoževanja! Za vsako skupino naštejte po dve predstavnici!  

 jesensko zimske drstnice (postrvi) 

 spomladanske drstnice (sulec, lipan, smuč, platnica, podust) 

 poletne drstnice(krap, ploščič, linj, ogrica) 

6  Gojitev rib  
1. Za kakšne namene gojimo ribe? Kateri način je za ribiče najpomembnejši?  

Namen vzreje: 

 za prehrano ljudi  

 za repopulacijo – poribljavanje voda  

 za akvaristiko 

 za raziskovalne namene 

 najpomembnejši način za ribiče je vzreja za repopulacijo – poribljavanje 

voda  

2. Naštejte osnovne značilnosti gojitve postrvi in navedite, katere vrste 

uspešno gojimo v Sloveniji tudi za vlaganje v ribolovne revirje!  

ZNAČILNOSTI : 

 poteka v ribogojnicah v majhnih ribnikih (bazenih) 

 potrebujemo veliko hladne, s kisikom bogate vode z ustreznim pretokom 
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 ribe iz ribogojnic so slabše kakovosti od tistih iz sonaravne vzreje,  

 zato iz ribogojnic vlagamo čim mlajše kategorije ali pa odrasle “za pod 

trnek” 

PRI NAS GOJIMO:   

 šarenko, potočno, jezersko in soško postrv, potočno zlatovčico, 

sulca in lipana 

3. Naštejte osnovne značilnosti gojitve krapovcev in navedite, katere vrste 

uspešno gojimo v Sloveniji tudi za vlaganje v ribolovne revirje!  

ZNAČILNOSTI: 

 potrebujemo velike vodne površine,   stoječe ali pretočne vode s primerno 

vsebnostjo kisika (lahko maj kot pri postrvih) 

 temperatura vode: 13 – 25 °C 

PRI NAS GOJIMO: 

 gojenega krapa (golič, maloluskinar, veleluskinar, luskinar) 

 linja, smuča, ščuko, soma,  

 podust, platnico, ploščiča 

 amurja, tolstolobika 

4. Kaj je sonaravna gojitev? Opišite njen potek! Katere ribe gojimo na tak 

način?  

 Gre za gojitev rib v naravnem okolju (gojitvenih potokih) 

 Je temeljna dejavnost mnogih RD 

 Po končanem ciklu potok popolnoma izlovimo, vse izlovljene mladice ( ne 

glede na velikost ) pa vložimo v ribolovne revirje 

 Na tak način gojimo potočne in soške postrvi, včasih tudi sulca, bolj po 

redko pa lipana 

5. Katere so prednosti rib, vloženih v ribolovne revirje iz gojitvenih potokov, 

pred ribami, gojenimi v ribogojnici?  

Prednosti rib iz sonaravne vzreje:  

 dobro so prilagojene iskanju naravne hrane iz okolice 

 znajo se skriti pred plenilci 

 bolje se znajdejo v močnejšem vodnem toku 

 so brez tehnoloških napak (poškodovane plavuti, koža, izguba lusk)  

7 Osnove ekologije celinskih voda  
 

1. Navedite od česa je odvisna količina raztopljenega kisika v vodi!  

 Zmerna zaraščenost z rastlinami, mešanje vode, manj je odplak, več je 

kisika.  

2. Naštejte ribje pasove in opišite enega od njih!  

 Postrvji ribji pas. Voda je hladna, čista in nasičena s kisikom. Prodonosnost 

je visoka.  

 Lipanski pas. Vodni tok in prodonosnost se umirjata. Voda je še vedno 

hladna in bogata s kisikom.  

 Mrenski pas. Voda je čista, bolj segreta (poleti), manj je kisika, bolj umirjen 

tok, širša in globlja struga.  
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 Ploščičev pas. Rečni tok upočasnjen. Voda odlaga mulj in blato. Poleti je 

voda segreta, vsebnost kisika je nizka.  

3. Kaj se zgodi z jezerom, ribnikom ali gramoznico, če vanje vnašamo 

prevelike količine organske snovi?  

 Višje rastline zrastejo do gladine, poveča se motnost vode. 

