Ribolovni režim za leto 2021
Ribolovne dovolilnice (člani)
Revir Sava 15 “lovnih dni” (po izkoriščenih 14 lovnih dnevih je možna brezplačna povečava za 15 lovnih
dni), revir TB in Mošenik 10 “lovnih dni” (po izkoriščenih 9 lovnih dnevih je možna brezplačna povečava
za 10 lov. dni) in ribnika Žeje 30 “lovnih dni” ( po izkoriščenih 30 lovnih dnevih je možen dokup 30 lovnih
dni za ceno 41€). Dokup je v režimu »ujemi in spusti«.
V kolikor želi član dokupiti (po izkoriščenih(30+20) lovnih dneh v Savi in TB) dodaten paket ribolovnih
dovolilnic za Savo in Tr. Bistrico (15+10), plača 60 €. Dokup je možen samo v režimu ujemi in spusti.
Za povečavo ali dokup – vpis v ribolovno dovolilnico izvede lahko predsednik, gospodar, pooblaščeni
ribiški čuvaj in tajnik RD Tržič! ( če gre za dokup mora biti predhodno plačan paket rib. dovolilnic). Dokup
je v režimu »ujemi in spusti«.
Mladinci:
Revir Sava 15 “lovnih dni”, revir TB 10 “lovnih dni” in ribnika Žeje 30 “lovnih dni” .
Ribe je dovoljeno loviti v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave ter v
skladu s sprejetim letnim programom ribiškega upravljanja na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice.
Datum ribolova se mora v ribolovno dovolilnico vpisati pred pričetkom ribolova s kemičnim svinčnikom;
datum z dvomestno številko. (npr. 08. maj). Vsaka uplenjena riba se mora takoj vpisati v ribolovno
dovolilnico. Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje (pean, klešče).
Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko. Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj v vodo ali
usmrtiti na način, da se rib ne muči.
Ribolov ni dovoljen z mostov in drugih objektov, s katerih ni mogoče položiti podmerske ali neustrezne
ribe nazaj v vodo. Prepovedan je ribolov z vsemi plovili!
Ribolov je dovoljen od zore do mraka. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa eno uro
po zahodu sonca. Ribolovni dan je upravičenec ribolova izkoristil, ko je uplenil dovoljeno število rib.
Najmanjše dovoljene mere so:
-postrv potočna
-krap, amur

25 cm
20 cm

-lipan, klen, ploščič, linj 30 cm
-ščuka , smuč
-šarenka, zlatovčica
-sulec

50 cm
ni mere
80 cm

Ribolov v Tržiški Bistrici in Mošeniku
Tržiška Bistrica (TB) je lovna od mostu nad gradom v Jelendolu do izliva v Savo. Vsi pritoki TB so
gojitveni potoki razen lovnega dela Mošenika. Gojitveni rezervati so tudi vsi vodni kanali in
grape. Ribolovna sezona v revirju TB se prične 1. aprila in zaključi 30. septembra. Lovna sezona lipana
se prične 16. maja in zaključi 30. septembra. Lov v TB je dovoljen z muharico in umetno muho z
enim trnkom - enojčkom brez zalusti ali z stisnjeno zalusjo, narejeno s tehniko vezanja. Dodatna
obtežitev predvrvice ni dovoljena. Članom je na en vpis v letno ribolovno dovolilnico dovoljeno vzeti
3 salmonide, vendar le 1 ribo večjo od 50 cm. Mladincem je na en vpis v letno dovolilnico dovoljeno vzeti
dva salmonida, vendar le 1 ribo večjo od 50 cm.
Mošenik spada v revir TB.
Za Mošenik je v letni ribolovni dovolilnici svoja rubrika. Mošenik je loven od KS Ravne – Pot v zali Rovt
3 (jez pri nekdanji klavnici) do zapornice pri mostu na Balosu. V revirju Mošenik je dovoljen ribolov z
muharico in umetno muho brez zalusti in dodatne obtežitve predvrvice v režimu: »ujemi in spusti«
Na ribolovni dan za Mošenik je dovoljen ribolov tudi v TB, vendar le v režimu »ujemi in spusti«..
Ribolov v Savi
Revir Sava se prične od skale na desnem bregu (cca 200 m nad izlivom TB v Savo) in izliva Mvačnika
na levem bregu, do jezu pri (bivšem) Tekstilindusu vključno z Majdičevim kanalom. Vsi pritoki Save so
gojitveni potoki.

