Zbor članov Ribiške družine Radovljica je na svoji redni seji, na podlagi 23.člena Statuta, dne 29.2.2020,
sprejel:

PRAVILNIK O ŠPORTNEM RIBOLOVU
v ribolovnih vodah ribiškega okoliša RD Radovljica
1.člen
Splošne določbe

1. Ribiški okoliš RD Radovljica zajema ribolovne vode reke Save, potoka Lipnica in ribnika Vošče.
Razdelitev revirjev je v reki Savi in sicer revir A, ki sega po reki Savi Bohinjki od Cajhnovega jezu
do sotočja, ter naprej po reki Savi do označevalne table na Rakovniku in revir Sava 4, ki zajema
območje od označevalne table v Rakovniku, dolvodno do meje z RD Tržič, pod Podnartom, na
kraju izliva potočka v Savo in na desni strani večje skale. Potok Lipnica obsega ribolovni revir
od jezu nasproti smučišča v Kamni gorici, dolvodno do izliva v Savo. Vsi potoki in pritoki so
varstvene vode.
2. Ribe je dovoljeno loviti skladno z določili Zakona o sladkovodnem ribištvu , kratica ZSRib, (Ur.
list RS, št.61/2006), z dne 13.6.2006, Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, (Ur.
list RS, št.99/2007), z dne 30.10.2007 in določili tega pravilnika.
3. Ta pravilnik konkretno določa in razčlenjuje ribolovni režim v ribolovnih vodah ribiškega okoliša
Radovljica, skladno z določili ribiško-gojitvenega načrta in trajnostne rabe rib. Vsebinsko
zajema obvezna in specifična pravila ribolova in konkretno določa:

1. Splošne pogoje za izvajanje ribolova,
2. Vrsto, obliko in veljavnost, ribolovne dovolilnice,
3. Evidenco izdanih ribolovnih dovolilnic in evidenco uplena,
4. Čas, kraj in način ribolova,
5. Dovoljene in prepovedane vabe, obvezen in dodaten pribor,.
6. Ribiško etiko in ravnanje z ujeto in uplenjeno ribo,
7. Ribolovne in varstvene dobe, dovoljene mere rib in dovoljene vabe
8. Vrste in število dnevnega uplena
9. Pravila za ribolov sulca in ščuke
10. Ribiško – čuvajska služba
11. Prehodne določbe
12. Končna določba

4. Ravnanje in spoštovanje določb tega pravilnika velja za člane ribiške družine (RD) , ribiče z
opravljenim ribiškim izpitom, ribiče s statusom pripravnika in mlade ribiče, do 15 leta starosti.
Turistični ribiči se z načinom ribolova, ribolovnim časom, številom dovoljenega uplena,
dovoljenimi merami, vodenjem evidence uplena in uporabo dovoljenih ribiških vab, seznanijo
z objavo na spletni strani RD in na ribolovni dovolilnici.
5. Člani RD za storjene prekrške s področja ribolova odgovarjajo kazensko, disciplinsko in
odškodninsko, turistični ribiči pa kazensko in odškodninsko. Odgovornosti urejajo posebni
predpisi.
6. Člani RD in turistični ribiči so med športnim ribolovom, medsebojnimi odnosi in zadrževanjem
v naravnem okolju, dolžni ravnati skladno z ribiško etiko.
7. V primeru onesnaženja vode ali pogina rib, je ribič dolžan obvestiti interventno številko 112,
gospodarja ali čuvaja RD. Ribič sodeluje s pristojnim centrom, počaka na kraju in daje obvestila
strokovnim službam.
8. Ribič lovi ribe na lastno odgovornost, na način, da ne ovira drugega ribiča , ne hodi po drstiščih
in spoštuje in upošteva drstno dobo posamezne vrste.
9. Član RD, ki še ni opravil izpita za športnega ribiča in mladi člani do dopolnjenega 15 leta starosti,
lahko lovijo samo v spremstvu mentorja ali drugega člana RD, ki ima opravljen izpit za
športnega ribiča, po določilih tega pravilnika. Ta pravica ne velja za lov sulca in ščuke.
10. Člani RD s statusom ribiča – pripravnika in mladi člani do dopolnjenega 15. leta starosti, so
dolžni opraviti vsa predpisana usposabljanja po programu RZS, za pristop k opravljanju izpita
za športnega ribiča. Mentorji so odgovorni za izvajanje programa usposabljanja. Status ribiča –
pripravnika traja največ 2 leti od prve včlanitve.
11. Tujci in državljani EU, ki niso državljani Slovenije, ki se prvič včlanijo v RD, imajo status ribiča –
pripravnika, neglede na že opravljen in pridobljen izpit za športnega ribiča v matični državi.
12. Pristojni organ ribiške družine lahko iz razlogov varstva narave prepove ali omeji izvajanje
ribolova v določenem revirju ali določenem območju. Odločitev se objavi na spletni strani RD,
z navedbo kraja, pričetka, časa trajanja in razlogi. Objavi se prenehanje razlogov.
13. Potočna postrv je po predpisih o varstvu narave domorodna vrsta in se iz razlogov zaščitenosti
in ogroženosti vrste, ne sme upleniti.

