RIBIŠKA DRUŽINA TRŽIČ
Ročevnica 61
64290 TRŽIČ

Na podlagi 24. člena Statuta ribiške družine Tržič je Upravni odbor dne 23.01.2019 sprejel noveliran:

Pravilnik o izvajanju športnega ribolova
v vodah, ki jih upravlja RD Tržič.
1. Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se ureja ribolovni režim v revirju Tržiška Bistrica (v nadaljevanju TB), Mošenik, v revirju
Sava in ribnikih Žeje.
Pravico do ribolova imajo člani RD Tržič in turisti na podlagi veljavne in pravilno izpolnjene letne ali
dnevne ribolovne dovolilnice.
2. člen
Tržiška Bistrica (TB) je lovna od mostu nad gradom v Jelendolu do izliva v Savo.
3. člen
Mošenik je loven od KS Ravne – Pot v zali Rovt 3 ( jez pri nekdanji klavnici) do zapornice pri mostu na
Balosu. Na ta dan je dovoljen ribolov tudi v TB, vendar le v režimu »ujemi in spusti«.
4. člen
Revir Sava se prične od skale (cca 200 m nad izlivom TB v Savo) in izliva Mvačnika do jezu pri (bivšem)
Tekstilindusu. Dovoljen je tudi ribolov v Majdičevem kanalu.
5. člen
V ribnikih Žeje je dovoljen ribolov v spodnjih dveh ribnikih. Ni dovoljeno uporabljati mrež za shranjevanje
živih rib razen na ribiških srečanjih, ki jih organizira RD Tržič.
6. člen
Vsi pritoki TB razen Mošenika in vsi pritoki Save so gojitveni potoki.
Gojitveni rezervati so tudi vsi vodni kanali in grape (razen Majdičevega kanala).
Ribolov v vseh gojitvenih vodah je strogo prepovedan.
Prepovedan je tudi ribolov z mostov. Uporaba plovil ni dovoljena.
7. člen
Vse ribe, ujete v skladu s tem pravilnikom so last ribiča, ki jih je ujel. Ribič ulovljenih rib ne sme prodati,
lahko pa jih podari.

1

8. člen
Ribolov je dovoljen od zore do mraka. Nočni ribolov v športno-ribolovnih vodah je prepovedan.
omejenem obsegu je dovoljen nočni ribolov v ciprinidnih ribnikih Žeje.

