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I NAMEN PRAVILNIKA IN PRAVNE OSNOVE
Namen tega pravilnika je predpisati način ribolova v kranjskem ribiškem okolišu, ki zajema revirje
Sava, Kokra, Zbilje in Ribniki in s katerimi upravlja Ribiška družina Kranj (v nadaljevanju RD Kranj).
Ribe in ostali vodni živelj v teh revirjih je tako dovoljeno loviti samo na podlagi tega pravilnika ter
skladno z določili:
• Zakona o sladkovodnem ribištvu (Ur.l. RS, št. 61/2006, izdan 13.6.2006) in
• Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, (Ur.l. RS, št. 99/2007. izdan 30.10.2007)
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih
• vodah, (Ur.l. RS, št. 75/2010, izdan 24.9.2010)
Ta pravilnik povzema omenjeno zakonodajo v najbolj pomembnih točkah, ter dodaja
specifične ribolovne ureditve RD Kranj. V primeru, da določena pravila v tem pravilniku niso
povzeta, se upošteva veljavna zakonodaja.

I.I SPLOŠNA RIBOLOVNA PRAVILA
a. Športni ribolov izvajajo upravičenci po revirjih na podlagi ribolovnih dovolilnic
(dovolilnica), ki jih izdaja RD Kranj in se prodajajo v pisarni RD Kranj ali preko njenih
pooblaščencev, ob upoštevanju načina, vrst in količin rib za posamezen revir v skladu z ribiškogojitvenim načrtom.
b. Oseba, ki izvaja ribolov ima v času ribolova naziv ribič in se je dolžna držati vseh pozitivnih
človeških, moralnih, etičnih in naravovarstvenih norm. Ribič se mora poleg spoštovanja
veljavnih ribolovnih pravil zavedati tudi svojih dolžnosti in pravic ter jih tudi udejanjati.
c. Ribolov je dovoljen samo z eno ribiško palico, na kateri je navezana le ena ustrezna vaba.
Ribolov z dvema palicama je dovoljen izjemoma v ribnikih in akumulacijskih jezerih, kjer je to
posebej določeno. Načini lova brez palice niso dovoljeni.
d. Poleg ribolovnega pribora mora upravičenec pri sebi imeti tudi naslednje pripomočke:
obvezno pribor za odpenjanje rib in podmetalko (mreža), priporočljivo pa tudi merilo, klešče.
e. Čas ribolova se deli na dnevni ribolov, ki je dovoljen od zore do mraka ter nočni ribolov, ki
je dovoljen od mraka do zore naslednji dan. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak
nastopi eno uro po sončnem zahodu po podatkih Agencije RS za okolje.
f.

Ribolovno dovolilnico je upravičenec ribolova izkoristil, ko je uplenil dovoljeno število rib. Takoj
po doseženem dovoljenem uplenu rib je upravičenec ribolova dolžan pospraviti ribolovni pribor
in izpolniti rekapitulacijo v dovolilnici.

g. V revirjih označenih z "Ujemi in spusti" ni dovoljen uplen rib.
h. Shranjevanje živih rib v mreži je prepovedano.
i.

Lov z mostov in pregrad, kjer se ne da priti do ribe, ne da bi jo bilo potrebno dvigati z vrvico
iz vode, je prepovedan.
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j.

V nekaterih revirjih se lahko lovi tudi iz čolna. Za pogon čolna je dovoljena le uporaba
elektromotorjev ali vesel.

k. V času drsti je lov na drstiščih prepovedan (zakonodaja!). Ribič, ki na nekem mestu opazi
znamenja drsti, je dolžan zapustiti to ribolovno mesto, da ne vznemirja drsteče ribe, ne
glede na to, ali je drstišče označeno ali ne.
l.