2.člen
Vrste, oblika in veljavnost dovolilnice

1. Ribič lahko lovi samo na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice. Ribolovna dovolilnica je uradni
dokument, ki je izdan fizični osebi in ji dovoljuje športni ribolov na določen dan v določenem
revirju na podlagi pravil športnega ribolova. Na njej mora biti jasno in razvidno navedeno kdo
jo izdaja, kdaj in kje je veljavna, vsebovati mora zaporedno številko (RK), navedbe cene in
podatke o imetniku. Vsebovati mora osnovne informacije o pravilih ribolova, kjer mora biti
razumljivo navedeno: način ribolova, dovoljen dnevni uplen, dovoljene vabe in lovne mere.
Izdana in razumljiva mora biti v slovenskem jeziku.

2. Veljavne ribolovne dovolilnice po vrstah so:
•

Letna ribolovna dovolilnica za člane RD,

•

Dnevna ribolovna dovolilnica za turistične ribiče za muharske revirje, dnevna ribolovna
dovolilnica za lov sulca za člane in dnevna ribolovna dovolilnica za turistične ribiče za lov
sulca.

•

Večdnevna ribolovna dovolilnica za turistične ribiče.

•

Dovoljen način ribolova izbere ribič prostovoljno. Ribolovne dovolilnice dovoljujejo ali
prepovedujejo uplenitev rib članom in turističnim ribičem.

•

Ribolovna dovolilnica je veljavna z datumom izdaje, v času od zore do mraka, glasi pa se na
imetnika. Dodatni fizični pripisi ali zapisi niso dovoljeni, razen evidentiranje uplena in
zaznamka ribiškega čuvaja.

•

Člani RD imajo pravico, da na ribolovni dan povabijo gosta, ki lovi pod enakimi pogoji skupaj
z članom RD, datum ribolova pa se vpiše v rubriko za goste. Ta pravica pa ne velja za ribolov
sulca in ščuke.

•

Člani RD imajo pravico, da na ribolovni dan v ribniku Vošče, povabijo največ 3(tri) ribiške
goste, ki morajo loviti pod enakimi pogoji, skupaj z članom. Datum ribolova gosta se vpiše
dodatno in se šteje v skupno število ribolovnih dni člana.

•

Število ribolovnih dni za goste določi Upravni odbor.

•

Član RD ima pravico, da na podlagi veljavne letne ribolovne dovolilnice z vpisanim
datumom ribolova, z njim lovi njegov družinski član/ca, v starosti do 15 let, ki lovi s svojo
ribiško palico, na način ujemi/spusti.

•

Oblika članskih in turističnih elektronskih ribolovnih dovolilnic (eLRD) je programiran
elektronski zapis podatkov iz medija na formatiran obrazec velikosti A4, ki se prenese v
papirnato obliko ali zapis podatkov, ki se prenese na elektronski medij - mobilni telefon.
Podatki o uplenu se vpisujejo v elektronski obliki.

