
RIBOLOVNI REŽIM 
za revir Hokn 

 
  

Ribolovni režim temelji na ribiško gojitvenem načrtu (RGN) za obdobje 2017 – 2022, letnem 
načrtu upravljanja (LPR)  
 
1. RIBOLOV: Določbe »Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah« (Ul RS, št. 

99/2007), kakor tudi vse njegove veljavne spremembe in dopolnitve, glede ribolovnih 
načinov, tehnik, dovoljenih in prepovedanih vab, obveznega pribora, ravnanja z ujetimi 
ribami, najmanjših lovnih mer in varstvenih dob ter dovoljenega uplena se uporabljajo 
neposredno, če ni za posamezni revir ali vrsto ribolovne dovolilnice določeno drugače.  

 Drugačne določbe RD: 
a) vsi ribolovni revirji: 
- prepovedana je ribolovna tehnika na vlek iz čolna 
- prepovedana je uporaba tehničnih pripomočkov za odkrivanje rib (sonarji) 

b) revirji Hokn (ribnik): 
- prepovedana je uporaba vseh vrst plovil ali pripomočkov za prevoz vab, hrane za 

privabljanje rib. 
     C)  dovoljen lov na eno palico po eno navezo 
 
2.DOVOLJEN UPLEN: 

 
revirji Hokn 
- 1kos (ali-ali): krap, som, ploščič, smuč, ščuka, amur, tolstolobik ali  
- do 5 kg – vendar največ 5 kos (ali-ali) (ali-in): linj, klen, klenič, androga ali  
- do skupaj 2 kg: rdečeoka, rdečeperka, zelenika, navadni ostriž, navadni koreselj ali  
- neomejeno: ameriški somič, srebrni koreselj, zlati koreselj, sončni ostriž, 

pseudorazbora 
 

3.TROFEJNE IN ZAVAROVANE RIBE: 
- Trofejne ribe so tiste katerih dolžina ali teža presega za posamezno vrsto priznane 

največje vrednosti ali določene vrednosti posamezne ribje vrste in sicer: bolen – 70 
cm; klen – 43 cm; krap – 70 cm; linj – 45 cm; ogrica – 35 cm; platnica – 39 cm; 
ploščič – 50 cm; podust – 43 cm; potočna postrv – 55 cm; smuč – 70 cm; som – 140 
cm; sulec – 85 cm; ščuka – 85 cm... 

- Ulov ali uplen trofejne ribe mora ribič takoj prijaviti ribiški družini, ne glede na vrsto 
ribolovne dovolilnice. Če takojšnja prijava ni mogoča mora čimprej sporočiti 
naslednje podatke o trofejni ribi: dolžina, obseg, teža, dolžina glave, višina glave, 
dolžina hrbtne plavuti merjeno na korenu (pri somu predrepna plavut!), širina 
repne plavuti in podatke o ulovu ali uplenu: ime in priimek uplenitelja, naslov, 
članstvo v RD, kraj in datum, ribolovni način in vrsto vabe, po možnosti priloži 
(pošlje) fotografijo ribe. 

- O ulovu zavarovane vrste rib so dolžnosti ribiča glede obveščanja RD smiselno 
enake. 

 



4.VRAČANJE RIBOLOVNIH DOVOLILNIC: 
 Dnevne  ribolovne dovolilnice: je ribič po končanem ribolovu 
dolžan vpisati uplen in jo takoj ODDATI V NABIRALNIK PRI UTICI, če to ni mogoče jo odda 
v nabiralnik v ribiškem domu RD Mura Paloma ali jo pošlje po pošti. 

 


