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RIBOLOVNI REŽIM ZA TEKOČE VODE 2021 
(REKA SAVINJA, REKA HUDINJA, REKA TESNICA) 

 
1. RIBOLOVNA DOVOLILNICA 

 
(1) Ribolovna dovolilnica je lahko dnevna, letna ali posebna za lov Sulca. 
(2) Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak 

pa eno uro po sončnem zahodu. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki 
Agencije Republike Slovenije (ARSO) za okolje. 

(3) Nočni ribolov ni dovoljen! 
(4) Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva in je veljavna, če se z njo lahko identificira njen imetnik. 

 
2. EVIDENCA UPLENA 

 
(1) Ko ribič upleni ribo jo mora takoj vpisati v ribolovno dovolilnico in ko doseže dovoljen skupni dnevni uplen pa zaključiti z 

ribolovom. 
(2) Dovolilnico za lov Sulca je, ne glede na ulov, po zaključku ribolova potrebno najkasneje v roku sedmih dni (7) vrniti na prodajno 

mesto. V nasprotnem primeru ribič ne more prejeti nove ribolovne dovolilnice. Uplen Sulca, v skladu z odobreno letno kvoto, je 
potrebno takoj sporočiti gospodarju ali vodji čuvajske službe RD Celje. 

 
3. DOVOLJENE RIBOLOVNE TEHNIKE 

 
(1) Ribolov salmonidov (razen Sulca) je dovoljen samo s tehniko muharjenja, z eno (1) ribiško palico in z eno navezo s trnkom 

enojčkom brez ali s stinjeno zalustjo ter dovoljeno vabo. 
(2) Ribolov Sulca, Ščuke, Smuča, Jeza, Bolena in Soma v Savinji je dovoljen od 01.11. do 15.02. s tehniko muharjenja ali vijačenja z 

eno (1) ribiško palico z eno (1) navezo in dovoljeno vabo (beri tčk. 5). 
(3) Ribolov krapovcev v Savinji R01 se lahko izvaja hkrati z največ dvema (2) ribiškima palicama s po eno (1) navezo in dovoljeno 

vabo (beri tčk. 5), v ostalih tekočih ribolovnih vodah pa le z eno (1) ribiško palico z eno (1) navezo in dovoljeno vabo (beri tčk. 5). 
(4) Uporaba odprtega ognja v času izvajanja ribolova je strogo prepovedana ! 

 
4. POSEBNI DELI RIBOLOVNIH REVIRJEV IN DOVOLJENE RIBOLOVNE TEHNIKE 

 
(1) Del revirja Hudinja R39, od cestnega mostu za odcepom za Polže do cestnega mostu v Vojniku pri pokopališču, je muharski 

revir v katerem se ribolov izvaja samo na način Ujemi in spusti. 
(2) Ujete ribe v tem delu revirja Hudinja R39 se morajo takoj žive in nepoškodovane spustiti nazaj na prostost v vodo. Uplen rib v 

tem delu revirja je strogo prepovedan! 
(3) V delu mešanega revirja Savinja R01, od prodišča (Ingrad) do sotočja Ložnice, se ribolov na postrvi in lipane lahko izvaja samo s 

tehniko muharjenja in na način Ujemi in vzemi. V tem delu revirja Savinje je istočasno dovoljen ribolov na krapovce s tehnikami 
muharjenja, beličarjenja in talnega ribolova z dovoljenimi vabami (beri tčk. 5). 

 
5. DOVOLJENE VABE IN HRANA ZA PRIVABLJANJE RIB 

 
(1) Ribolov postrvi in lipanov v Savinji R01, Hudinji R38, R39, R40 in Tesnici je dovoljen samo na umetno muho izdelano s tehniko 

vezanja (suha, mokra, nimfa in potezanka) s trnkom brez zalusti ali s stinjeno zalustjo in največje skupne dolžine 5 cm. 
(2) Dodatki na umetni muhi kot so krilce blestivke ali tvister niso dovoljeni, prav tako uporaba dodatnih kemikalij z aromo/vonjem. 
(3) Uporaba dodatne obtežitve muharskih predvrvic in konic z tungsten obtežitvijo ali svinčenimi šibrami ni dovoljeno. 
(2) Ribolov Sulca, Ščuke, Smuča, Soma in bolena v Savinji R01 je dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki 

ali trojčki). Dolžina vabe mora biti najmanj 9 cm, merjeno brez žličke upiravke in brez trnkov. 
(3) Za privabljanje rib in za vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba: 

- živih živali, razen deževnikov, kostnih črvov in ostalih vab v času tekem po Pravilniku in Pravilih RZS 
- živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave 
- snovi, ki vsebujejo strupene ali omamne sestavine. 

(4) Pri ribolovu krapovcev v mešanih revirjih Savinje R01 in Hudinje R40 za vabo niso dovoljene: jetra, čreva, hrošči ter prav tako vse 
umetne imitacije navedenih prepovedanih vab razen če te niso izdelane s tehniko vezanja in se ribolov na krapovce izvaja s 
tehniko muharjenja. 