Prepovedan je namenski lov rib, ki so v varstveni dobi.

m. Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko. Ribe, ki jih ribič namerava upleniti je
potrebno usmrtiti na hiter in neboleč način. Priporoča se uporabo lesene palice, ubijača. Odnos
do plena naj bo spoštljiv. Ribe, ki jih ribič ne namerava upleniti jih je potrebno takoj odpeti in
previdno spustiti v vodo. Pri tem je potrebno ravnati z ribo previdno, da se ne poškoduje.
Priporočljiva je uporaba blazine za odpenjanje rib.
n. Ujete podmerske ribe in ribe, za katere dovolilnica ne velja ali so v varstveni dobi, je ribič dolžan
previdno osvoboditi s trnka in jih nepoškodovane položiti nazaj v vodo.
o. Uplenjene ribe postanejo last ribiča, če je imel veljavno ribolovno dovolilnico za revir, v
katerem jih je ujel, za vrsto in količino rib, ki jih je ujel in če je pri ribolovu upošteval ta pravilnik
in nadrejene zakone RS. V vseh drugih primerih so uplenjene ribe po zakonu last RD Kranj.
Uplenjene ribe mora imeti ribič v času ribolova pri sebi.

I.II RIBOLOVNI NAČINI IN VABE
a. Načini ribolova za posamezne revirje so navedeni v nadaljevanju pravilnika. Vsi drugi načini,
ki niso navedeni v tem pravilniku so prepovedani.
b. Muharjenje se izvaja z ribiško palico muharico z muharskim kolescem in eno muho. Pri
muharjenju se lahko uporabi tudi obtežilnik. Kot obtežilnik se šteje ena šibra do premera 5 mm.
Dovoljena je uporaba indikatorja prijema ki mora biti primeren muharjenju.
c. Vijačenje se izvaja z ribiško palico s kolescem in eno vabo, ki jo pri ribolovu vlečemo proti sebi.
Vabe za vijačenje so imitacije različnih vrst rib, npr.- voblerji, blestivke, vabe iz gume
(tvisterji) in druge, ki pri svojem gibanju skozi vodo imitirajo vodne živali.
d. Beličarjenje se izvaja z eno ribiško palico s kolescem in eno vabo. Beličari se lahko s plovcem
ali brez njega. Z beličarjenjem lahko lovimo le belice in krapovce.
e. Talni ribolov se izvaja z ribiško palico, kolescem in eno vabo. Pri talnem ribolovu krapa ali
amurja v revirju Sava in Zbilje se lahko koristita dve ribiški palici, pri čemer je vaba nameščena
na las pred trnkom(boili sistem), obtežilnik(svinec) pa mora biti težek najmanj 60g.
f.

Salmonide je dovoljeno loviti na vse vrste umetnih vab, kot so voblerji, tvisterji, blinkerji,
umetne muhe, razen naslednjih izjem:
 lov lipana je dovoljen le z umetno muho, trkom enojčkom in brez zalusti
 postrvi je v tekočih vodah dovoljeno loviti le z vijačenjem ali muharjenjem z enim
trnkom
 v akumulacijah, jezerih ali ribnikih so pravila za ulov šarenke, ščuke, smuča, soma
ali bolena lahko drugačna, kar je v nadaljevanju navedeno za vsak revir posebej.
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h. Lov roparic, kot so ščuka, smuč, som,… je dovoljen le na dovolilnico za salmonide.
i.

Ciprinide je dovoljeno loviti na vse umetne vabe, vabe rastlinskega izvora (žitarice in izdelki
iz njih, kruh, testenine, polenta, koruza, ...), sadje, zelenjavo, vodni mah in organske pripravke
(boilese). Upoštevati je potrebno še:
• prepovedana je uporaba vab, ki vsebujejo strupene in omamne snovi, ter pospeševalce
prebave.
• Skupna količina vabe za privabljanje ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan ali noč, od te
pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora
•

j.

v akumulacijah, jezerih ali ribnikih so pravila za ulov krapa, amurja, tolstolobika in druge
bele ribe lahko drugačna, kar je v nadaljevanju navedeno za vsak revir posebej.

V revirjih "Ujemi in spusti" je dovoljen ribolov postrvi, lipana, sulca, ščuke, smuča in bolena
le z umetnimi vabami s trnkom enojčkom brez zalusti, ribolov ostalih vrst rib pa je dovoljen tudi
z vabami rastlinskega in živalskega izvora s trnkom enojčkom brez zalusti.

k. Lov sulca določa Pravilnik o lovu sulca, ki ga sprejme UO RD Kranj pred vsako ribolovno
sezono.
l.

Nočni ribolov določa Pravilnik o nočnem ribolovu.

