Na podlagi 24. člena statuta RD Dolomiti je UO RD Dolomiti na svoji seji dne 02.06.2020 sprejel naslednji

PRAVILNIK
o športnem ribolovu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravila za izvajanje športnega ribolova na vseh vodah, ki jih upravlja Ribiška
družina Dolomiti (v nadaljnjem besedilu: družina). Ta pravila določajo predvsem ribolovne dovolilnice,
posamezne ribolovne revirje, varstvene dobe, dovoljene ribolovne načine in drugo.
2. člen
Ribe je dovoljeno loviti samo na športni način, na podlagi pridobljene ribolovne dovolilnice, skladno z določili
Zakona o sladkovodnem ribištvu (UL RS 61/06), Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (UL RS
99/2007) in določili tega pravilnika.
II. RIBOLOVNE DOVOLILNICE
3. člen
Ribolovne dovolilnice so redne članske in mladinske, častne, reprezentančne, turistične in dovolilnice za lov
sulca.
Vse ribolovne dovolilnice, razen reprezentančnih, so osebne in neprenosljive in veljajo skupaj s člansko in
osebno izkaznico.
Za izvajanje športnega ribolova turistov in ostalih ribičev veljajo še posebna določila, vezana na dnevne
ribolovne dovolilnice.
4. člen
Pri ribolovu mora imeti ribič ribolovno dovolilnico pri sebi.. Pred pričetkom ribolova mora vpisati v dovolilnico
pri posameznem revirju (npr.: Revir I – salmonidi ali Revir I - ciprinidi) datum ribolova. Ribolovno dovolilnico
se izpolnjuje samo s kemičnim svinčnikom ali flomastrom.
Datum se vpiše tako, da se pred dneve do 10. vpiše ničlo.
Datumov se ne sme popravljati, ampak se pri napačnem vpisu datum prečrta, označi s pripombo "POMOTA" in
v novo rubriko vpiše nov, pravilni datum.
Ribič lahko istega dne lovi v več ribolovnih revirjih, vendar mora v vsakem vpisati datum. V enem dnevu lahko
vpiše samo eno zvrst ribolova (salmonidov oz. ščuke, ciprinidov ali ribolov na Koseškem bajerju).
Vsako uplenjeno ribo ribič takoj po uplenu vpiše v ribolovno dovolilnico (npr.:datum, šarenka 1, šarenka 1, lipan
1), težo uplenjenih rib pa po zaključku ribolova
5. člen
Član družine (ne velja za člane – pripravnike in za mladince) lahko na svojo letno ribolovno dovolilnico povabi
na ribolov tudi goste, toda skupaj le pet (5) v enem koledarskem letu. V takem primeru vpiše v letno dovolilnico
dva enaka datuma pod isti revir, pri drugem datumu z vpisano opombo: »GOST«. Gost ne more biti drugi član
družine ali mladinec RD Dolomiti. Gost lovi pod istimi pogoji kot član, ki gosti.
6. člen
Ribolovne dovolilnice morajo člani družine do vsakoletno postavljenega roka z izpolnjeno rekapitulacijo, osebno
ali po pošti, vrniti družini. Če zaradi kakršnegakoli vzroka niso dobili obvestila o roku za vračilo ribolovnih
dovolilnic, jih morajo, tako kot vsi drugi imetniki, v skladu z navodilom v dovolilnici, vrniti družini v 15. dneh
po izteku veljavnosti (do 15. januarja). Kdor do 15. januarja ne vrne ribolovne dovolilnice za preteklo leto, nima