(5) Pri ribolovu krapovcev s tehnikama beličarjenja in talnega ribolova v delu od prodišča (Ingrad) do sotočja Ložnice se za vabo 
lahko uporablja alga Cladaphora (»trava«), češnja, višnja, jagodičevje in žita. Za vabo v tem delu revirja niso dovoljeni testo, 
kokice, kruh, deževniki, kostni črvi, hrošči, kobilice, ribice in prav tako vse umetne imitacije pred tem navedenih prepovedanih 
vab. 

 
(6) Za čas izvajanja tekem v LRP v delu mešanega revirja Savinja R01, na registriranih trasah za LRP in LRM od visečega mostu za 

Levec do sotočja Voglajne s Savinjo so dovoljene vabe in hrana za privabljanje rib predpisane s Pravilniku o tekmovanjih v športnem 
ribolovu RZS in Pravili o tekmovanjih v lovu rib s plovcem (LRM) ali muho (LRM) RZS. 

(7) Skupna količina hrane za privabljanje krapovcev ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan, od te pa je lahko največ 1 kg vabe 
živalskega izvora. Krmljenje rib v času ribolova na salmonide je prepovedano! 

 
6. RAVNANJE Z UJETIMI RIBAMI, OBVEZEN IN PRIPOROČEN DODATNI PRIBOR 

 
(1) Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko. 
(2) Za zajemanje ulovljenih rib je priporočena uporaba podjemalke. 
(3) Ujete ribe se mora takoj žive in nepoškodovane spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči. 
(4) Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje rib (pean ali klešče). 
(5) Uporaba mrež za shranjevanje živih rib ni dovoljena. 

 
7. NAJMANJŠE LOVNE MERE IN VARSTVENE DOBE 

 
(1) Ribič mora upoštevati najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih vrst ribolovnih rib v Donavskem povodju, ki so 
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predpisane v 16.členu Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS št.99/2007). 
(2) Ribolov na vseh lovnih tekočih vodah v upravljanju RD Celje je dovoljen med 01.01. - 31.12. 

 
8. DOVOLJEN DNEVNI UPLEN 

 
(1) V mešanih revirjih Savinja R01 in Hudinja R40 je dovoljeno upleniti tri (3) merske krapovce ali enega (1) merskega gojenega 

krapa. 
(2) V mešanih revirjih Savinja R01 in Hudinja R40 ter v salmonidnem revirju Hudinje R38 in Tesnice je dovoljeno upleniti največ tri 

(3) merske postrvi. 
(3) Dovoljeno letno kvoto uplena Sulca, najmanjše dolžine 90cm, z vsakoletnim sklepom pred sezono določi UO RD Celje. Po uplenu 

dovoljene kvote Sulca pred 15.2. se ribolov nanj v revirju Savinja R01 nadaljuje samo na način Ujemi in spusti, na plenilke pa po 
Praviniku o športnem ribolovu RD CE. 

(4) V času ribolova Sulca je v primeru ulova Ščuke, Smuča, Bolena, Jeza ali Soma dovoljen uplen po Pravilniku o športnem ribolovu 
RD Celje. Ko ribič doseže dovoljen uplen ga mora takoj vpisati v ribolovno dovolilnico in zaključiti z ribolovom. 

 
9. TEKMOVANJA IN REGISTRIRANE TEKMOVALNE TRASE 

 
(1) V revirjih Savinja in Hudinja lahko potekajo tekmovanja v sladkovodnem športnem ribolovu samo na registrirani tekmovalni trasi 

(PRILOGA 1), v skladu s Pravilnikom o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu RZS in Pravili v lov rib z umetno muho 
(LRM) in lovu rib s plovcem (LRP). Na reki Hudinji ta poteka od cestnega mostu za odcepom v Polže (x=130178 in y=521851) in 
do cestnega mostu v Vojniku (x=127111, y=523478) pri pokopališču, na reki Savinji pa od visečega mostu za Levec (x=121117, 
y=519410) do sotočja Voglajne s Savinjo (x=119700, y=520926). 

(2) Tekmovanja se izvajajo na podlagi Letnega koledarja tekmovanj in prireditev RD Celje objavljenega na spletni strani, fb strani, v 
informatorju in na oglasnih deskah RD Celje. 

(3) V času, ko poteka tekmovanje v sladkovodnem športnem ribolovu je ostali ribolov na tekmovalni trasi prepovedan. 

 
PRILOGA 1: Tekmovalne trase v celjskem ribiškem okolišu (Slika 6, priloga RGN 2017-2021) 


	1. RIBOLOVNA DOVOLILNICA
	2. EVIDENCA UPLENA
	3. DOVOLJENE RIBOLOVNE TEHNIKE
	5. DOVOLJENE VABE IN HRANA ZA PRIVABLJANJE RIB
	6. RAVNANJE Z UJETIMI RIBAMI, OBVEZEN IN PRIPOROČEN DODATNI PRIBOR
	7. NAJMANJŠE LOVNE MERE IN VARSTVENE DOBE
	8. DOVOLJEN DNEVNI UPLEN
	9. TEKMOVANJA IN REGISTRIRANE TEKMOVALNE TRASE
	PRILOGA 1: Tekmovalne trase v celjskem ribiškem okolišu (Slika 6, priloga RGN 2017-2021)