I.III DOVOLJEN UPLEN
Dovoljen uplen na ribolovni dan ali noč z veljavno ribolovno dovolilnico je do maksimalno 5 kg
rib, od tega:






3 salmonide, od tega maksimalno 2 lipana
4 klene ali podusti ali mrene
2 krapa ali amurja
1 ščuko ali smuča ali soma ali linja
30 drugih vrst rib z upoštevanjem varstvene dobe in skupne teže

Pri lovu salmonidov lahko uplenimo tudi ciprinide, pri tem se upošteva, da 2 klena ali 2 podusti
ali 2 mreni ali 1 krap ali 1 linj štejejo za 1 salmonida. Skupno število uplenjenih rib pa ne sme
presegati zgoraj navedenih količin.
Prav tako velja tudi omejitev, da je ne glede na določbo prejšnjih dveh odstavkov, dovoljen
uplen le ene ribe z maso nad 5 kg.
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I.IV RIBIŠKO - ČUVAJSKA SLUŽBA
Ribiški čuvaji delujejo v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu, drugimi zakoni RS in pravili
RD ter imajo v času opravljanja čuvajske službe status uradne osebe. Na zahtevo ribiškega
čuvaja, ki se izkaže z izkaznico, ali pooblaščene osebe (velja samo za člane RD Kranj) mora ribič
priti varno in čim prej do čuvaja. V skladu s pooblastili, ki jih omogoča zakon, lahko čuvaj:
• zahteva osebni dokument
• fotografira ribiča
• pregleda ribolovni pribor in ulov
• pregleda vsebino ribiške torbe
• začasno zaseže ribolovni pribor, vabe in dovolilnico
• trajno zaseže protipravno ujete ribe in ribiško dovolilnico
• ostala pooblastila, kot so klic Policije, podajanje prijave prekrškovnemu organu ter
disciplinski komisiji RD Kranj, ter ostala določila navedena v Zakonu o sladkovodnem
ribištvu. Vsako upiranje ribiča ali nesodelovanje s čuvajem, pri izvrševanju njegovih
pooblastil, se po zakonu šteje za upiranje uradni osebi, za kar je predvidena denarna kazen,
ki jo izda prekrškovni organ.
OPOZORILA!
Vsak ribič (član in turist) je pred pričetkom ribolova v vodah, s katerimi gospodari Ribiška
družina Kranj, dolžan poznati slovensko ribiško zakonodajo in pravila ribolova v vodah RD
Kranj. Nepoznavanje zakonodaje in pravil, ribiča ne odvezuje odgovornosti.
Kdorkoli opazi znake nenavadnega obnašanja rib idr. vodnega življa, znake zastrupitve,
onesnaženja idr. nenormalnih stanj vodotokov, okolja, krivolov, neupravičene posege v
vode oz. revirje (nepooblaščen izkop peska ali mivke, pranje vozil, ...), naj opozori kršitelja ter
svoja opažanja jasno zabeleži in podatke nemudoma sporoči ustreznim organom na eno izmed
naslednjih telefonskih številk:

•
•
•
•
•

GSM: 030 621-284 (gospodar RD Kranj)
GSM: 030 621-284 (predsednik RD Kranj)
GSM: 040 288-215 (vodja čuvajske službe RD Kranj)
tel.: 112 (Center za obveščanje)
tel.: 113 (Policija)

II RIBIŠKE DOVOLILNICE
II.I ŠPORTNI RIBOLOV IN RIBOLOVNE DOVOLILNICE
a. Športni ribolov se izvaja po ribiško-gojitvenem načrtu in v mejah ribiških revirjev. Za ribolov
je potrebna ribolovna dovolilnica, izdana s strani RD Kranj in na kateri so izpolnjene rubrike:
• ime in naslov upravičenca
• datum ribolova
• cena
• revir v katerem je veljavna
• vrsta rib, ki se jih sme loviti, način ribolova ter lovopusti
• količina in vrsta uplenjenih rib
• žigosana z žigom RD Kranj
Veljavna je le skupaj z osebnimi dokumenti upravičenca, ki jih mora imeti upravičenec
med izvajanjem ribolova pri sebi in ni prenosljiva. Zloraba in spreminjanje podatkov na
ribolovni dovolilnici je prepovedano.
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b. Ribolovne dovolilnice so lahko:
• dnevne
• nočne
• večdnevne
• letne
• reprezentančne dnevne
• reprezentančne letne
c. Ribolovni upravičenec je ribiško dovolilnico po njenem izteku veljavnosti dolžan vrniti RD
Kranj tako, da jo odda v poštni nabiralnik pred stavbo, kjer se nahaja pisarna RD Kranj (Ul.
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj), dežurnemu med uradnimi urami RD Kranj ali pošlje po
pošti na omenjen naslov.
d. Ribiči, ki niso člani RD Kranj, se imenujejo ribiški turisti in lahko kupijo le dnevno, nočno
ali večdnevno dovolilnico RD Kranj, pri čemer so dolžni biti seznanjeni z ustrezno ribiško
zakonodajo in tem pravilnikom.