V

9. člen
Za samostojno izvajanje ribolovne pravice mora imeti član ribiške organizacije izpit za športnega ribiča,
kar mora biti potrjeno v njegovi članski izkaznici. Član matične ribiške organizacije, ki še ni opravil izpita
za športnega ribiča, člani drugih ribiških organizacij in turisti smejo loviti le pod pogoji, ki jih določi ribiška
organizacija.
10. člen
Ribolov je dovoljen samo na športni način z enim trnkom, podnevi ter z enim ribolovnim priborom, ki pa ga
upravičenec sme menjati, če to ustreza športnemu ribolovu tiste vrste rib, za katere je izdana ribolovna
dovolilnica. Pri ribolovu mora upravičenec imeti pri sebi poleg pribora še dodatne pripomočke: merilo,
pribor za odpenjanje rib ali klešče, nož in priporočljivo - mrežo podmetalko.
2. Ribolovne dovolilnice
11. člen
Ribolovne dovolilnice so letne, dnevne in reprezentančne. Letno dovolilnico prejmejo člani, pripravniki in
mladinci, ko poravnajo vse finančne in ostale obveznosti.
Dnevne dovolilnice lahko turisti kupijo pri pooblaščenih prodajalcih in preko spleta.
Reprezentančne dovolilnice lahko izdaja ribiška družina brezplačno svojim članom ali drugim osebam za
posebne zasluge za sladkovodno ribištvo. Reprezentančne dovolilnice so samo dnevne.
12. člen
Dnevni ulov skladno s Pravilnikom o riblovnem režimu v ribolovnih vodah (Ur. l.RS 99/2007) določi UO
ribiške družine v ribolovnem režimu za tekoče leto.
13. člen
Mladincem je dovoljen na en vpis za revir TB in Sava ulov dveh rib, v ribnikih Žeje pa jim je dovoljen enak
ulov kot članom. V Mošeniku velja režim”ujemi in spusti”.
Mladinci in pripravniki smejo loviti le v spremstvu mentorja ali člana, ki ima opravljen ribiški izpit.
Izjemoma smejo izvajati špotrni ribolov samostojno v ribnikih Žeje.
14. člen
Za lov sulca se izdaja dnevna dovolilnica na sedežu družine, ali pri pooblaščenem prodajalcu in tudi na
portalu www.ribiskekarte.si. Pravico do te dovolilnice imajo polnoletni člani z opravljenim ribiškim izpitom..
Dovolilnica za sulca se izda samo polnoletni osebi, praviloma izpolnjena z datumom, imenom in priimkom
upravičenca.
Upravni odbor za vsako sezono določi maksimalno število sulcev, ki jih smejo uloviti skupaj člani in turisti.
15. člen
Ribolovna dovolilnica ni prenosljiva. Izjemoma lahko na isto palico lovi ob prisotnosti in pod nadzorom
člana RD Tržič tudi njegov ožji sorodnik. Pri tem član ne sme loviti istočasno.
Pri lovu sulca pravica na ožje sorodnike ni prenosljiva.
Vsak član RD Tržič, razen mladinec in pripravnik, ima pravico povabiti na svojo letno ribolovno dovolilnico
gosta. V tem primeru vpiše v letno ribolovno dovolilnico dva datuma, pri čemer pri drugem vpisu vpiše
opombo G (gost). Število dovoljenih vpisov za gosta določi upravni odbor v ribolovnem režimu.
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3. Dolžnosti športnega ribiča
16. člen
Pred začetkom ribolova je član ribiške organizacije dolžan s kemičnim svinčnikom ali temu ustreznim
pisalom ( katerega se ne da zbrisati) vpisati revir in datum (npr. 08. maj) v ustrezni rubriki ribolovne
dovolilnice, po koncu ribolova pa uspeh po vrsti rib, številu in teži neočiščenih rib.
Uplenjena riba se mora vpisati v ribolovno dovolilnico takoj po uplenu.
Rubrike, ki bi zaradi neuspešnega ribolovnega dne ostale prazne, je treba izpolniti s črticami tako, da ne
ostane nobena prazna.
Popravljanje ali brisanje vpisov ni dovoljeno. V primeru pomote je treba pravilni datum vpisati v novo
rubriko, nepravilnega pa prečrtati.
17. člen
Zaradi pregleda dokumentov, uplena, pribora in vab je upravičenec ribolova dolžan na poziv čuvaja ali
druge pooblaščene osebe priti čim prej iz vode. Drugačno ravnanje šteje za upiranje uradni osebi.
18. člen
Kadarkoli opazi ribič znake nenormalnega stanja vode zaradi onesnaženja - mrtve, omamljene ali
obrnjene vretenčarje (ribe, dvoživke ip.), rake ali školjke - je dolžan takoj prekiniti ribolov in po najkrajši
poti obvestiti odgovorne ali čuvaje ribiške organizacije ter center za obveščanje (tel.: 112) o opaženih
znakih takega stanja v vodi in nato sodelovati v akcijah, ki jih bo sprožila ribiška organizacija zaradi
ugotovitve vzrokov.
19. člen
Ravnanje v nasprotju z določili tega poglavja pomeni hudo kršitev društvene discipline in načel ribiške
organizacije v R Sloveniji.
20. člen
Ob zaključku lovne sezone se letne dovolilnice z izpolnjeno statistiko (rekapitulacijo) pošljejo na sedež
družine najkasneje do 31. decembra v tekočem letu.
Dnevna dovolilnica za lov sulca se mora vrniti izdajatelju v roku 24 ur v primeru, da je bil sulec uplenjen.
Na dovolilnici morajo biti podatki o dolžini in teži neočiščenega sulca. Enako velja za uplenjenega sulca,
ki je vpisan v letno ribolovno dovolilnico
21. člen
Ujete podmerske ribe in ribe, za katere dovolilnica ne velja, je ribič dolžan previdno oprostiti trnka in
nepoškodovane položiti nazaj v vodo, za življenje nesposobne ribe pa razrezati na koščke in zmetati v
vodo. Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
22. člen
Ribolovni dan je upravičenec ribolova izkoristil, ko je uplenil dovoljeno število rib.
