Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Statuta Ribiške družine Bled je dne 16.01.2018, Upravni odbor
Ribiške družine Bled sprejel:

PRAVILNIK
o športnem ribolovu
(PREČIŠČENO BESEDILO)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik, skupaj s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS (Ur. List RS št. 99/07 in 75/10) in Zakona o sladkovodnem ribištvu (Ur.
List RS št. 61/06) določa pogoje za športni ribolov v vodah Ribiške družine Bled.
Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
RS in Zakon o sladkovodnem ribištvu se neposredno uporablja, če s tem pravilnikom niso določeni
posebni pogoji in omejitve.
2. člen
Na podlagi ribiško gojitvenega načrta je ribolov dovoljen v Blejskem jezeru, bajerju Ribno in Savi
Bohinjki od jezu v Soteski do Cajhnovega jezu na Lancovem.
Vse druge vode so varstvene vode.
Za ribolov v Savi Bohinjki, bajerju Ribno in v Blejskem jezeru se poleg članskih ribolovnih dovolilnic
izdajajo še turistične ribolovne dovolilnice.
V skladu s ribiško-gojitvenim načrtom, pred vsako ribolovno sezono upravni odbor RD Bled določi
število ribolovnih dni, tako za turiste, člane, mladince in pripravnike RD Bled.
3. člen
Ribolov mladoletnika do 16 let v Savi Bohinjki je dovoljen samo v spremstvu polnoletne osebe, ki
tudi odgovarja za ribolov mladoletnika.
3.a. člen
Pripravnik sme izvajati ribolov samo v spremstvu mentorja.
Pripravniku določi mentorja UO RD Bled.
Pripravnikov mentor je lahko le član RD Bled z opravljenim ribiškim izpitom, čigar članstvo je daljše
od treh let.
4. člen
Letno ribolovno dovolilnico dobi član, ko izpolni pogoje, določene s Pravilniki in sklepi organov
Ribiške družine Bled.

Turistične ribolovne dovolilnice se prodajajo na prodajnih mestih, ki jih določi upravni odbor Ribiške
družine Bled in preko spleta.
Izdaja reprezentančnih ribolovnih dovolilnic je v pristojnosti predsednika družine.
Na podlagi ribiško-gojitvenega načrta lahko upravni odbor časovno razporedi prodajo ribolovnih
dovolilnic ukine prodajo in zapre ribolov v določeni vodi, revirju ali za določene vrste rib in spremeni
najmanjšo mero. Takšne spremembe mora v naravi (ob vodi) tudi z opozorilnimi tablami primerno
označiti.

II. RIBOLOV V SAVI BOHINJKI
5. člen
Za ribolov v Savi Bohinjki se določijo revirji:
- REVIR 1

Sava Bohinjka od jezu v Soteski do novega mostu v Obrnah;

- REVIR 2

Sava Bohinjka od mostu Obrne do mostu pod naseljem Mlino;

- REVIR 3

Sava Bohinjka od mostu Mlino do mostu pod vasjo Selo;

- TROFEJNI REVIR

Sava Bohinjka od mostu pod vasjo Selo do mostu pod vasjo Ribno

- REVIR 4

Sava Bohinjka od mostu pod vasjo Ribno do mostu pod naseljem Bodešče;

- REVIR 5

Sava Bohinjka od mostu pod Bodeščami do Cajhnovega jezu

Občni zbor RD Bled lahko s sklepom naloži Upravnemu odboru RD Bled, da iz gojitvenih razlogov
posamezne revirje zapre za določen čas za ribolov vseh vrst ali določenih vrst rib ali omejiti ribolov
na ribolovne dovolilnice za posamezne revirje.
V trofejnem revirju se izvaja ribolov samo s turističnimi ribolovnimi dovolilnicami. Ribolov v Savi
Bohinjki je dovoljen od zore do mraka.
6. člen
Ribolov v Savi Bohinjki je dovoljen samo z eno muharico in eno umetno muho, z enim trnkom brez
zalusti. Dodatna obtežitev predvrvice ni dovoljena.
Največja dovoljena dolžina umetne muhe je 5 cm. Za umetno muho se šteje muha izdelana s tehniko
vezanja.
V revirju, ki ga s sklepom vsako leto posebej določi Upravni odbor je ribolov dovoljen z vodno
kroglico, s palico za vijačenje ali beličarjenje.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka, je ribolov lipana dovoljen samo s palico muharico.
Z veljavno ribolovno dovolilnico je ribič upravičen loviti v vseh revirjih, ki so odprti za določeno
vrsto ribolovne dovolilnice, razen v trofejnem revirju, za katerega se izdaja posebna turistična
ribolovna dovolilnica, ki je številčno, dnevno omejena.
Prepovedan je ribolov z mostu.

