RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
in
HRVATSKI ŠPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ
sprejemata

DEKLARACIJO
O ŠPORTNEM RIBOLOVU NA MEJNIH DELIH VODA SLOVENIJE IN
HRVAŠKE

1. Ribiška zveza Slovenije in Hrvaška športno ribolovna zveza v imenu svojih

članic (ribiških družin), ki gospodarijo z mejnimi deli kopenskih voda Slovenije in
Hrvaške sporazumno predlagata državnim organom obeh držav načela, ki jih je
treba upoštevati pri oblikovanju MEDDRŽAVNEGA SPORAZUMA MED
SLOVENIJO IN HRVAŠKO.
Deklaracija temelji na želji, da bodo deli meje na vodah med republikama
Slovenijo in Hrvaško črte povezovanja, ne pa delitve. S tem bo tudi športni
ribolov pripomogel k zbliževanju naših državljanov.

2. Mejne vode so vse tekoče in mirne vode ali njihovi deli na mejnem območju
med Slovenijo in Hrvaško. Te vode so: Dragonja, Čabranka, Kolpa, Kamenica,
Bregana, Sava, Sotla, Drava in Mura.

Natančen potek meje bodo označili ustrezni organi obeh držav.
3. Ribiške organizacije, ki gospodarijo z mejnimi deli voda, rešujejo vsa
vprašanja, navedena v tej "Deklaraciji", z medsebojnim pisnim dogovorom. Ta
dogovor obravnava specifiko dotične vode, in upošteva obojestranske interese.
4. Gospodarjenje z vodami pomeni: zrejo, poribljanje, zaščito in lov rib ter zaščito
drugih vodnih živali. Pogoje in način gospodarjenja bo določal skupni
gospodarski načrt za določeno vodo, ki mora ustrezati vsem zahtevam zakonov
o sladkovodnem ribištvu RS in RH ter drugih predpisov, ki urejajo sladkovodno
ribištvo v obeh državah.
Gospodarski načrt mora vsebovati:
- ukrepe za zrejo, zaščito in lov rib ter zaščito drugih sladkovodnih živali, kakor
tudi način izvajanja teh ukrepov,
- ukrepe za zboljšanje kakovosti in varstvo okolja mejnih voda,
- dovoljen letni ulov, usklajen z letnim prirastom,
- dovoljen pribor in ribolovne načine,
- količine dovoljenega ulova po vrstah rib,
- lovopuste, najmanjše mere in ostalo, kar onemogoča čezmerno izkoriščanje ali
uničevanje vodne favne,
- predvidena finančna sredstva, ki so potrebna za realizacijo ukrepov in drugih, z
gospodarskim načrtom predvidenih akcij.
5. Gospodarski načrti za dele mejnih voda, izdelani in potrjeni na Hrvaškem,
veljajo tudi v Sloveniji in obratno.
V primeru razlik v gospodarskih načrtih za isti del vode, jih je treba uskladiti.
6. Za odškodninske zahtevke na vodnem življu podpisnici in ostali državni organi
enakovredno priznavajo analize, zapisnike in ostale uradne dokumente ene ali
druge strani.
7. Glede športno ribolovnih ureditev se vedno upoštevajo predpisi države, ki so
strožji.
8. Športni ribolov na mejnih vodah smejo opravljati vsi državljani RS in RH le z
veljavno ribolovno dovolilnico.
Državljani RS in RH smejo loviti v vodotoku in z obeh bregov struge. Mejo sme
ribič prestopiti le na uradno določenem mejnem prehodu.
Prenos dovoljenega števila rib ulova - opredeljeno je v aneksu te deklaracije - (ali
norme ulova) preko državne meje se šteje kot "majhna količina", ki je dovoljena
za vnos kot osebna prtljaga.
Prenašanje živih rib ni dovoljeno.
Državljani tretjih držav smejo loviti le s tiste strani meje, na kateri so kupili
ribolovno dovolilnico.
9. Ribič je dolžan pri ribolovu v mejni vodi imeti pri sebi ustrezen identifikacijski
dokument in veljavno ribolovno dovolilnico za tisti dan.
10. čuvaji ribiških družin Slovenije in Hrvaške imajo pravico delovati le na matični
strani mejne vode.
11. Izvršitev obveznosti iz te deklaracije morajo posamezne ribiške družine oz.
društva začeti opravljati do 31. decembra 1993 ter o tem obvestiti pristojno
državno ribiško zvezo.
12. Vsako spremembo te "Deklaracije" bodo podpisnice potrdile s skupnim
sporazumom.
Za Ribiško zvezo Slovenije
BORIS DOLNIČAR
(predsednik skupščine)
Za Hrvaško športno ribolovno zvezo
SLOBODAN GAGIĆ
(predsednik skupščine)
V Ljubljani, dne 11. marca 1994