 Produktivnost jezera je visoka. Izginejo za kisik zahtevne vrste. 

 potrebno je preprečiti vnos snovi iz okolja zlasti gnojil, odplak, humusa in 

hrane (tudi pretirano krmljenje rib je škodljivo).  

4. Po čem se predstavniki posamezne ribje vrste razlikujejo od predstavnikov 

druge? Kaj jim te razlike omogočajo?  

 razvrščanje  rib 

 ekologija in naravo varstvo 

 ribiško upravljanje,  

 ribolovne pravice,  

 Skupina osebkov, ki daje plodne potomce. 

 Dednino, ki so jo prejeli od staršev, so sposobni prenesti na novo 

potomstvo.  

 Vrste, ki poseljujejo določen vodotok, delujejo med seboj usklajeno.  

 Tekmovalnost za je dobrine med osebki iste vrste rib mnogo višja kot med 

osebki različnih vrst.  

8 Ogroženost rib in ukrepanje ob poginih  
 

1. Naštejte vsaj tri dejavnike, ki ogrožajo sladkovodne ribe v Sloveniji! Opišite 

en dejavnik in njegov vpliv na ribe!  

 Kopičenje strupenih snovi po prehranjevalni verigi 

 Regulacije voda 

 Dolinske pregrade 

 Vnos tujerodnih – alohtonih vrst rib  

 onesnaževanje s snovmi, ki so razgradljive, onesnaževanje s snovmi, ki so 

nerazgradljive  

 Ribe pa imajo manj kritja in hrane kot pred regulacijo, Reguliran vodotok 

ima številčno manjše populacije. 

 Dolinske pregrade so zelo uničujoče, zlasti tiste za HE. Hrane za ribe je 

manj, trajno so prekinjene migracije rib, uničen je pribrežni pas, Dnevno 

nihanje vodostaja in temperature. Mladice rib poginjajo, rib je nasploh 

manj. 

 Prinesena vrsta je domači vrsti konkurent za: hrano, prostor, kritje in 

drstišče. Lahko je plenilka domačih vrst.  

2. Kaj je prelov? Kako ga preprečujemo?  

 Prelov rib je posledica  prekomernega neuravnoteženega športnega 

ribolova, nepravilnega upravljanja ribolovnega revirja. Zlasti je prisoten 

ribolovni pritisk na nekatere “popularne” vrste rib. Prelov lahko 

preprečujemo z načrtnim in sistematičnim uravnavanjem količine 

razpoložljivih ribolovnih dni ter omejitvijo dnevnega uplena.  
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3. Komentirajte vpliv vlaganja tujerodnih vrst rib v ribolovne revirje!  

 V nekaterih vodah prinesene vrste celo prevladujejo (somiči, babuške, 

sončni ostriži, šarenke, gojeni krapi), avtohtone vrste pa so na robu 

izginotja. 

4. Katere tujerodne vrste najpogosteje vlagamo v naše ribolovne revirje?  

 Somiče, babuške, sončne ostriže, šarenke, gojene krape 

5. Opišite pravilno ravnanje ribiča, ki opazi pogin rib!  

 pokliče Center za obveščanje (št. 112) ta obvesti druge, ki so zadolženi za 

ukrepanje:  

 vodstvo RD, pristojne inšpekcijske službe za: okolje, vode, ribištvo, 

mobilno enoto ekološkega laboratorija oz. (in) Zavod za zdravstveno 

varstvo Slovenije 

6. Katere podatke je potrebno navesti pri sporočanju pogina?  

 ime in priimek prijavitelja 

 RD, ki upravlja z vodotokom  

 ime vodnega telesa (potoka, reke, jezera, gramoznice), 

 natančno lokacijo pogina najbližji kraj in možen dostop  

9 Izvajanje ribolova v celinskih vodah  
 

1. Naštejte in opišite prepovedi, ki se nanašajo na ribiča!  

 VELJAVNA RIBOLOVNA DOVOLILNICA - veljavna za revir in vrste rib, ki se 

lovijo - pravilno izpolnjena  - je neprenosljiva                           

 RIBIŠKE PRIPRAVE OB VODI - spravljene v omotu, kadar ribič ne lovi 

2. Naštejte in opišite prepovedi, ki se nanašajo na varstveno dobo, najmanjšo 

ribolovno mero ter dovoljeni čas izvajanja ribolova!  