7. člen
Varstveno dobo vseh vrst rib v Savi Bohinjki v okvirih veljavnih državnih predpisov določi Upravni
odbor RD Bled.
Član RD Bled za vsako ribolovno sezono poleg ribolovne dovolilnice prejme tudi izpis varstvenih dob
in najmanjših dovoljenih mer posameznih vrst rib.
8. člen
Imetnik ribolovne dovolilnice sme na ribolovni dan upleniti največ tri salmonide, od tega največ enega
lipana in eno potočno postrv, kot to določi UO pred začetkom ribolovne sezone, vendar od tega le eno
ribo v dolžini 50 cm ali več. Dovoljen uplen salmonidov se lahko nadomesti z enakim številom ujetih
ciprinidov (klen, podust, mrena) ali 1 ščuko.
Dovoljen dnevni uplen je do 5kg. Ne glede na prej navedeno je dovoljen uplen ene ribe težje nad 5 kg,
oziroma dveh rib s skupno maso nad 5 kg.
Ko se doseže dovoljeni uplen, se ribolov zaključi.
Ujete poškodovane merske ribe ribič ne sme izpustiti, ampak jih mora vzeti in všteti v dnevni uplen.
Imetniki ribolovne dovolilnice, lahko izvajajo pravico do ribolova na ciprinide s palico za beličarjenje
( klen, podust, itd.), v številu dnevov in revirjih, ki jih predhodno določi UO RD Bled, za vabo pa
lahko uporabljajo izključno koščičasto sadje in grozdje.
Mladinci , ki imajo ribolovno dovolilnico za ribolov v reki Savi Bohinjki, smejo loviti le v spremstvu
člana RD Bled z opravljenim ribiškim izpitom. Število ribolovnih dni za mladince določi UO RD Bled
pred pričetkom ribolovne sezone.

9. člen
V skladu z ribiško-gojitvenim načrtom upravni odbor RD Bled pred pričetkom vsake ribolovne sezone
določi število ribolovnih dni in dovoljen dnevni uplen, ter revirje v katerih je dovoljen ribolov
ciprinidov (podusti, klenov in drugih) in ščuke v Savi Bohinjki.
10. člen
Za ribolov sulca je potrebna samostojna ribolovna dovolilnica.
Ribolov sulca je dovoljen pod pogoji, ki jih določa republiški pravilnik in določila tega člena.
Ribolov je dovoljen v vseh revirjih, razen v revirju katerega določi Upravni Odbor RD Bled.
V skladu z ribiško-gojitvenim načrtom določi upravni odbor RD Bled število sulcev, ki se lahko
uplenijo in število sulcev, ki se lahko uplenijo s turističnimi ribolovnimi dovolilnicami.
Člani RD Bled in ribiči-turisti smejo loviti v lovni dobi, dokler ni doseženo predvideno število (plan).
Ali je plan dosežen se je član dolžan pred pričetkom ribolova prepričati na sedežu RD Bled, ali pri
dežurnem čuvaju RD Bled. Član, ki upleni sulca, v tej sezoni ni več upravičen do članskih ribolovnih
dovolilnic za sulca.

Ribič-turist ne more dobiti ribolovne dovolilnice, če je plan že dosežen (umik prodaje ribolovnih
dovolilnic), razen za ribolov sulca po sistemu ujemi in spusti.
Turistične ribolovne dovolilnice za ribolov sulca se izdaja samo na prodajnih mestih, ki jih določi
Upravni Odbor RD Bled in po spletu.

11. člen
Način lova sulca
Sulca je dovoljeno loviti samo z umetno vabo velikosti najmanj deset (10) centimetrov, merjeno brez
trnka in uporabi ribiške vrvice, ki ne sme biti tanjša od 0,30 mm, s palico za vijačenje ali muharico.
Ribolov sulca izvajajo polnopravni člani RD Bled v spremstvu drugega člana RD Bled, ki ima
opravljen ribiški izpit. Ribiča morata biti med ribolovom v vidni razdalji, vendar največ 80 m.
Ribiči-turisti lovijo sulca ob spremstvu člana RD Bled z opravljenim ribiškim izpitom.
Član RD Bled sme spremljati hkrati največ 3 ribiče-turiste. Ribiči-turisti smejo loviti le tako, da so v
vidni razdalji do spremljevalca, vendar največ 80 m.
Član RD Bled, ki spremlja enega ribiča-turista, sme ob tem loviti tudi sam, s tem da vpiše datum v
svojo ribolovno dovolilnico.
Ribolov sulca v trofejnem revirju je dovoljen le z umetno vabo s trnkom enojčkom brez zalusti, z
uporabo muharice.

III. RIBOLOV V JEZERU
12. člen
V blejskem jezeru je dovoljen ribolov naslednjih vrst rib: jezerska postrv, ščuka, smuč, som, krap, linj,
klen ter vseh vrst krapovcev (rdečeperk, rdečeok, itd.) in ostrižev.
13. člen
Ribe je dovoljeno loviti kot to določa pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Zakon o sladkovodnem ribištvu ob omejitvah, ki jih
predpisuje ta pravilnik.
Ribolov je dovoljen od zore do 23.00 ure, razen na območju od čolnarne Grajskega kopališča v smeri
Regatnega centra do čolnarne RD Bled in na blejskem otoku, kjer je ribolov dovoljen le od zore do
mraka.
Smuča in soma je dovoljeno loviti na umetne in naravne vabe.
Jezersko postrv in ščuko je dovoljeno loviti samo na umetne vabe.
Prepovedano je loviti na vse vrste živih živali (razen deževnikov in kostnih črvov), živali ali surovin iz
živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi o ohranjanju narave in na vabe, ki vsebujejo
strupene ali omamne snovi.