pravice do nove za prihodnjo ribolovno sezono. Član, ki niti do 31. januarja ne vrne ribolovne dovolilnice in s
tem onemogoči njeno statistično obdelavo, je poleg izgube pravice do nove še dodatno disciplinsko odgovoren.
Člani so disciplinsko odgovorni tudi za nepravilno izpolnjevanje ribolovnih dovolilnic in neizpolnjeno
rekapitulacijo.
7. člen
Vsako izgubo ali uničenje ribolovne dovolilnice mora član družine nemudoma sporočiti družini.
8. člen
Ribič je dolžan ribiškemu čuvaju brez posebnega poziva pokazati ribolovno dovolilnico, ribolovni pribor in
uplen. Ribiški čuvaji lahko ob kontroli v celoti pregledajo izpolnjevanje ribolovne dovolilnice in člane opozorijo
na ev. pomanjkljivosti. Ribič je dolžan ribiške dokumente pokazati tudi drugi pooblaščeni osebi ali članu
družine, če ta to od njega zahteva.
III. RIBOLOVNI REVIRJI, NAČINI IN VABE
9. člen
Za vse vrste zaščitenih rib (izjema je potočna postrv) veljajo najmanjše mere, kot jih določa veljavna zakonodaja
in so opredeljene v letni ribolovni dovolilnici. Najmanjša mera za potočno postrv je 30 cm.
10. člen
Ribolovni revirji so razdeljeni glede na zaščitne dobe posameznih rib in dovoljene ribolovne načine.
11. člen
I. REVIR - BOŽNA (od Zaloga do sotočja z Malo vodo)
RIBE
LOVOPUST
1. POTOČNA POSTRV

01.10. do 31.03.

2. ŠARENKA

01.10. do 31.03.

3. LIPAN

01.10. do 15.05.

DOVOLJENA VABA
UMETNA MUHA – muharjenje ali
vijačenje

II. REVIR - MALA VODA (od jezu nad domačijo Korošec do sotočja z Božno)
RIBE
LOVOPUST
DOVOLJENA VABA
1. POTOČNA POSTRV

01.10. do 31.03.

2. ŠARENKA

01.10. do 31.03.

3. LIPAN

01.10. do 15.05.

UMETNA MUHA – muharjenje ali
vijačenje

III. REVIR - GRADAŠČICA (od sotočja Božne in Male vode do jezu na Bokalcah)
RIBE
LOVOPUST
DOVOLJENA VABA
1. POTOČNA POSTRV

01.10. do 31.03.

2. ŠARENKA

01.12. do 31.03.

3. LIPAN

01.12. do 15.05.

4. KLEN*

01.05. do 30.06.

UMETNA MUHA

VABE RASTLINSKEGA IN ŽIVALSKEGA
IZVORA (razen živih)

5. PODUST, PLATNICA
01.03. do 31.05.
* Za lov klena je dovoljena tudi umetna muha v času dovoljenega lova salmonidov.

IV. REVIR - HORJULKA (od mostu Zaklanec – Lesno brdo do sotočja z Gradaščico)
RIBE
LOVOPUST
DOVOLJENA VABA
1. POTOČNA POSTRV

01.10. do 31.03.

2. ŠARENKA

01.12. do 31.03.

3. LIPAN

01.10. do 15.05.

UMETNA MUHA

4. ŠČUKA*

01.10. do 30.04. (IZJEMA)

UMETNE VABE***

5. KLEN**

01.05. do 30.06.

VABE RASTLINSKEGA IN ŽIVALSKEGA
IZVORA (razen živih)

6. PODUST, PLATNICA
01.03. do 31.05.
* Lov ščuke se vpiše posebej in se šteje kot lov ciprinida. Dovoljen ulov je 2 ščuki letno, 1 ščuka v dnevu.
** Za lov klena je dovoljena tudi umetna muha v času dovoljenega lova salmonidov.
*** dolžine najmanj 6 cm (razen potezank)
IZJEMA – v predelu od mostu Zaklanec-Lesno brdo do mostička »Pri žagi« je dovoljen ribolov do 31.01.
V. REVIR – KOSEŠKI BAJER
RIBE

LOVOPUST

DOVOLJENA VABA

Enak, kot je opredeljen v
letni ribolovni dovolilnici
(UJEMI IN SPUSTI)

VABE RASTLINSKEGA IN ŽIVALSKEGA
IZVORA (razen živih**)***

Enak, kot je opredeljen v
letni ribolovni dovolilnici
(UJEMI IN SPUSTI)