 Varstvena doba je ko se ribe pripravljajo na drst, se drstijo in po drsti počivajo. 

 Z lovno mero je zavarovan osebek ribje populacije pred uplenom, preden 

poskrbi za lastno reprodukcijo. 

 Čas ribolova je praviloma podnevi, izjemoma s posebno dovoljen ponoči 

3. Naštejte in opišite prepovedi, ki se nanašajo na dovoljeno število uplena, 

dovoljene vabe ter prepoved prenosa živih rib! 

 Dovoljeno število uplena : dolžnost sprotnega vpisovanja plena,ko ulovi 5 

krapovcev ali 3 postrvi ali 2 lipana ali 1 ščuko, sulca, smuča oziroma bolena ali 

3kg drobiža, mora ribič končati z ribolovom  

 Dovoljena uporaba vab je odvisna od vrste rib, ki jo ribič lovi in od vodotoka v 

katerem lovi : 

 Ribolov lipana dovoljen izključno z umetno muho enim trnkom enojčkom brez 

zalusti, narejeno s tehniko vezanja. 

 Ribolov postrvi je dovoljen le z umetno vabo z enim trnkom. 

 Ribolov sulca, ščuke, smuča in bolena je dovoljen le z umetnimi vabami z največ 

tremi trnki ( enojčki, dvojčki ali trojčki ) 

 Ribolov krapovcev je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in 

živalskega izvora  

 Prepovedano je prenašanje živih rib v druge vode. Ribič sme upleniti ribo zgolj 

zase bodisi za prehrano ali kot trofejo. 
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4. Naštejte in opišite prepovedane načine ribolova glede na lovne naprave in 

sredstva!  

 Prepovedani načini ribolova glede na lovne naprave in sredstva : 

 z razstrelivi 

 s strupi 

 z ostmi, podvodnimi in drugimi puškami 

 na zanko ali nastavo 

 s križaki, saki, koši, mrežami in vršami 

 z uporabo elektrike 

5. Naštejte in opišite prepovedane načine ribolova glede na kraj ribolova!  

 Prepovedane načine ribolova glede na kraj ribolova : 

 Loviti ribe na varstvenih območjih in drugih revirjih, ki niso ribolovni 

 Loviti na drstiščih in vznemirjati ribe na drstiščih 

 Loviti ribe iz mostov 

 Loviti ribe pod ledom 

 Loviti ribe na prehodih za ribe ( ribjih stezah ) 

 Loviti ribe v depresijah, lužah, na poplavljenih površinah 

 Loviti ribe tako, da se pregradi, zapre, izčrpa ali vodo spelje drugam  

6. Naštejte in opišite ribičeve dolžnosti v primeru kontrole ribiškega čuvaja!  

 Dolžnost podvreči se čuvajski kontroli (pokazati ribolovno dovolilnico in 

listino, pokazati   ribolovni pribor, vabe, opremo in uplen, dolžnost izročitve 

v primeru zasega….) 

7. Kaj je ribiška etika in kako bi jo opisali?  

 Etnični odnos do narave 

 Etnični odnos do ribe  

 Etnični medsebojni odnosi med ribiči  

8. Kako ribič kaže svoj etični odnos do narave?  

 spoštujmo reke in življenje v njih…….. 

9. Kako ribič kaže svoj etični odnos do ribe?  

 najbolj etično je kadar ribi podarimo življenje…… 

10. Kako ribič kaže svoj etični odnos do drugih ribičev?  

 prijateljski odnosi, svetovanje, pomoč…… 

10 Osnove o tehnikah ribolova v celinskih vodah  
 

1. Naštejte tehnike ribolova v celinskih vodah in opišite eno izmed njih! 

 Beličarjenje, talni ribolov, vijačenje, na vlek, muharjenje. 

2. Kaj je beličarjenje in kakšno opremo uporabljamo za ta ribolov?  

 Bečarjenje je ribolov s plovcem ali brez plovca, oprema za to vrsto ribolova 

ribiška palica z vodili vrvice, kolesce za ribiško vrvico, kapljičasto izdelan 

plovec, uteži prilagojene vzgonu plovca, trnek – oprema za rekreativni in 

tudi tekmovalni ribolov. 

