
Poročilo gospodarske komisije za leto 2018 in plan za 2019 

 

V letu 2018 smo se začeli navajati na spremenjeno Savo - akumulacijsko jezero nad HE Brežice, 

ki se ga ponovno uporablja kot ribolovni revir. Na tem revirju smo določili dva odseka na 

področju tekmovalne trase, ki je z vidika zadrževanja rib priljubljena, zaradi 'zalivčkov', kjer so 

tudi postavljena podvodna skrivališča za ribe. Tako je sedaj na tem področju uveden ribolovni 

režim »ujemi in spusti« za vse ribje vrste in dva ribolovna odseka, o čemer ste že bili obveščeni 

(obvestilo vsem članov in na spletni strani). V začetku leta 2019 so bile postavljene tudi 

opozorilne table z oznakami ribolovnih odsekov na dostopih do akumulacije. Nov RGN 

(upravlja se na podlagi letnih načrtov, ki imajo osnovo na bodočem RGN-ju) še ni dokončno 

potrjen tako ostaja revir Sava prostorsko še nespremenjen. Z novim RGN-jem se bo Sava 

spremenila v dva nova ločena ribolovna revirja Sava 20 in Sava 21, kar boste morali upoštevati 

tudi pri navedbi v ribolovni dovolilnici.. O tej spremembi boste ustrezno in pravočasno 

obveščeni.  

V letu 2018 je bilo opaženo neupoštevanje izvajanja ribolova določenih ribičev pod HE Brežice 

kljub vsem obvestilom, zato vse ponovno obveščamo, da je ribolov na Savi najstrožje 

prepovedan od starega mosta do HE in do 400 m nad HE. Prav tako je prepovedan ribolov na 

vseh malih pritokih Save kot so to t.i. odvodni kanali, nov potok Struga in Močnik! Prav tako 

bi tudi radi opozorili na spremembo Ribolovnega režima, kjer bo nekaj sprememb, ki bodo 

vezane na tekstualno obliko in manjšo spremembo, kjer bo prepoved odvzema gojenega krapa 

v revirju Sava 20 večjega od 50 cm. Drugače se ribolovni režim v letu 2019 naj ne bi več 

spreminjal. 

V skladu z dogovorom z RD Brestanica-Krško lahko njihovi ribiči lovijo na revirju Sava (20) 

do HE Brežice na desnem bregu in do betonskega pomola na levem bregu. Naši ribiči pa lahko 

lovijo na Savi do HE Krško. V primeru ribolova na tem delu Save je potrebno upoštevati 

Pravilnik o ribolovnem režimu in športnem ribolovu v brestaniškem ribiškem okolišu in tudi 

upoštevati njihov dopis »CENIK DNEVNIH RIBOLOVNIH KART IN POGOJI RIBOLOVA 

NA REKI SAVI 2019« (na njihovi spletni strani)! 

Število skupnih lovnih dni se je dvignilo za 4 % glede na petletno povprečje, kar je v 

pričakovanju zaradi ribolova na Savi in gramoznici Boršt. Padli pa so lovni dnevi na Krki, in 

obeh mrtvicah. Skupni ulova je bil v letu 2018 5,6 t.  

V spodnji tabeli bi kot zanimivost podal petletno analizo lovnih dni po revirjih glede na 

povprečno število ribolovnih dni na leto v obdobju 2014-2018. 

Revir / leto 2014 2015 2016 2017 2018 

Prilipe 102% 79% 103% 120% 95% 

Sava 99% 100% 76% 98% 127% 

Krka 128% 104% 91% 97% 81% 

ribnik Mokrice 131% 91% 79% 98% 101% 

ribnik Opekarna 76% 159% 81% 91% 93% 

gramoznica Boršt 26% 49% 36% 176% 213% 

mrtvica Cola 76% 140% 162% 49% 73% 

mrtvica Topla struga 187% 130% 44% 78% 61% 

Sotla 121% 166% 73% 67% 73% 

skupaj 110% 100% 85% 101% 104% 

 

Ulov platnice na Krki je rahlo prehitel njen ulov na Savi (1,3 in 1 tona). Ostali ulov je v 

pričakovanem povprečju.  



Trenutno je na nivoju občine v izdelavi plovni režim na Savi glede na - Odlok o določitvi 

plovbnega režima na reki Savi na območju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice 

objavljenem v Uradnem listu RS št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018.   

Aktivno sodelujemo in spremljamo pripravo na gradnjo HE Mokrice, ki je še v fazi pridobivanja 

okoljskega dovoljenja. 