UMETNE VABE*

1. KRAP
2. AMUR
3. LINJ
4. KORESELJ
5. RDEČEPERKA
6. NAVADNI OSTRIŽ
7. SOM
8. ŠČUKA

9. SMUČ
* dolžine najmanj 6 cm s trnkom enojčkom brez zalusti
**izjema je deževnik in kostni črv
*** na posamezni palici je lahko samo en trnek brez zalusti.
UJEMI IN SPUSTI – dovoljen režim ribolova na Koseškem bajerju je samo ujemi in spusti
12. člen
Dovoljen je dnevni uplen treh salmonidov, od tega dveh lipanov, ali štirih ciprinidov ali dveh krapov ali ene
ščuke ali enega amurja. Letno je dovoljen uplen 10 lipanov. V primeru lova salmonidov in uplena ciprinidov
štejeta dva ciprinida za enega salmonida, vendar le do skupnega števila štirih uplenjenih rib.
V primeru, ko je ribič že uplenil dva salmonida, lahko upleni le še enega ciprinida in mora z ribolovom končati.
Prav tako mora končati z ribolovom, ko upleni tri salmonide.
13. člen
Razmerje uplenjenih rib (postrv, lipan ali ciprinidi) določa upravni odbor glede na ocenjeno stanje v ribolovnih
vodah. O vsaki taki spremembi je upravni odbor dolžan obvestiti vse člane družine.
14. člen
Pri ribolovu z umetno muho lahko ribič lovi le z muharico in eno umetno muho (nimfa, mokra muha, suha
muha), vezano na brezzalustnik. V primeru, da umetna muha ni vezana na brezzalustniku, je ribič dolžan zalust
stisniti s primernim orodjem. S potezanko je lov dovoljen z zalustnikom (trnek mora biti dolg najmanj 3 cm).
15. člen
Pri ribolovu z umetnimi vabami je dovoljena le uporaba večjih od 6 cm (razen potezank).

16. člen
Ribič, ki še nima ribiškega izpita, sme na odprtih vodah loviti le v spremstvu ribiča z izpitom. Oba morata loviti
na vidni razdalji. Enako velja za mladince, le da smeta oba skupaj upleniti toliko, kot en ribič.
Pravico do samostojnega ribolova (brez spremstva) pridobi član – pripravnik ali mladinec z uspešno opravljenim
ribiškem izpitu.
17. člen
V Koseškem bajerju lahko ribiči brez izpita in mladinci lovijo samostojno.
Mladincem se dovoli ribolov le z eno palico. Ko je palica v vodi, mora biti mladinec zraven palice.
18. člen
Ribolovni režim v Koseškem bajerju določa upravni odbor. O ribolovnem režimu in o njegovih spremembah
bodo člani posebej obveščeni.
19. člen
Ribolovni režim za sulca:
Najmanjša dovoljena mera je 70 cm.
Dovoljene so samo umetne vabe.
Lov sulca je dovoljen v revirjih III. in IV.
Lovopust velja od 15. februarja do 31. septembra.
Natančnejše pogoje ribolova sulca opredeljuje poseben pravilnik.
20. člen
V primeru, da ribič opazi znake nenormalnega stanja vode zaradi onesnaženosti (mrtve ribe, obrnjene žive ribe,
omamljenost rib itd.), je dolžan takoj o tem obvestiti družino in najbližjo policijsko postajo in po potrebi tudi
sodelovati v akciji reševanja oz. ugotovitve vzrokov zastrupitve rib.
21. člen
V primeru, da ribič opazi neopravičeno ali protipravno izvajanje ribolova, mora storilca opozoriti oz.prijaviti
čuvajski službi družine ali najbližji policijski postaji.
22. člen
Vse ostale zadeve v zvezi z izvajanjem športno ribolovnega režima, ki niso urejene s tem pravilnikom, določa
upravni odbor.
23. člen
Pravilnik začne veljati takoj po sprejetju na UO družine. Zbor članov ga mora obravnavati in potrditi na prvi
naslednji seji.
Ljubljana, december 2020

Letno dovoljeno število ribolovnih dni je:
•
•
•

20 za ribolov salmonidov
10 za ribolov ciprinidov v Gradaščici in Horjulki
15 za ribolov na Koseškem bajerju

Pravilnik velja od 01.01.2021

Predsednik RD Dolomiti
Marijan Kerč