 Za to vrsto pa uporabljamo : polagalko, bolonez, tekmovalko, štek. 

3. Kaj je talni ribolov in kakšno opremo uporabljamo za ta ribolov?  
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 Ta ribolov je povsem mirujoč in najpogosteje v sedečem položaju. Opis 

opreme in ribolova : bolonez s tršo akcijo ali z zelo občutljivo konico ali pa 

tekmovalka, vrvica in pred vrvica: debelejši oz. z večjo nosilnostjo kot pri 

beličarjenju, utež: zelo težka, vzdolžno preluknjana, 

4. Kaj je vijačenje in kakšno opremo uporabljamo za ta ribolov? 

 Ta ribolov je dinamičen – z istega mesta vržemo vabo le nekajkrat, nato se 

prestavimo na drugo lokacijo (‘ribiški treking’; ‘ribiški zalaz’). Prijem ribe 

zaznamo z zaustavitvijo vabe; pogostokrat zelo sunkovito. Opis opreme: 

palica: kratki bolonez s srednje trdo akcijo (za manjše ribe) ali tršo akcijo 

(za večje ribe – som, ščuka, sulec),vrvica: zelo odvisna od ciljne skupine 

rib, pred vrvica: samo za ščukarjenje – v tem primeru kovinska pletenica 

ali vrvica iz kevlarja, utež: samo v primerih zelo globokih tolmunov. 

5. Kaj je muharjenje in kakšno opremo uporabljamo za ta ribolov? 

 Ta ribolov je dinamičen pa tudi statičen – odvisno od velikosti in globine 

reke, kjer lovimo. Tehnika v ničemer ni podobna doslej opisanim. 

Posebnost: palica in vrvica morata biti težnostno usklajeni. Oprema: 

palica: muharica, vrvica: pletena in oplaščena s plastiko, pred vrvica: 

skoraj za vse primere konična (izdelana tovarniško) ali ročno vozlana iz 

različno debelih delov, kolesce: vedno s tangentnim navijanjem vrvice; 

pritrjeno na koncu palice, 

6. Naštejte nekaj primerov dovoljenih vab za posamezne tehnike ribolova v 

celinskih vodah! 

 Vaba: umetna muha, ki imitira žuželko, katero od njenih razvojnih faz ali 

vodno žival (ribico, rakca, žabico).  

 Z vabami rastlinskega in živalskega izvora   

7. Kakšne načine muharjenja poznamo glede na vrsto umetne muhe, ki jo 

uporabljamo?  

 Muharjenje s suho muho 

 Muharjenje s potopko  

 Muharjenje s potezanko 
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11 Poznavanje rib (kandidat izžreba tri risbe rib, ki jih mora prepoznati po 

imenih ter navesti njihove varstvene dobe in najmanjše !ovne mere. 
 

 
 

Potočna postrv  Varstvena doba 01.10. – 28.02. Najmanjša mera 25 cm. V RD 

Radgona je potočno postrv prepovedano odnašati 

 

 

 
 

Jezerska  postrv Varstvena doba01.10. – 31.03. Najmanjša lovna mera25  cm 

 

 
 

Šarenka Varstvena doba01.12. – 28.02. Najmanjša lovna mera Nima mere 
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Potočna zlatovčica Varstvena doba01.12. – 28.02. Najmanjša mera Nima mere 

 

 
Jezerska  zlatovčica Varstvena doba01.12. – 28.02. Najmanjša mera Nima mere 

 

 
Menek Varstvena doba01.12. – 31.03. Najmanjša lovna mera30 cm 
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Lipan Varstvena doba01.02. – 31.05. Najmanjša lovna mera30 cm. V RD Radgona 

je lipana prepovedano odnašati 

 

 

 
Ščuka Varstvena doba01.02. – 30.04. Najmanjša mera 50 cm RD Radgona 60 cm 

 

 
Smuč Varstvena doba 01.03. – 31.05. V RD Radgona 01.02. – 31.05. Najmanjša 

mera 50 cm 
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Sulec  Varstvena doba 15.02. – 30.09. Najmanjša lovna mera70 cm. V RD 