ANEKS

K DEKLARACIJI 0 ŠPORTNEM RIBOLOVU NA MEJNIH DELIH VODA SLOVENIJE IN
HRVAŠKE
1. Izvajalci športnega ribolova se pridržujejo zakonov, odredb in uredb obeh držav ter
pravilnikov o športnem ribolovu obeh osrednjih ribiških zvez R Slovenije in R Hrvaške v smislu
7. točke deklaracije.
2. V naravovarstvenem smislu so upoštevani predvsem naslednji predpisi:
REPUBLIKE SLOVENIJE: Uredba o zavarovanju ogroženih živalskih vrstah (Ur. 1. RS št.
57/93), Odredba o najmanjših dolžinah lovnih rib in varstveni dobi lovnih rib, rakov, žab in
školjk (Ur. 1. RS št. 14/93).
REPUBLIKE HRVAŠKE: Naredba o stalnoj zabrani lova rijetkih i prorijeđenih riba u sportskom
ribolovu na otvorenim vodama (N. n. SRH št. 20/74 in št. 22/74). Naredba o lovostaju za
pojedine vrste riba i rakova (N. n. SRH št. 20/74) in Naredba o najmanjoj veličini pojedinih
vrsta riba, rakova i drugih vodenih životinja ispod koje se ne smiju loviti, prerađivati ni stavljati
u promet (N. n. SRH št. 20/74).
a) NAJMANJšE LOVNE MERE IN VARSTVENE DOBE RIB,
ki jih je dovoljeno loviti v mejnih delih voda (mere so v centimetrih):
AVTOHTOHE VRSTE:
slovensko ime

hrvaško ime

latinsko ime

potočna postrv
v črno morskem porečju
v jadranskem porečju
soška postrv
jezerska postrv
menek
lipan
v Kolpi
v drugih mejnih vodah
ščuka
sulec
smuč
platnica
podust
v črno morskem porečju
v jadranskem porečju
androga
som
bolen
jez
klen
klenič
beli klen
štrkavec
mrena
grba
ogrica
ploščič
linj
ostriž
rdečeperka
rdečeoka
pisanec
zelenika
navadni koreselj
pohra
mrenič
jegulja

potočna pastrva
u crnomorskom slivu
u jadranskom slivu
glavatica
jezerska pastrva
manjić
lipljan
u Kupi
u drugim gran. vodama
štuka
mladica
smuđ
platica
podust
u crnomorskom slivu
u jadranskom slivu
krupatica
som
bolen
jaz
klen
klenić
bijeli klen
štrkavac
mrena
mren
nosara
deverika
linjak
grgeč
crvenperka
bodorka
gagica
uklija
karaš
potočna mrena
mrenić
jegulja

Salmo trutta m. fario
Salmo marmoratus
Salmo trutta m. lacustris
Lota lota
Thymallus thymallus
Esox lucius
Hucho hucho
Stizostedion lucioperca
Rutilus pigus virgo
Chondrostoma nasus
Blicca bjoerkna
Silurus glanis
Aspius aspius aspius
Leuciscus idus
Leuciscus cephalus cephalus
Leuciscus leuciscus leuciscus
Leuciscus cephalus albus
Leucistrus cephalus cabeda
Barbus barbus
Barbus plebejus
Vimba vimba carinata
Abramis brama danubii
Tinca tinca
Perca fluviatilis
Scardinius erithrophthalmus
Rutilus rutilus
Phoxinus phoxinus phoxinus
Alburnus alburnus alburnus
Carassius carassius
Barbus meridionalis Peteny
Barbus meridionalis caninus
Anguilla anguilla

mera

lovopust

25
25
40
40
30

01.10. - 31.03.
01.10. - 31.03.
01.10. - 31.03.
01.10. - 31.03.
01.12. - 31.03.