S 01. marcem oz. 29. februarjem (prestopno leto!) se prične lovna sezona od merilne postaje
Okroglo do jezu pri (bivšem) Tekstilindusu vključno z Majdičevim kanalom. Od 01. aprila pa je
dovoljen lov v celotnem revirju. Lovna sezona potočnice preneha 30. septembra, šarenke in
zlatovščice pa 30. novembra. Lovna sezona lipana se prične 16. maja in konča 30. novembra.
Lov v Savi je dovoljen z muharico in umetno (brez dodatne obtežitve predvrvice) muho z enim trnkom
- enojčkom, brez zalusti, narejeno s tehniko vezanja ki je manjša od 7cm ali z vijačnico, vodno kroglico
in umetno muho z enim trnkom - enojčkom, brez zalusti, narejeno s tehniko vezanja, ki je manjša od
7cm. Predvrvica ne sme biti dodatno obtežena.
Za ciprinide veljajo iste vabe kot za salmonide. V letno dovolilnico je dovoljen le en vpis dnevno. Članom
je na en vpis v letno ribolovno dovolilnico dovoljeno vzeti 3 salmonide, vendar le 1 ribo večjo od 50 cm.
Na lovni dan se lahko upleni le 1 (ena) avtohtona riba (en lipan ali ena potočna postrv). Mladincem
je na en vpis v letno dovolilnico dovoljeno vzeti dva salmonida, vendar le 1 ribo večjo od 50 cm.
Eventualni ulov dveh ciprinidov (podust, klen) se šteje za enega salmonida. V primeru, da član ujame
pri skupnem številu treh rib enega ciprinida, ima pravico ujeti še tretjega salmonida. Eventualni ulov
ščuke v Savi se ne šteje v dnevni ulov. Sezona lova sulca se prične 1. oktobra (tekočega leta) in traja
do vključno 14. februarja (naslednjega leta). Za lov sulca veljajo posebna pravila, ki so določena s
Pravilnikom o športnem ribolovu. Najmanjša mera za sulca je na 80 cm. Za lov sulca se izdajajo
dnevne dovolilnice na sedežu družine ali pri pooblaščenem prodajalcu in veljajo za tekoče leto (01.01.
do 14.02. in 01.10 do 31.12.). Možen je nakup paketa dovolilnic, kateri se vpiše v letno ribolovno
dovolilnico na podlagi potrdila o plačilu. Za nakup paketa 4 dovolilnic plača član 21 EUR, za nakup
paketa 10 dovolilnic pa 50 EUR.
Ribolov v ribnikih Žeje.
Dovoljen je ribolov v spodnjih dveh ribnikih. Ribolov je odprt vse leto. Dovoljen je talni ribolov in ribolov
s plovcem. 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. V ribnikih
je dovoljen uplen ene ribe dnevno ali ulov 30 kosov ribjega drobiža (rdečeperke, klenič ali rdečeoke).
Krapa, težjega od 5 kg je potrebno nepoškodovanega vrniti v vodo.
Lov ščuke in smuča je dovoljen le na umetne vabe. V letno dovolilnico je dovoljen le en vpis
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.
Na ribnikih lahko član ali mladinec letno upleni 2 roparici (ščuka, smuč) in 10 krapovcev (krap,
linj, amur, klen, ploščič) za katere je predpisana lovna mera.
Po doseženem številu dovoljenega letnega ulova, upravičencu ribolovne dovolilnice za doseženo
vrsto rib ribolov ni več dovoljen.
Ribolov v komercialnem ribniku postrvi (šarenke) z letno ribolovno dovolilnico ni dovoljen!
Ribolov z gostom.
Vsak član RD Tržič, razen mladinec in pripravnik, lahko trikrat letno za vsak posamezni revir povabi
na ribolov enega gosta, ki pa ne sme biti član RD Tržič. V ribolovno dovolilnico vpiše datum dvakrat. Pri
drugem vpisu navede opombo “gost”(G). V letno dovolilnico je dovoljen le en vpis dnevno za vsak
posamezni revir. Pri vpisu gosta ima član RD Tržič dnevno dva vpisa v letno ribolovno dovolilnico za
vsak posamezni revir.
RIBOLOVNE DOVOLILNICE z vpisano rekapitulacijo JE POTREBNO VRNITI DO 31.12. TEKOČEGA
LETA na sedež RD! (velja tudi za dnevne dovolilnice, ki niso porabljene).
Ribolovno mesto morate vedno pustiti čisto. Pri ribnikih odložite odpadke v komunalne zabojnike, ki so
nasproti brunarice in pod viaduktom.