–

e. Reprezentančne dovolilnice RD Kranj so ribolovne dovolilnice namenjene za posebne
priložnosti, posebne goste RD ali v okviru izmenjave z drugimi RD. Uporabljajo se v skladu
s tem pravilnikom.
f.

Reprezentančne dovolilnice drugih RD so ribolovne dovolilnice, posojene s strani
drugih RD in se izposojajo upravičenim članom RD Kranj po Pravilniku o reprezentančnih
ribolovnih dovolilnicah, uporabljajo pa se v revirjih dotičnih RD, po njihovih pravilih.

g. Kdor pogreši člansko izkaznico ali ribolovno dovolilnico, je dolžan to prijaviti in obrazložiti
UO RD, ki obvesti tudi ribiške čuvaje.

II.II ČLANSKE RIBOLOVNE DOVOLILNICE
a. Ribič, član RD Kranj, mora biti za samostojno izvajanje ribolova usposobljen. Obvladati
mora dovoljene načine ribolova, poznati ribe in dovoljena sredstva. Za to si mora pridobiti
znanje in izkušnje, ki jih izkaže z opravljenim izpitom za športnega ribiča. RD to potrdi v
njegovi članski izkaznici in se registrira v evidencah RD in RZS.
b. Član RD Kranj, ki še ni opravil izpita za športnega ribiča ter ima status pripravnika, ter
mladoletni člani, lahko lovijo le v spremstvu mentorja, staršev, pooblaščenca oz.
drugega ribiča z izpitom, razen revirju Ribniki, kjer lahko lovijo samostojno ob predhodnem
dovoljenju staršev oz. skrbnikov.
c. Članske ribolovne dovolilnice se delijo na letne, dnevne (za dnevni in za nočni ribolov) in
reprezentančne.
d. Član RD Kranj ima pravico letno kupiti 1 letno ribolovno dovolilnico (LRD) z revirjem
Kokra, za revirje Sava, Zbilje, Ribniki pa lahko kupi več letnih ribolovnih dovolilnic
(LRD), po veljavnem ceniku. Mladinci imajo skupno 30 ribolovnih dni za revirje Sava,
Zbilje, Ribniki, ki jih lahko koristijo poljubno. Mladinci imajo za revir Kokra 10
ribolovnih dni in sicer 5 ribolovnih dni za reko Kokro in 5 ribolovnih dni za pritoke.
e. Pogoj za pridobitev letne ribolovne dovolilnice so poravnane pretekle in aktualne članske
obveznosti do RD Kranj in sicer:
• poravnane finančne obveznosti, kot so članarina, obveznosti iz neopravljenih ur itd... ,
• imeti opravljene delovne obveznosti ali urejeno njihovo plačilo,
• ribič ne sme biti kaznovan v disciplinskem postopku, katerega sankcija je
prepoved pridobitve ribolovne dovolilnice,
• v roku vrnjena letna ribolovna dovolilnica za preteklo leto (če jo ni vrnil, lahko ribič pridobi
aktualno letno ribolovno dovolilnico le po posameznem dovoljenju UO).
RD Kranj: Pravilnik O RIBOLOVU
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f.