•

Članom RD se na njihovo željo dovoljuje uporaba letne ribolovne dovolilnice v obliki
knjižice, ki so jo po zaključeni ribolovni sezoni, najkasneje pa do 31.decembra dolžni vrniti
na sedež RD ali gospodarju z izpolnjeno rekapitulacijo. Upravni odbor lahko do popolnega
prehoda na elektronsko ribolovno dovolilnico (eLRD) vzpostavi prehodno obdobje.

•

Člani RD pridobivajo letne ribolovne dovolilnice in dnevne ribolovne dovolilnice za lov sulca
na podlagi izpolnjenih obveznosti v RD.

•

Izguba, pogrešitev ali odtujitev ribolovne dovolilnice za člane RD se ne nadomešča. Na
zaprosilo člana RD se lahko nadomesti ribolovna dovolilnica v obliki knjižice z nakupom po
ceni iz veljavnega cenika.

•

Člani so v času ribolova dolžni imeti ribolovno dovolilnico pri sebi, po vsakem uplenu ribe
so dolžni uplen evidentirati in prenehati z ribolovom, ko uplenijo dovoljeno količino. Uplen
so usmrčene ribe in jih ribič hrani pri sebi.

•

Na zahtevo ribiškega čuvaja je ribič dolžan pokazati ribolovno dovolilnico in identifikacijski
dokument. Člani RD lahko svojo identiteto izkazujejo z člansko izkaznico.

3.člen
Evidence

1. Podatke, ki jih mora vsebovati veljavna ribolovna dovolilnica določa 6. člen Pravilnika o
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Ul.RS št. 99/2007).
2. Ribiška družina s področja športnega ribolova vodi evidenco uplena rib in evidenco izdanih
ribolovnih dovolilnic.
3. Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico vpisati uplen takoj. Podatki vsebujejo vrsto in bruto težo.
Teža se vpisuje z decimalnimi števili z mersko enoto na kg.

4.člen
Čas, kraj in način ribolova
(čas)
1. Ribolov je dovoljen v dnevnem času od zore do mraka. Šteje se, da zora nastopi eno uro pred
sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po sončnem zahodu. Podatke ribič pridobi na
uradni meroslovni strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO).
2. Ribolov v nočnem času ni dovoljen.

(kraj)
3. V času ribolovne sezone je izbira ribolovnega revirja prostovoljna .
4. Člani RD lahko v enem ribolovnem dnevu lovijo samo v enem revirju. Revir A in potok Lipnica
tvorita revir A. Član, ki ima vpisan datum za revir A, lahko izvaja ribolov tudi v revirju Sava 4,
toda pod enakimi pogoji, ki veljajo v revirju A.
5. V enem ribolovnem dnevu je dovoljen ribolov ene vrste ribe v muharskih revirjih. Lov
salmonidnih in ciprinidnih vrst se izključujeta.
6. Ribolov z mostov, pregrad, jezov in čolnov je prepovedan.
7. Ribolov na drstiščih je prepovedan, prav tako vznemirjanje rib in hoja po drstnih jamah.

(način)
8. Dovoljeni načini ribolova za člane so:
•

Ribolov z ribiško palico, tehniko muharjenja in navezo ene umetne muhe na trnku.

•

Ribolov z ribiško palico, tehniko vijačenja z uporabo vodne kroglice in navezo ene umetne
muhe na trnku.

•

Ribolov z ribiško palico, tehniko beličarjenja in talnega ribolova z dodatno obtežitvijo in
nameščenim plovcem in vabami rastlinskega ali živalskega izvora navezano na trnek
enojček (zalustnik) je dovoljena pri lovu krapa v ribniku Vošče.

•

Krapa je dovoljeno loviti z ribiško palico, tehniko muharjenja in navezo umetne vabe na
trnku enojčku.

•

Klena je dovoljeno loviti z ribiško palico vijačnico z navezo trnka enojčka in ribiško palico
muharico z navezo umetne muhe na trnku enojčku.

•

Dodajanje obtežilnikov, plovcev ali drugih naprav, ki spreminjajo naravno plovnost ribiške
vrvice in predvrvice med muharjenjem in vijačenjem ni dovoljena.

