
Poročilo gospodarja RD za leto 2021 in plan za leto 2022; Spletna in 'facebook' stran 

ribiške družine; Poročilo o izobraževanju naših članov 

 

V letu 2021 je na našo dejavnost ponovno močno vplivala epidemija, zato je okrnjeno celotno 

upravljanje ribiške družine.  

V letu 2021 so bili izvedeni trije intervencijski izlovi (Gabernica, Bizeljski potok, Bregana), 

zaradi t.i. sanacije brežine v okviru protipoplavne zaščite in še izlov ribje steze na HE 

Brežice. Opravili smo tudi nekaj pregledov potokov in tudi Save v okviru mednarodne 

raziskave »SPRINT« (Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta), ki preiskuje prisotnost 

pesticidov v ribah. Povzetek vseslovenske raziskave bomo objavili tudi na naši spletni strani. 

Glede na sušno obdobje pa smo na žalost lani evidentirali množični pogin školjk v ribniku 

Mokrice, ki je bil posledica premajhnega pretoka vode. Drugače že dalj časa opozarjamo 

Zavod za ribištvo RS in tudi v okviru RZS na druge državne institucije na izredno slabšanje 

ribjega stanja v naših potokih, iz katerega se nekontrolirano jemlje voda za zalivanje vrtnin in 

sadnega drevja. Prav tako je izredno problematično stanje na mrtvicah Cola in Topla struga, 

zaradi zmanjšanega dotoka vode iz smeri AC in Term. 

Aktivno sodelujemo in spremljamo pripravo na gradnjo HE Mokrice, kjer ravno ponovno 

poteka postopek pridobitve okoljskega dovoljenja.  

Skupno število ribolovnih dni v letu 2021 je malo nižje od triletnega povprečja, vendar glede 

na povprečje v pričakovanem nihanju 3-5 %. 

Tabela skupnih ribolovnih dni:  

revir 2019 2020 2021 povprečje 

ribnik Prilipe 957 1203 1154 1105 

Sava 20 2057 1285 1251 1531 

Sava 21 1811 2200 2306 2106 

Krka 1638 1476 1350 1488 

Sušica - Piroški potok 2 6 4 4 

ribnik Mokrice 406 210 267 294 

ribnik Opekarna 302 381 460 381 

gramoznica Boršt 311 344 451 369 

mrtvica Cola 95 195 70 120 

mrtvica Topla struga 150 121 140 137 

Bregana 2     2 

Sotla 47 17 12 25 

skupaj 7777 7439 7464 7560 

  

Število ribolovnih dni glede na prodane ribolovne dovolilnice po spletu (e-karte) jasno 

pokaže, kateri revirji so trenutno zanimivi za turiste. Na žalost iz navadnih prodanih dnevnih 

kart ne moremo videti točno, v katerem revirju ti ribiči lovijo a lahko zadovoljivo sklepamo.  

Revir Skupna vrednost 

Gramoznica Boršt 1370 € 

Krka 6 375 € 

Mrtvica Topla struga 390 € 

Ribnik Opekarna 435 € 



Ribnik Prilipe 1 120 € 

Sava 20 2320 € (od tega 1320 € za tridnevne karte; 640 € nočna+dnevna) 

Sava 21 495 € 

Sava 21 - trofejni revir 920 € 

Skupna vsota 6425 € 

 

Skupni ulov v letu 2021 je narastel glede na 2019 iz 4,3 na 6,6 tone, kljub zmanjšanju 

ribolovnih dni. Z vidika uplena posameznih glavnih ribjih vrst se vidi trend ulova za zadnja tri 

leta. 

Skupni ulov v kg 2019 2020 2021 

ribnik Prilipe 635,42 894,92 1.168,50 

Sava 20 590,82 361,58 404,91 

Sava 21 1.290,10 1.858,59 2.548,78 

Krka 1.442,57 1.426,19 1.726,32 

ribnik Mokrice 269,48 201,53 347,50 

ribnik Opekarna 54,92 67,03 299,96 

mrtvica Cola 7,59 31,89 20,12 

mrtvica Topla struga 25,30 71,20 77,52 

Sotla 13,28 13,58 13,23 

skupaj 4.329,48 4.926,51 6.606,84 

 

V letu 2021 ni prijavljenega nobenega odvzema belega amurja, nobene postrvi, navadnega 

ostriža, rdečeoke ali rdečeperke. Prav tako je bilo lani odvzetih samo 1,6 kg zelenike (Sava 

21). Spodaj so tabele z našimi najpomembnejšimi lovnimi ribami:  

Platnica v kg 2019 2020 2021 povprečje 

Sava 20 103,8 21,0 0,0 41,6 

Sava 21 425,9 636,3 1166,9 743,0 

Krka 793,1 845,3 905,9 848,1 

 

podust v kg 2019 2020 2021 povprečje 

Sava 20 16,4 6,6  11,5 

Sava 21 101,3 178,8 290,5 190,2 

Krka 56,4 89,0 51,5 65,6 

 

mrena v kg 2019 2020 2021 povprečje 

Sava 20 10,8 7,8 1,9 6,8 

Sava 21 45,9 41,7 252,2 113,3 

Krka 22,1 66,2 8,1 32,1 

 

klen v kg 2019 2020 2021 povprečje 

Sava 20 6,1 0,7 3,1 3,3 

Sava 21 41,9 18,3 35,8 32,0 

Krka 26,2 13,9 26,5 22,2 

 



gojeni krap v kg 2019 2020 2021 povprečje 

ribnik Prilipe 635,4 894,9 1168,5 899,6 

Sava 20 229,5 180,7 117,1 175,8 

Sava 21 182,0 232,5 226,3 213,6 

Krka 279,5 237,7 371,4 296,2 

Mokrice 265,7 181,8 347,5 265,0 

Opekarna 21,4 20,6 101,8 47,9 

 