30
30
50
70
50
30

16.10. - 15.05.
01.12. - 15.05.
01.02. - 30.04.
15.02. - 30.09.
01.03. - 31.05.
01.03. - 31.05.

30
18
26
60
40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
/
/
/
/
/
/
/
/
/

01.03. - 31.05.
/
15.04. - 30.06.
01.05. - 30.06.
01.05. - 30.06.
01.05. - 30.06.
01.05.- 30.06.
01.05. - 30.06.
01.05. - 30.06.
01.05. - 30.06.
01.05. - 30.06.
01.05. - 30.06.
01.05. - 30.06.
01.05. - 30.06.
01 .05.- 30.06.
01 .03.- 30.06.
01.01. - 30.06.
01.04. - 30.06.
01.04. - 30.06.
01.04. - 30.06.
01.05. - 30.06.
01.05. - 30.06.
01.05. - 30.07.
/

24
/
/
/
/
/
/
/
/
/

01.10.- 31.03.
01.12.- 28.02.
01.12.- 28.02.
/
/
/
/
/
/
/

ALOHTONE VRSTE:
šarenka
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
gojeni krap
srebrni koreselj
ameriški somič
sončni ostriž
beli amur
beli tolstolobik
sivi tolstolobik

kalifornijska pastrva
potočna zlatovčica
jezerska zlatovčica
ribnjačarski šaran
babuška
američki somič
sunčanica
bijeli amur
bijeli tolstolobik
sivi tolstolobik

Oncorhynchus mykiss
Salvelinus fontinalis
Salvelinus alpinus
(Cyprinus carpio)
Carrassius auratus gibelio
Ictalurus nebulosus
Lepomis gibbosus
Ctenopharyngodon idella
Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys nobilis

Ostalih vodnih in privodnih organizmov (školjk, pijavk, rakov, obloustk, dvoživk, plazilcev ter
neimenovanih rib) ni dovoljeno prisvajati v nobenem primeru.
b) OMEJITVE ULOVA:
sulec: 1 kos v ribolovni sezoni,
ščuka, smuč, som: 1 kos v ribolovnem dnevu,
lipan, postrvi: 2 kosa v ribolovnem dnevu,
gojeni krap: 2 kosa v ribolovnem dnevu,
druge v tabeli imenovane ribe: 5 kosov v ribolovnem dnevu.
V enem ribolovnem dnevu je dovoljen lov le ene navedene skupine rib.
c) KOLIČINA RIBOLOVNEGA PRIBORA:
Ribolov je dovoljeno opravljati samo z enim priborom z enim trnkom enojčkom. Za ribolov
lipana in postrvi je dovoljena le umetna muha z muharskim priborom.
č) DRUGE OMEJITVE:
- prepovedan je nočni ribolov,
- prepovedano je loviti z roko ali z zapenjanjem rib z zunanje strani telesa,
- prepovedano je uporabljati za vabo žive ribe,
- prepovedano je uporabljati za vabo organizme, ki so navedeni na seznamu ogroženih
živalskih vrst.
3. Soupravljalke delov mejnih voda pri obračunavanju odškodnin upoštevajo: Odškodninski
cenik za povračilo škode na ribah (Ur. 1. RS št. 43/93) v R Sloveniji oz . Pravilnik o kriterijima
za utvrđivame visine naknade štete nanesene ribama i drugim vodenim životinjama (N. n. SRH
št. 41/87) v R Hrvaški. Kršitelj pravil ribolova plača odškodnino po predpisu države, v kateri je
storil prekršek.
Vse neto odškodnine pridobljene za prekrške na mejnih delih voda organizacije vložijo v
poribljavanje vode, kjer je bil storjen prekršek.
4. Ta aneks je obvezno prilagoditi vsakemu novemu predpisu ali spremembi dosedanjega, ki
ga sprejme R Slovenija ali R Hrvaška.
Spremembe ažurirata državni ribiški organizaciji in o tem obveščata podpisnice te deklaracije.
V Ljubljani, dne 11. marca 1994.

