
PRILOGA 1 

 

PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA ZA RIBIŠKEGA ČUVAJA 

 

I. TEORETIČNI DEL 

 

1. Predpisi s področja varstva narave, voda in sladkovodnega ribištva 

1.1 Predpisi s področja sladkovodnega ribištva 

1.2 Predpisi s področja varstva okolja 

1.3 Predpisi s področja ohranjanja narave, zlasti poznavanje osnov varstva rastlin in 

živali, varstva habitatov, izdaje dovoljenj in soglasij, določb o habitatnih tipih, posebnih 

varstvenih območij in ekološko pomembnih območij. 

1.4 Predpisi s področja upravljanja voda 

 

2. Osnove gospodarjenja v ribiških okoliših 

2.1 Splošno o ureditvi upravljanja v ribiškem okolišu 

2.2 Izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških okoliših 

2.3 Ribiškogojitveno načrtovanje, poročanje v ribištvu in ribiški kataster 

2.4 Sonaravna vzreja avtohtonih rib 

2.5 Poribljavanja v ribiških okoliših 

 

3. Osnove biologije in ribogojstva 

3.1 Osnove biologije rib 

3.2 Osnove ribogojstva 

 

4. Dolžnosti ribiškega čuvaja 

4.1 Pojem ribiškega čuvaja 

4.2 Naloge in dolžnosti ribiškega čuvaja 

4.3 Sankcioniranje krivolovcev 

4.4 Prepovedi in zapovedi pri izvajanju športnega ribolova 

4.5 Ukrepanje ribiškega čuvaja 

 

5. Pooblastila ribiškega čuvaja 

5.1 Splošno o pooblastilih 

5.2 Pooblastila ribiškega čuvaja 

5.3 Legitimiranje 

5.4 Pregled ribolovnega pribora, vabe, ribolovne opreme in ulova 



5.5 Začasen odvzem priprav za ribolov in trajen odvzem protipravno ujetih rib 

5.6 Prodaja ribolovnih dovolilnic 

5.7 Fotografiranje in snemanje 

5.8 Pravica do nošenja orožja 

 

6. Delovanje ribiškega čuvaja 

6.1 Organizacija dela v ribiškočuvajskem okolišu 

6.2 Taktika dela ribiškega čuvaja 

6.3 Metodika dela ribiškega čuvaja 

 

7. Ukrepi ob poginu rib ali drugih vplivih na vode 

7.1 Vrsta vplivov na vode 

7.2 Vpliv onesnaževanja na vode 

7.3 Znaki onesnaževanja voda 

7.4 Ukrepi in dolžnosti ribiškega čuvaja ob onesnaženju voda ali poginu rib 

7.5 Odškodninski zahtevki 

 

8. Sodelovanje z drugimi pristojnimi službami 

8.1 Ribiški čuvaji kot prekrškovni organi z vidika ribiške inšpekcije 

8.2 Sodelovanje s pristojnimi službami s področja varstva okolja in voda 

8.3 Sodelovanje s policijo v primeru kaznivega dejanja 

 

II. PRAKTIČNI DEL 

 

1. Reševanje praktičnega primera ukrepanja v primeru nedovoljenih dejanj v 

ribiškem okolišu 

 

2. Priprava in pisanje različnih pisnih izdelkov 

2.1 Poročilo o ugotovitvah ribiškega čuvaja 

2.2 Pisna prijava disciplinski komisiji 

2.3 Poročilo o prekršku 

2.4 Ovadba policiji ali na državno tožilstvo 

2.5 Zapis o poravnavi 

2.6 Zapisnik ob poginu rib 