•

Dovoljena je uporaba indikatorjev prijema , standardne izdelave.

•

Naveza in uporaba trnka z zalustjo(zalustnikom) je za ribolov šarenke dovoljena v revirju
Sava 4 in na ribniku Vošče.

•

Ribolov klena je dovoljen s tehniko vijačenja in tehniko muharjenja in navezo trnka
enojčka.

5.člen
Dovoljene in prepovedane vabe, obvezen in dodaten ribiški pribor
(dovoljene vabe)
1. Dovoljene vabe za ribolov so vse vrste umetnih muh, ki so navezane iz živalskih dlak in perja in
z uvezenimi sintetičnimi in umetnimi snovmi tvorijo podobo insekta, ličinke, manjše ribe in
drugih vodnih živali in organizmov, v prehrambeni verigi rib.
2. Največja dolžina umetne muhe je sedem (7) cm, kar ne velja za lov sulca in ščuke.
3. Dovoljena je uporaba trnkov brezzalustnikov, trnkov z mehansko odstranjeno zalustjo ali
stisnjeno zalustjo.
4. Dovoljene vabe za lov klena so vse vrste sadja, nataknjene na trnku enojčku in vse vrste
umetnih muh, navezane na trnku enojčku.

(prepovedane vabe)
5. Prepovedan je ribolov z vsemi vrstami živih vab.
6. Prepovedan je ribolov z mrtvimi ribami in drugimi živimi ali mrtvimi habitati ali njihovimi
surovinami.
7. Prepovedan je ribolov s snovmi, ki vsebujejo strupene ali omamne sestavine.
8. Prepovedan je ribolov z eksplozivi, strelnim orožjem ali strelnimi napravami in ostmi.

(obvezen in priporočljiv pribor)
9. Ribič mora imeti v času ribolova obvezno pri sebi klešče ali pean za odpenjanje trnkov.
10. Priporočljiva je uporaba mreže za zajemanje rib pri utrujanju (podmetalka), tolkača za
usmrtitev uplenjene ribe, mersko napravo za merjenje dolžine in bruto teže ter embalažo za
shranjevanje uplena.

6.člen
Ribiška etika in ravnanje z ujeto in uplenjeno ribo

1. Ribiči izkazujemo spoštljiv in obziren odnos do ljudi, zlasti turističnih ribičev in drugih ribiških
gostov, ki jim dajem prednost ribolova v revirju, jim svetujemo in pomagamo oblikovati ribiške
užitke.
2. Ribiči izkazujemo spoštljiv odnos do naravnega okolja s tem, da ga varujemo, ohranjamo
čistega in preprečujemo škodljive pojave, ki ogrožajo naravo.
3. Ribiči izkazujemo spoštljiv odnos do ribe s tem da jo varujemo pred onesnaženjem, poginom
in drugimi ogrožajočimi pojavi.
4. Z ujeto ribo ravnamo humano, utrujamo jo na način, da ji povzročimo čim manj stresa.
Prijemamo jo z mokro roko, trnek pa odpnemo na način, ki je najmanj boleč. Vrnitev v vodo
mora biti hitra in obzirna.
5. Ujetih rib ni dovoljeno zadrževati v mrežah čuvaricah.
6. Uplenjeno ribo usmrtimo hitro, praviloma s tolkačem. Uplen hranimo pri sebi v času ribolova
in ga na zahtevo ribiškega čuvaja tudi pokažemo. Uplen hranimo v primerni embalaži.
7. Ribe uplenjene med športnim ribolovom, ni dovoljeno prodajati.
8. Uplen postane last ribiča.
9. Uplenjena ali ujeta riba se meri od začetka glave do konca repne plavuti.

7.člen
Število ribolovnih dni za posamezno vrsto ribe in število uplena

1. Član RD ima na podlagi letne ribolovne dovolilnice, pravico izkoristiti 20 ribolovnih dni za lov
ciprinidov.

•

20 ribolovnih dni v ribniku Vošče

2. Član RD ima na podlagi letne ribolovne dovolilnice, pravico izkoristiti 30 ribolovnih dni za lov
salmonidov.