Radgona je sulca prepovedano odnašati 

 

 
 

Podust Varstvena doba 01.03. – 31.05. Najmanjša lovna mera 35 cm 
 

 
 

Platnica Varstvena doba 01.03. – 31.05. Najmanjša lovna mera 35 cm. V RD 

Radgona je platnico prepovedano odnašati 
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Jez Varstvena doba01.03. – 31.05. Najmanjša lovna mera35 cm. V RD Radgona je 

jeza prepovedano odnašati 

 

 
Čep  Varstvena doba 01.03. – 31.05. Najmanjša lovna mera20 cm 

 
Navadni ostriž      Varstvena doba01.03. – 31.05 Najmanjša lovna mera Brez mere 
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Rdečeoka Varstvena doba 01.04. – 30.06. Najmanjša lovna mera Brez mere 

 
Rdečeperka  Varstvena doba01.04. – 30.06. Najmanjša lovna mera Brez mere 

 
Zelenika   Varstvena doba01.04. – 30.06. Najmanjša lovna mera Brez mere 



 

19 

 

 
Pisanec Varstvena doba 01.04. – 30.06. Najmanjša lovna mera Brez mere 

 

 
 

Som  Varstvena doba 01.05. – 30.06 Najmanjša lovna mera 60 cm 

 
 

Bolen  Varstvena doba 01.05. – 30.06. Najmanjša lovna mera 40 cm 
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Klen       Varstvena doba  01.05. – 30.06. Najmanjša lovna mera 30 cm 

 

 
 

Mrena Varstvena doba  01.05. – 30.06  Najmanjša lovna mera 30 cm. 

 
Ogrca   Varstvena doba  01.05. – 30.06. Najmanjša lovna mera  30 cm 
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.  

Ploščič   Varstvena doba  01.05. – 30.06 Najmanjša lovna mera 30 cm 

 
Linj Varstvena doba  01.05. – 30.06. Najmanjša lovna mera  30 cm 

 
 

Androga    Varstvena doba 01.05. – 30.06. Najmanjša lovna mera 25 cm 



 

22 

 

 
Klenič Varstvena doba  01.05. – 30.06. Najmanjša lovna mera  20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gojeni krap   Varstvena doba Nima varstvene dobe Najmanjša lovna mera  Brez 

mere 

 
Soška postrv Varstvena doba 01.10. – 31.03. Najmanjša lovna mera 40 cm 
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Navadni koreselj  Varstvena doba 01.05. – 30.06. Najmanjša lovna mera Brez mere 

 
Krap  Varstvena doba 01.06. – 30.06. Najmanjša lovna mera 30 cm 

 

 

 
 

Pohra – potočna mrena Varstvena doba  01.05. – 30.06. Najmanjša mera 20 cm 
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Potočna  postrv Varstvena doba  01.10. – 31.03. Najmanjša lovna mera  Brez mere 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Križanci Varstvena doba  01.10. – 31.03. Najmanjša lovna mera Brez mere 

 

 
 

Grba  Varstvena doba 01.05. – 30.06. Najmanjša lovna mera 30 cm 
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Štrkavec      Varstvena doba  01.06. – 30.06. Najmanjša lovna mera  30 cm 

 
 

Rjavi somič   Varstvena doba Nima varstvene dobe Najmanjša lovna mera Brez 

mere 

 
Beli amur   Varstvena doba Nima varstvene dobe Najmanjša lovna mera Brez mere 
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Črni  amur Varstvena doba Nima varstvene dobe Najmanjša lovna mera Brez mere 

 
Sivi tolstolobik  Varstvena doba Nima varstvene dobe Najmanjša lovna mera Brez 

mere 

 
Sončni ostriž     Varstvena doba Nima varstvene dobe Najmanjša lovna mera Brez 

mere 
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Srebrni koreselj - babuška  Varstvena doba Nima varstvene dobe Najmanjša lovna 

mera Brez mere 

 

 
Zlati koreselj  Varstvena doba Nima varstvene dobe Najmanjša lovna mera Brez 

mere 

 

 

V Gornji Radgoni, februar 2021 

Vlado Drvarič 

 

 

 

 


