
 

Spoštovani ribiški prijatelji, 

z letom 2020 uvajamo na Zavodu za ribištvo Slovenije nekaj novosti.  

Zaradi prehoda na transparentno brezgotovinsko poslovanje, uvajanja natančnejših evidenc števila 

prisotnih ribičev na posameznih revirjih in na boljše upravljanje, je od novega leta dalje za nove 

imetnike možen nakup elektronskih letnih ribolovnih dovolilnic (eLRD). Navodila za nakup elektronskih 

letnih ribolovnih dovolilnic bodo objavljena kmalu. Poleg teh, bo v letu 2020 dosedanjim nosilcem 

letnih dovolilnic izjemoma omogočen nakup fizičnih letnih dovolilnic v papirni obliki, vendar le z 

nakazilom na TRR in ne z gotovino. 

Leto 2020 je prestopno leto in zato ribolovno sezono na rekah Krki, Radovni in Iščici izjemoma 

začenjamo že v soboto 29. 02. 2020. 

Za revir na reki Soči je od letos možen nakup dveh tipov dovolilnic in sicer:  

 Prvi tip za reko Sočo brez pritokov (meje revirja kot do sedaj – od mostu na cesti za Vas na 

Skali do mostu v vasi Čezsoča) in 

 Drugi tip za celotni revir s pritokoma Lepena in Koritnica. Pri drugi dovolilnici je revir podaljšan 

v Soči zgoraj in Koritnici. Nove meje revirja pri tej dovolilnici so: reka Soča od mostu pri hišni 

številki Trenta 1 – do mostu v vasi Čezsoča, reka Koritnica od mostu pod Klužami do izliva v 

Sočo in reka Lepena celotni tok. 

V reki Unici v spodnjem delu salmonidnega revirja ni več omejitve na obvezno muharjenje s suho 

muho. 

Nakup dnevnih dovolilnic preko spleta je že od jeseni mogoč na portalu »ribiskekarte.si« 

(https://www.ribiskekarte.si/zavod-za-ribistvo-slovenije), prav tako bo omogočen nakup dnevnih 

dovolilnic tudi na določenih prodajnih mestih, ki se bodo za to možnost odločila. Spisek prodajnih mest 

bomo pravočasno objavili. 

Ceniki dnevnih letnih dovolilnic za leto 2020 so že objavljeni na naši spletni strani. 

 https://www.zzrs.si//uploads/ZZRS2020/Cenik_dnevnih_ribolovnih_dovolilnic_2020.pdf 

 https://www.zzrs.si//uploads/ZZRS2020/Cenik_letnih_ribolovnih_dovolilnic_2020.pdf 

Objavljene cene so fiksne, enotne z upoštevanim DDV in brez popustov, ne glede na datum plačila. 

Želimo vam dober prijem! 
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