•

10 ribolovnih dni v revirju A (Sava in Lipnica)

•

20 ribolovnih dni v revirju Sava 4

3. Ribolov šarenke in lipana je v delu revirja Sava 4, dolvodno od mostu na Posavcu do meje z RD
Tržič, dovoljen do 30. novembra. Dovoljen način ribolova je samo tehnika muharjenja.

4. Člani RD imajo pravico do uplena rib. Prepoved do uplena velja v revirju A ( Sava in Lipnica).
Prepovedan je uplen potočne postrvi v vseh revirjih, prepovedan je uplen amurja v ribniku
Vošče.

Dovoljen dnevni uplen rib v revirju Sava 4:

•

Salmonidi: 3 šarenke ali 2 šarenki in 1 lipan

•

Ciprinidi: 3 kleni

Dovoljen dnevni uplen v ribniku Vošče:

•

Salmonidi: 3 šarenke

•

Ciprinidi: 1 krap ali 1 ščuka ali 1 smuč ali 3 kleni ali 1 som

•

Uplen amurja ni dovoljen.

(dokup in prenos ribolovnih dni za člane RD)
5. Člani RD imajo pravico do dokupa ribolovnih dni za lov šarenke v revirju A in revirju Sava 4 in
za lov krapa v ribniku Vošče. Dokup je možen za največ 10 ribolovnih dni, za revir, ki ga izbere
član. Dokup se opravi na sedežu RD, v času uradnih ur. Cena za dokup ribolovnih dni je
določena v ceniku RD.

8.člen
Ribolovna doba, ribolovne mere in dovoljene vabe v posameznem revirju

1. V ribolovno dobo za posamezno vrsto ribe sta vključena začetni dan in zadnji dan s pričetkom ob
zori in z zaključkom v mraku.
2. Vsakokratno ribolovno dobo določa ribiško gojitveni načrt RD.
3. Ribolovne mere, ki dovoljujejo uplen rib so navedene v Pravilniku o ribolovnem režimu v
ribolovnih vodah in veljajo kot splošno pravilo.
4. Zaradi specifičnih pogojev in varstva avtohtonih in zaščitenih vrst, ta pravilnik, na podlagi ribiško
gojitvenega načrta, določa nekatere strožje pogoje ribolova.

REVIR A in POTOK LIPNICA

Vrsta rib

Lova doba

Dovoljene vabe

Šarenka

od 01.03. do 31.10

Umetna muha, trnek brez zalusti

Lipan

od 16.05 do 31.10

Umetna muha, trnek brez zalusti

Sulec

od 01.10 do 14.02

Umetna muha, umetna vaba daljša od 10 cm, trnek
enojček brez zalusti, naveza dveh trnkov enojčkov
brez zalusti

Klen

od 01.07 do 31.10

Sadje, umetna muha, trnek enojček brez zalusti

Ščuka

od.01.10 do 31.01

Umetna muha, umetna vaba daljša od 10 cm, trnek
enojček brez zalusti, naveza dveh trnkov enojčkov
brez zalusti

REVIR SAVA 4

Vrsta rib

Lovna doba

Lovna mera

Dovoljene vabe

Šarenka

od 01.03 do 31.10

24 cm

Umetna muha

Lipan

od 16.05 do 31.10

40 cm

Umetna muha, brezzalustnik

Sulec

od 01.10 do 14.02

90 cm

Umetna vaba, umetna muha, daljša
od 10 cm

Ščuka

od 01.10 do 31.01

50 cm

Umetna vaba, umetna muha daljša od
10 cm

Klen

od 01.07.do 31.10

30 cm

Sadje, umetna muha

REVIR SAVA 4: Odsek od mostu na Posavcu do zaključka revirja
Opomba: dovoljeno samo muharjenje
Način ribolova in dovoljene
vabe