Takoj po doseženem številu dovoljenega dnevnega ulova rib je upravičenec ribolova dolžan pospraviti
(zložiti) ribolovni pribor.
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4. Ribolov v Tržiški Bistrici in Mošeniku
23. člen
Ribolovna sezona v revirju TB (Tržiška Bistrica in Mošenik) se prične 1. aprila in zaključi 30. septembra.
Lovna sezona lipana se prične 16. maja in zaključi 30. septembra.
24. člen
Najmanjše dovoljene mere so:
- potočnica
25 cm
- šarenka, zlatovčica
24 cm
- lipan
30 cm
25. člen
V Tržiški Bistrici in Mošeniku je dovoljen ribolov le z muharico in umetno muho brez zalusti, narejene s
tehniko vezanja. Dodatna obtežitev predvrvice ni dovoljena V Mošeniku je dovoljen samo ribolov v režimu
“ujemi in spusti”. Na isti ribolovni dan je dovoljeno loviti tudi v Tržiški Bistrici, vendar le v režimu »ujemi in
spusti«.
5. Ribolov v Savi
26. člen
V celotnem revirju Sava se prične ribolovna sezona vsehh vrst postrvi 1. marca, v prestopnem letu pa 29.
februarja. Lovna sezona potočnice preneha 30. septembra, šarenke pa 30. novembra.
Ribolovna sezona lipana prične 16. maja in konča 30. novembra.
Sezona lova sulca se prične 1. oktobra tekočega leta in preneha 15. februarja naslednjega leta.
27. člen
Najmanjše dovoljene mere so:
- potočnica
25 cm
- šarenka, zlatovčica
24 cm
- lipan
30 cm
- sulec
80 cm
- ščuka
50 cm
28. člen
Lov postrvi in lipana v Savi je dovoljen:
- z muharico in umetno muho brez zalusti narejene s tehniko vezanja,
- z vijačnico, vodno kroglico in eno umetno muho brez zalusti
- dodatna obtežitev predvrvice ni dovoljena
- umetna muha ne sme biti daljša od 7 cm
Za ciprinide veljajo iste vabe kot za salmonide.
29. člen
Sulec se lovi z ustrezno močno vijačnico in vrvico. Dovoljene so umetne vabe (blestivka, umetne ribe, cof,
leteča vaba - orig. flying lure). Vaba ne sme biti manjša od 7 cm.
Sulca morata vedno loviti dva ribiča z veljavnima in pravilno izpolnjenima ribiškima dovolilnicama,ki lovita
v vidni razdalji. V spremstvu člana RD Tržič lahko lovi tudi en sam ribič s pravilno izpolnjeno ribiško
dovolilnico.
30. člen
V koledarskem letu sme član upleniti dva sulca (do izpolnjene kvote dovoljenega uplena) V kolikor član v
koledarskem letu upleni 2 sulca, v naslednjem letu lahko lovi le v režimu ujemi in spusti.
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Ribolovna dovolilnica se izdaja samo polnoletnim osebam. Na dovolilnico se praviloma vpiše ime in
priimek ter datum (mesec z besedo).
6. Ribolov v ribnikih Žeje
31. člen
Ribniki Žeje obsegajo komercialni revir za postrvi ter dva (spodnja) komercionalna ribnika s ciprinidi. V njih
je ribolov odprt vse leto. Za ciprinide je dovoljen talni ribolov in ribolov s plovcem. Ribolovne dovolilnice za
salmonidni ribnik je možno kupiti v Ribiškem domu, pri pooblaščenih prodajalcih in preko spletne prodaje
(www.ribiskekarte.si).
Lov rib (ciprinidov) je dovoljen z vsemi umetnimi vabami, kompostnim črvom, kruhom, sirom, testom,
sadjem in drugimi vabami rastlinskega in živalskega izvora, razen kostnih črvov in ribe. Kostni črvi so
dovoljeni pri ribiških srečanjih, ki jih organizira RD Tržič.
Lov ščuke in smuča je dovoljen z vijačenjem le na umetne vabe. V letno dovolilnico je dovoljen le en vpis
za en revir dnevno. Uporaba mreže shranjevalke in posode za shranjevanje rib je prepovedana razen pri
ribiških srečanjih, ki jih organizira RD Tržič!
V ciprinidnih ribnikih je članom RD Tržič dovoljen tudi nočni ribolov. Članom je dovoljeno 5 lovnih dni
nočnega ribolova. V letno ribolovno dovolilnico vpiše v rubriko »oznaka dela vode« črko N. Nočni ribolov
se šteje od mraka enega dne do zore naslednjega dne.
32. člen
Najmanjše dovoljene mere so:
- ščuka, smuč
50 cm
- krap, linj, amur
20 cm
- šarenka
24 cm
- klen
30 cm
- ploščič
30 cm
Za ribji drobiž (rdečeperka, rdečeoka) najmanjše dovoljene mere ni.
7. Prehodne in končne določbe
33. člen
Upravni odbor lahko omeji ali celo prepove ribolov v posameznem revirju pred ali med lovno sezono
zaradi:
- zastrupitve
- kritično onesnažene vode
- pojava bolezni na ribah
- drugih vzrokov, ki vplivajo na stalež rib (ribojede ptice, vodne ujme itd.)
O omejitvi ali prepovedi mora upravni odbor pisno obvestiti celotno članstvo. Spremembo lahko objavi tudi
na spletni straini. V vseh ostalih primerih omejitve ali prepovedi potrjuje Zbor članov.
34. člen
Cene letnih in dnevnih ribolovnih dovolilnic za vsako leto določi Upravni odbor.
35. člen
Pravilnik se lahko dopolni z začasnim sklepom Upravnega odbora, v kolikor se spremenijo določbe
Zakona o sladkovodnem ribištvu in druge zakonske določbe, ki regulirajo sladkovodno ribištvo v Sloveniji.
O eventuelnih spremembah Pravilnika o športnem ribolovu mora Upravni odbor obvestiti člane RD pisno.
36. člen
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V tem pravilniku so upoštevana nova določila Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni
list RS 99/2007)
Pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na upravnem odboru ribiške družine..
Z dnem veljavnosti tega Pravilnika preneha veljavnost pravilnika z dne 12.1.2016.

Upravni odbor RD Tržič
Gorazd Pikec
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