14. člen
Na jezeru je dovoljen ribolov na vlek s čolnom, lov z obale in muharjenje.
Na jezeru je dovoljen ribolov z eno palico in z eno vabo, razen za ribolov krapa, za katerega je
dovoljena uporaba dveh palic, vsake z eno vabo.
Uporaba trojčka je dovoljena zgolj pri lovu na umetne vabe.
15. člen
Prepovedan je ribolov z obale ali čolna v delu jezera, ki je kot tak označen in v času, ki ga določi
upravni odbor.
Dovoljen uplen na ribolovni dan, z veljavno ribolovno dovolilnico je do 5 kg rib, od tega največ pet
krapovcev, 20 ostrižev, vendar zgolj enega krapa ali ene jezerske postrvi ali enega soma ali enega
smuča ali ene ščuke.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je dovoljen uplen ene ribe z maso nad 5 kg oziroma dveh rib
s skupno maso nad 5 kg.
Ko se doseže dovoljeni uplen, se ribolov zaključi.
16. člen
V skladu s ribiško-gojitvenim načrtom, pred vsako ribolovno sezono upravni odbor RD Bled določi
število in vrsto rib, ki se jih lahko upleni v ribolovni sezoni, tako za turiste, člane, mladince in
pripravnike RD Bled.
17. člen
Na turistično ribolovno dovolilnico je dovoljeno upleniti vrsto in število rib, ki je napisana na
ribolovni dovolilnici.
18. člen
Člani RD Bled, mladinci in pripravniki smejo loviti samostojno v jezeru vse vrste rib, katere količino,
pred pričetkom ribolovne sezone določi UO RD Bled.

IV. RIBOLOV V BAJERJU RIBNO
19. člen
Pravila izvajanja ribolova v bajerju Ribno so enaka kot v Blejskem jezeru, s tem da ni dovoljeno loviti
iz čolna. Ribolov je dovoljen od zore do mraka.
V. LOV DRUGIH VODNIH ŽIVALI
20. člen
V vodah RD Bled ni dovoljen lov žab, školjk, rakov in drugih vodnih živali.

VI. RAVNANJE Z UPLENJEMIMI RIBAMI
21. člen
Shranjevanje živih rib ni dovoljeno. Ribič mora imeti pri sebi pribor za odpenjanje rib (klešče, pean).
Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.

VI. RIBOLOVNA DOVOLILNICA
22. člen
RD Bled izdaja ribolovne dovolilnice članom, ki so izpolnili obveznosti določene z akti, sklepi
občnega zbora in sklepi upravnega odbora.
Član RD Bled ima pravico do določenega število ribolovnih dovolilnic za svoje goste. Število letno
določi upravni odbor pri čemer upošteva stanje v ribolovnih vodah.
Na ribolovno dovolilnico za gosta je dovoljen kontingent ulovljenih rib enak kot za člana RD Bled.
Član RD mora loviti skupaj z gostom na vidni razdalji.
Član RD Bled, ki povabi gosta na ribolov mora v svojo ribolovno dovolilnico vpisati dva datuma.
Ribolovna dovolilnica za gosta velja samo en ribolovni dan.
23. člen
Člani RD Bled morajo v ribolovno dovolilnico čitljivo vpisati dan in z besedo mesec ribolova ( npr.
06/junij), ali mesec in dan z dvema številkama (06.06.)
Za vsako uplenjeno ribo, ki jo obdržijo morajo to v ribolovni dovolilnici ustrezno označiti, s črtico. Po
končanem ribolovu vpišejo dnevni uplen - število in kilograme - (tudi doma).
Člani RD Bled so dolžni do 15. januarja tekočega leta, vrniti ribolovno dovolilnico preteklega leta,
zaradi evidence lovnih dni in ugotovitve števila in vrste uplenjenih rib. Pred vrnitvijo izdelajo
rekapitulacijo letnega ulova po vrstah rib in kilogramih ter jo oddajo v pisarni RD Bled skupaj z
(ne)uporabljeno ribolovno dovolilnico za gosta.
Član, ki do datuma ne vrne pravilno izpolnjeno ribolovno dovolilnico izgubi pravico do letne
ribolovne dovolilnice v naslednjem letu.
VII. KONČNE DOLOČBE
24. člen
Avtentično razlago tega pravilnika daje upravni odbor RD Bled v vseh primerih, ko nastane dvom
glede posameznih določil ali uporabe teh.
25. člen
Pravilnik se objavi v uradnih prostorih RD Bled in na spletni strani RD Bled. Spremembe prejme vsak
član RD takoj po sprejemu.

26. člen
Z pričetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o športnem ribolovu Ribiške družine
Bled z dne 19.10.2016.
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Bled, dne 16.01.2018

Predsednik ribiške družine Bled
Samo NOVAK