Vrsta rib

Lovna doba

Lovna mera

Šarenka

od 01.03 do 30.11

24 cm

Umetna muha

Lipan

od 16.05 do 30.11

40 cm

Umetna muha, brezzalustnik

RIBNIK VOŠČE

Vrsta rib

Lovna doba

Lovna mera

Dovoljene vabe

Šarenka

od 01.03 do 30.11

24 cm

Krap

od 01.01 do 31.12

NI

Ščuka

od 01.05 do 31.01

50 cm

Umetna muha, umetna vaba večja od 10 cm

Smuč

od 01.06 do 28.2

60 cm

Umetna vaba večja od 10 cm

Klen

od 01.07 do 31.10

30 cm

Umetna muha, sadje

Som

od 01.07 do 30.04

60 cm

Umetna vaba

Umetna muha
Umetna muha, vabe rastlinskega izvora

OPOMBA: Ribolov je prepovedan če je ribnik delno in popolnoma zaledenel. Za prepoved
se šteje, da je objavljena s temi pravili in se članstvo dodatno ne obvešča.

9.člen
PRAVILA za ribolov SULCA in ŠČUKE

RIBOLOV SULCA
(splošne določbe)
1. Pravila za ribolov sulca v ribolovnih revirjih RD Radovljica so sestavni del Pravilnika o
športnem ribolovu v ribolovnih vodah RD Radovljica.
2. Revirja, ki dovoljujeta lov sulca sta: revir A in revir Sava 4.
3. Lovna sezona sulca se prične 1.oktobra in se zaključi 14.februarja. V tem času veljata kvoti
dovoljenega uplena in kvota ribolovnih dovolilnic za način ribolova ujemi /spusti. Po izpolnitvi
kvote uplena dovoljenega skupnega števila sulcev, je ribolov dovoljen na podlagi veljavne
ribolovne dovolilnice, samo na način ujemi/spusti, do izpolnitve kvote. Evidenco vodi gospodar
RD, ki o končnem stanju obvešča člane na spletni strani RD.
4. Upravni odbor RD, na predlog gospodarja in skladno z ribiško gojitvenim načrtom (RGN) vsako
leto določi dovoljeno število uplena sulcev (kvoto).
5. Gospodar RD vodi evidenco o uplenu, ki vsebuje podatke o kraju, dolžini in teži uplenjeniha
sulcev.
6. Po določbah tega pravilnika imajo pravico do lova sulca člani RD z opravljenim izpitom za
športnega ribiča in pravico do pridobitve letne ribolovne dovolilnice.
7. Ribiči, s statusom športnega ribiča, ki se v času ribolovne sezone sulca prvič včlanijo v RD in
ribiči s statusom športnega ribiča, ki se ponovno včlanijo ali obnovijo članstvo v RD, pridobijo
pravico do lova sulca v naslednjem ribolovnem letu od 1.januarja dalje, pod pogoji, ki veljajo
za pridobitev ribolovne dovolilnice.

8. Ribiška družina pri uresničevanju programskih ciljev in promocije ribolova sulca lahko
organizira skupinski ribolov. Kadar je ribolov skupinski in organiziran, se pravila za spremljanje
individualnega ribolova, prilagodijo organizirani dejavnosti.

(čas in način ribolova)
6. Ribolov sulca se prične 01.oktobra in zaključi 14.februarja.
7. Ribolov je dovoljen od zore do mraka, po času ki ga meri in objavlja Agencija republike
Slovenije za varstvo okolja (ARSO).
8. Dovoljena načina ribolova sta uporaba tehnike muharjenja z ribiško palico muharico s
standardno trdoto najmanj 8# ali več in uporaba tehnike vijačenja z vijačnico .
9. Ribolov z uporabo vodnih plovil je prepovedan.

( dovoljene ribiške vabe)
10. Ribolov sulca je dovoljen samo z umetnimi vabami, ki tvorijo navezo umetne muhe in navezo
umetne vabe.
11. Dovoljena debelina ribiške vrvice (laksa) na vijačnici je 0,40 mm, na muharici pa je najmanj
0,35 mm, dovoljena debelina pletenice je najmanj 0,25 mm.

REVIR A (od Cajhnovega jezu do Rakovnika)

•

Dovoljena je tehnika muharjenja in tehnika vijačenja

•

Dovoljene vabe so naštete v tabeli REVIR A, vrstica 3.