Skozi leto smo izvajali gospodarske dejavnosti po predhodno predpisanih in odobrenih načrtih 

ter opravili še nekaj večjih dodatnih del. To je bil izlov na ribji stezi na HE Brežice, ki smo jo 

izlovili, zaradi znižanja nivoja Save, zaradi remonta NEK Krško. Kot zanimivost bi lahko 

navedli, da je bilo na ribji stezi ulovljenih nekaj potočnih postrvi, ki so verjetno prišle iz bližnjih 

potokov.  

Jeseni smo končno izvedli tudi čiščenje ribnika Prilipe 1, kjer smo izlovili čez 4 tone rib in jih 

prenesli v naše druge revirje. Presenetljiva je bila količina somov (čez 500 kg) in da sta bili v 

ribniku samo dve ščuki. Ostalo je bilo v pričakovanjih glede na izrazit pojav soma. Vsem, ki so 

aktivno sodelovali pri izlovu se še enkrat zahvaljujemo.   

Tako smo v letu 2018 vložili (upoštevani prenosi iz Prilip!) smo 6,6 tone krapa, 2 kg ščuke, 55 

kg smuča, 550 kg soma, 420 kg ploščiča, 190 kg srebrnega koreslja in 50 kg zelenke ter 1 kg 

rdečeok, navadnih ostrižev in rdečeperk. V potok Močnik smo meseca maja vložili 407 mladic 

potočnih postrvi. V letu 2019 je planirano zmanjšanje vlaganj, zaradi praznjenja ribnika Prilipe 

1, ki pa ga bomo čim prej ponovno naselili z ribami. 

V letu 2018 smo prestavili ribe gorvodno v potoku Globočec, zaradi gradbenih del v strugi in 

pri ugotovili odlično stanje na populaciji potočne postrvi. V letu 2019 so planirani ihtiološki 

pregledi na ribniku Terme, Močniku, Gabernici in Bregani. 

V letu 2018 je bil obravnava tudi pogin rib na ribniku Opekarna, kjer je poginilo vsaj 200 kg 

rib, od tega več velikih krapov, somov, ploščičev in ščuk ter ena siva čaplja. O poginu je bil 

obveščen Center za obveščanje in pobrane ter poginule ribe so bile uradno odstranjene. Na 

področju pogina so ponovno prisotne ribe in ni podanih nobenih drugih sumov na trajno 

onesnaženje. Glede na vrsto in količino rib je ocenjena škoda 2185,75 €. Vzrok pogina bo 

verjetno ostal neznan kot tudi povzročitelj. 

Na naših vodah še zaznavamo večje število kormoranov, ki pridno lovijo, plašijo in odganjajo 

naše ribe. Problem je tu viden predvsem na manjših vodotokih in drstiščih. 

Odprtje ribnike Prilipe 1 bo izvedeno takoj po ugodnem vodnem stanju v ribniku. 

Delovne akcije na celotnem ribiškem okolišu potekajo po planu in se praviloma izvajajo vsako 

prvo soboto v mesecu na ribniku Prilipe. Ostale delovne akcije potekajo po potrebi in planu. V 

letu 2019 bomo termine delovnih akcij objavili na oglasni deski ribiškega doma in tudi 

internetni strani ribiške družine. 

V letošnjem letu se bo nekaj naših članov udeležilo usposabljanja za novega ribiškega čuvaja, 

ki se bo zaključil konec marca. Še vedno pa je interes za dvig usposobljenosti naših članov, 

zato pozivamo vse zainteresirane na opravljanje usposabljanja za elektro-ribiča, gospodarja in  

ribiškega čuvaja, kar bi zelo pomagalo pri delu v RD. Glede na bodočo problematiko pa bi bilo 

dobro, da bi vsaj nekaj naših članov tudi opravilo izpit za sodnika. V mesecu maju ali juniju bi 

pri nas na Prilipah imeli izobraževanje in izpite za vse nove ribiče.  

Pri lanskem remontu NEK in delni izpraznitvi akumulacije HE Brežice je bila ugotovljena 

prisotnost invazivne vrste školjk - potujoče trikotničarke (Dreissena polymorpha). To je 

invazivna vrsta, ki je bila sedaj najdena le v Blejskem jezeru in Dravi in zaradi težav, ki jih ta 

školjka povzroča prosimo, da se držite navodil, ki jih je MOP in so tudi objavljena na naši 



spletni strani. Naprošamo vse ribiče, da se držijo predlaganih ukrepov, da se školjka ne zanese 

še v naše ostale vodotoke, gramoznice in ribnike! 

V letu 2018 je začela delovati tudi prenovljena spletna stran družine, ki je tudi naša javna 

oglasna deska.  

 

Mohor Slatner, gospodar RD 

 

 