ščuka kg 2019 2020 2021 povprečje 

Sava 20   14,0 14,0 

Sava 21 24,2 34,3 45,4 34,6 

Krka 130,8 123,8 188,1 147,6 

Opekarna 28,9 29,2 101,8 53,3 

 

smuč v kg 2019 2020 2021 povprečje 

Sava 21 58,4 76,1 27,5 54,0 

Krka 4,0 4,0 6,0 4,0 

 

som v kg 2019 2020 2021 povprečje 

Sava 20 157,2 94,8 255,6 169,2 

Sava 21 326,4 595,9 473,2 465,1 

Krka 76,5 15,2 127,6 73,1 

Opekarna  16,6 142,3 79,5 

 

Povprečna teža ulovljenih rib je klen 0,96, mrena 1,48, podust 0,97, platnica 0,87, ščuka 3,81, 

gojeni krap 2,33, som 8,96 in 3,49 kg.  
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Delež ulovljenih rib v vseh revirjih v letu 2021



V letu 2021 smo vložili skupno 3 tone gojenega krapa (predvsem v Prilipe 1, Opekarno, 

Mokrice in Krko) in ščuko, ploščiča ter smuča v Krko v skladu z letnim planom. Za leto 2022 

pa se planira zmanjšano vlaganje gojenega krapa predvsem v Krko (RGN), ki je v skladu s 

Programom upravljanja rib in posledično popolno prenehanje vlaganje leta 2028. Tako je v 

planu vložek skupno 1750 kg gojenega krapa (Prilipe 1, Opekarna, Mokrice, Krka), vsaj 500 

kg ploščiča (Krka, Sava 20), okoli 50 kg smuča (Krka, Sava 20) in 70 kg ščuke (Krka). Če 

bomo uspeli pridobiti potočne postrvi pa jih bomo vložili v npr. Močnik, Strugo, mogoče v 

Bregano in oba odvodna kanala ob akumulaciji (še nimata uradnega imena).  

V letu 2022 (marec-april) bi tudi končno izpraznili gojitveni ribnik Prilipe 2, ki smo ga 

planirali izprazniti še v letu 2020 a ga zaradi vremenskih in epidemioloških razmer nismo 

mogli izvesti. 

Izpolnjevanje podatkov v letne ribolovne karte je še vedno problematično, zato ponovno 

pozivamo vse naše člane na pravilno izpolnjevanje letnih ribolovnih dovolilnic.  

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. Termine delovnih akcij redno tudi objavljamo na internetni strani ribiške družine in 

tudi 'facebook' strani. V lanskem letu smo izvedli tudi sedem čistilnih akcij na akumulaciji. 

Vsak predlog in samostojna organizacija čistilne akcije je dobrodošla, samo jo je potrebno 

predhodno najaviti na RD, zaradi nadzora in evidence.  

V letu 2021 se nobeden naš član ni udeležil izobraževanj na višjem nivoju za nove čuvaje, 

elektroribiče ali gospodarje, zato vse zainteresirane pozivamo, da se prijavijo na ta 

usposabljanja, saj v ribiški družini primanjkuje takšnega strokovnega kadra. Dva naša člana 

sta se udeležila usposabljanja za ribiške mentorje in bosta tako lahko sodelovala v izpitni 

komisij pri ribiških izpitih. Organizirali smo tri izpitne roke za ribiče, od katerih smo izvedli 

smo enega v juliju, ki se ga je udeležilo 20 naših članov. V spomladanskem času 2022 bomo 

ponovno pripravili razpis za izpite, saj še dokaj veliko naših članov nima opravljenega 

ribiškega izpita glede na naše evidence ali pa še niso priskrbeli dokazila o opravljenem izpitu. 

Glede na lanski dopis bomo drugo leto pri menjavi letne ribolovne dovolilnice obračunali tudi 

prijavo na ribiški izpit!    

V teku je tudi trajna prenova spletne strani ribiške družine kot tudi 'facebook' strani predvsem 

vezana na ribolovne ribe v naših revirjih, zato ponovno prosimo člane, če bi lahko priskrbeli, 

kakšno lepo fotografijo ulovljenih rib. Tudi kakšna lepa slika revirja je vedno zaželena. Sedaj 

za to skrbi naša članica, ki redno objavlja in posodablja podatke na spletni in 'facebook' strani. 

Vsi predlogi za ustrezno posodobitev spletne strani so dobrodošli, zato vas pozivamo da 

podate takšne predlog na ribiško družino. 

Vse člane opozarjamo, da se držijo veljavnega ribolovnega režima, ki je objavljen na spletni 

strani ribiške družine in upoštevajo navodila čuvajev na terenu. 

Pripravljena je tudi prenova Poslovnika o delu zbora članov RD, Pravilnika o obveznem delu 

članov RD in  Pravilnika o podeljevanju naziva častni član RD, kar je v skladu s 40. členom 

Statuta RD in tudi posodobitev samega Statuta. 

V planu je tudi nov način obveščanja članstva o vseh pomembnejših zadevah v RD, in sicer 

po elektronski poti – elektronska pošta in/ali po telefon (SMS). Glede tega je potrebno 

pripraviti še zadnje uskladitve in zbrati podatke. 

 

Mohor Slatner, gospodar RD 