REVIR SAVA 4 (Od Rakovnika do zaključka revirja pod Podnartom)

•

Dovoljena je tehnika muharjenja in vijačenja

•

Dovoljena je naveza trnkov z zalustjo

•

Pri tehniki muharjenja je dovoljena naveza enega trnka ali dveh trnkov v zaporedju na
eni vabi

•

Pri tehniki vijačenja je dovoljena naveza umetne muhe na enem trnku ali dveh trnkih v
zaporedju na eni vabi,

•

Pri tehniki vijačenja je dovoljena naveza umetne vabe z enim ali dvema trnkoma
enojčkoma ali navezo trnka dvojčka ali trojčka z zalustjo.

•

Dovoljene vabe so naštete v tabeli REVIR SAVA 4, vrstica 3.

( spremstvo, odgovornost)
12. Pri ribolovu sulca je obvezno spremstvo. Za spremstvo se šteje, če ga izvaja ribič, član RD z
opravljenim ribiškim izpitom, na način da ribiča spremlja peš iz brega, je z njim v verbalnem ali
vizualnem stiku na razdalji 100m ali na način, da z njim v paru lovi sulca. Skupaj morata loviti
najmanj dva člana. Ribič, ki v istem času lovi drugo vrsto ribe z drugačnimi vabami, ki so
predpisane za lov sulca, se ne šteje za spremljevalca.
13. Spremstvo za turistične ribiče izvajajo ribiški čuvaji RD ali člani RD z opravljenim ribiškim
izpitom. Spremljevalec pred pričetkom ribolova opozori ribiča na posamezna pravila in
ravnanja med ribolovom.
14. Ribiški čuvaji lahko spremljajo največ 5 turističnih ribičev, na način, da ohranjajo kontakt z
vidnim poljem. Skupina se ne sme razdeliti po posameznih revirjih ali v večji oddaljenosti.

15. Člani

RD z opravljenim ribiškim izpitom lahko spremljajo največ 3 turistične ribiče, pod
pogoji iz točke 1. Če član spremlja 1 ali 2 turistična ribiča, lahko tudi sam izvaja ribolov sulca. V
primeru spremstva 3 turističnih ribičev, član ne sme izvajati ribolova.

16. Organizacija in izvedba spremstva glede števila spremljevalcev se lahko spremeni in
prilagodi, kadar skupni ribolov organizira in izvede RD, skladno s programskimi cilji.

(uplen sulca)
17. Član RD ima v ribolovni sezoni pravico upleniti 1 (enega) sulca najmanjše dolžine 90 cm.
18. O uplenu mora takoj, oziroma v najkrajšem možnem času obvestiti gospodarja ali ribiškega
čuvaja RD, ki odločita, kje se bo izmera in tehtanje opravilo. Prvo izmero na kraju opravi ribič,
zaradi ugotovitve in potrditve dovoljene mere za uplen.
19. Usmrtitev uplena mora biti hitra.
20. Po uplenitvi član RD nima pravice do nadaljnjega ribolova v ribolovni sezoni in nakupa
ribolovne dovolilnice za lov sulca, pod pogoji, ki veljajo za člane RD.

(ravnanje z ujetim sulcem in obvezen ribiški pribor)
21. Ribič, ki z zasekom trnka ujame sulca, ga utruja na športno riboloven način, da povzroči čim
manj stresa in poškodb.
22. Stik z ujetim sulcem mora biti z mokro roko, odpenjanje trnka pa poteka s kleščami ali peanom,
ki štejeta v obvezen ribiški pribor. Priporočen pribor je mreža zajemalka (podmetalka).
23. Ujetega sulca je potrebno čimprej vrniti v vodo. Hramba v mreži čuvarici ni dovoljena.

RIBOLOV ŠČUKE
(splošni pogoji)
24. Pravila za ribolov ščuke v ribolovnih revirjih RD Radovljica, so sestavni del Pravilnika o
športnem ribolovu v ribolovnih vodah RD Radovljica.
25. Revirji, kjer je dovoljen ribolov so: revir A in revir Sava 4 in ribnik Vošče.

26. Člani RD imajo pravico do uplena 1(ene) ščuke v ribolovni sezoni, v vseh odprtih revirjih.
27. Ribič, ki med ribolovom sulca upleni ščuko mora po uplenitvi prenehati z ribolovom in ne sme
nadaljevati z ribolovom sulca v ribolovnem dnevu.
28. Uplen ščuke se izključuje z uplenom sulca.

(način, dovoljene vabe, čas in prepovedi)
29. Dovoljene vabe in način ribolova so pogoji, ki so enaki s pogoji, ki veljajo za ribolov sulca v
revirjih: revir A in revir Sava 4.
30. Dovoljen čas ribolova ščuke v revirjih A in Sava 4 je od 01. 10 do 31.01.
31. Dovoljen čas ribolova ščuke v ribniku Vošče je od 01.05. do 31.01. Najmanjša lovna mera je 50
cm, dovoljeni ribiški vabi pa sta umetna muha in umetna vaba, ki morata biti daljši od 10 cm.
32. Dovoljen ribolov ščuke je z načinom muharjenja in vijačenja.

10.člen
RIBIŠKO-ČUVAJSKA SLUŽBA

1. Ribiško – čuvajska služba je sestavni del ribiškega upravljanja in skrbi, da so vse vode v ribiškem
okolišu primerno zavarovane.
2. Ribiški čuvaj je uradna oseba, ki izvaja ribiško-čuvajske naloge. Pri izvajanju svojih nalog imajo
posebne dolžnosti in posebne pravice, na podlagi katerih izvršujejo javna pooblastila.
3. Ribič, zoper katerega ribiški čuvaj izvaja postopek, se je dolžan podrejati njegovim zakonitim
zahtevam.
4. Ribiški čuvaj lahko:
•

Zahteva, da ribič varno pride iz vode zaradi izvedbe postopka,

•

Zahteva na vpogled ribolovno dovolilnico in ugotavlja identiteto na podlagi veljavnega
dokumenta,

•

Opravi pregled ribiškega pribora, ribiških vab in ribiškega uplena,

•

Pozove ribiča, da mu omogoči pregled ribiškega uplena, ki ga hrani pri sebi ali v torbi,

•

Zahteva posredovanje osebnih podatkov ob ugotovljeni kršitvi predpisov,

•

Zaradi dokazovanja prekrška lahko ribiča fotografira, mu začasno zaseže ribolovno
dovolilnico ribiški pribor in trajno zaseže uplenjene ribe,

•

V primeru ugotovljene kršitve poda pobudo disciplinskemu tožilcu RD, k predlaga postopek
ugotavljanja disciplinske in materialne odgovornosti člana RD ali poda predlog pristojnemu
prekrškovnemu organu ribiške inšpekcije za ugotavljanje kazenske odgovornosti zoper
člana RD in turističnega ribiča.

•

V primeru ugotovitve kaznivega dejanja s področja nezakonitega ribolova in čezmernega
razvrednotenja okolja, pod kazensko ovadbo državnemu tožilcu ali Policiji.

•

Obvešča ribiško inšpekcijo in druge področne inšpekcije o zaznavah glede varstva okolja,
rib voda, nenapovedanih posegih v vodotoke in gradenj objektov v varovanih območjih.

11.člen
PREHODNE DOLOČBE

(veljavnost)
1. Z dnem sprejetja, in uveljavitvijo tega pravilnika, v celoti preneha veljati in se uporabljati
Pravilnik ribolovnega režima ribiške družine Radovljica, ki ga je sprejel zbor članov na redni
seji, 15.3.2016.
2. Vsa pojasnila, za kater zaprosijo člani, daje Upravni odbor v ustni ali pisni obliki.

12.člen
KONČNA DOLOČBA

1. Ta pravilnik prične veljati takoj, ko ga sprejme zbor članov. Uporabljati se začne naslednji dan
po sprejetju.
2. Vsebina pravilnika se objavi na spletni strani RD, najkasneje 15 dan po sprejetju.

Lancovo, 29. februar, 2020

Andrej BIČEK
predsednik RD