Člani nad 63 let imajo ob vseh poravnanih obveznostih, brezplačno na voljo še dodatni
revir v letni ribolovni dovolilnici.

g. Častni in zaslužni člani imajo letno ribolovno dovolilnico z vsemi revirji brezplačno.

h. V vseh revirjih ima član RD Kranj, kot imetnik letne dovolilnice pravico, da svojemu gostu za

vsak revir odstopi po 3 ribolovne dni. Ribolovno pravico svojemu gostu ribič omogoči
tako, da v letno dovolilnico vpiše dva enaka datuma zapored ter pred drugim datumom, ki
je namenjen gostu, še črko "G", ter pod opombe še njegovo ime, priimek in naslov. Član
odgovarja, da gost upošteva vsa pravila RD Kranj. Gost lahko lovi le v spremstvu člana
RD.

i.

Član je na koncu leta dolžan vrniti letno ribolovno dovolilnico in v njej pravilno izpolniti
rekapitulacijo ulova. Odškodnino za nevrnjeno ribolovno dovolilnico ali nepravilno
izpolnjeno rekapitulacijo določa UO za vsako leto posebej.

II.III IZVAJANJE RIBOLOVA IN EVIDENTIRANJE PODATKOV
a. Datum in revir izvajanja ribolova se s strani ribiča, ki bo izvajal ribolov, v ribolovno dovolilnico
vpiše pred začetkom ribolova z neizbrisljivim pisalom.
b. Pri dnevih in mesecih, ki se v datumu zapisujejo z eno številko, se vpiše "ničlo" pred
številko, ki označuje dan oz. mesec (npr. za sedmi avgust se vpiše datum 07.08.).
c. Popravljanje ali brisanje vpisov ni dovoljeno. V primeru pomote je treba pravilni datum
vpisati v novo rubriko, nepravilnega pa prečrtati. Prečrtani datum se šteje v skupno število
porabljenih dni. Ribič lahko v primeru pomote UO zaprosi za ponovno izdajo tega datuma.
d. Uplenjene ribe je potrebno sproti vpisovati v ribolovno dovolilnico in sicer tako, da se vsako
uplenjeno ribo takoj označi z 1 (eno) črtico v za to določenem polju v ribolovni dovolilnici ter
vpiše vrsto uplenjene ribe. Za nezaščitene vrste rib se vpiše ena črtica za vsakih 5 kosov.
e. Ostale podatke o uplenjenih ribah (teža) je treba vpisati v ribolovno dovolilnico takoj po
končanem lovu.
f.

Rubrike v ribolovni dovolilnici, ki bi zaradi "Ujemi in spusti" ali neuspešnega ribolovnega dne
ostale prazne, je treba takoj po končanem ribolovu izpolniti s prečnimi črticami tako, da ne
ostane nobena prazna.

g. Težo rib se vpiše v enoti "kilogram", z eno decimalko (npr. 2,5 = 2,5 kg = dva in pol
kilograma).
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III NAJMANJŠE DOLŽINE in VARSTVENE DOBE
LOVNIH RIB
Ribe se merijo od začetka glave do konca repne plavuti. Prvi in zadnji dnevi, navedeni v varstvenih
rokih, se štejejo v varstveno dobo.
V skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, ki jo je izdalo Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dne 30.10.2007, ter posebnimi pogoji v posameznih revirjih voda
RD Kranj, so najmanjše dolžine in predpisane varstvene dobe naslednje:
Vrste rib

Najmanjša dolžina
(v cm)

Varstvena doba

Sulec

80

15.02.-30.09.

Potočna postrv in križanke

25

01.10.-28.02.

Šarenka

25

01.12.-28.02.

Lipan

30

01.12.-15.5.

Ščuka

50

01.02.-30.04.

Smuč

50

01.03.-31.05.

Podust

35

Amur

-

01.03.-31.05.
Ni varstvene
dobe

Krap

20

Krap (revir Ribniki)

20

01.06.-30.06.
Ni varstvene
dobe

Linj

30

01.05.-30.06.

Klen

30

01.05.-30.06.

Mrena

30

01.05.-30.06.

Ploščič in Ogrica

30

01.05.-30.06.

Ostriž navadni

-

01.03.-31.05.

Rdečeperka in Rdečeoka

-

01.04.-30.06.

Som

60

01.05.-30.06.

Obloustke,žabe,želve,raki,školjke

-

Vse leto
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IV RIBOLOVNI REŽIMI PO REVIRJIH
IV.I REVIR KOKRA
a.) LOVNA OBMOČJA:
→ Sektor KOKRA:
Od jezu HE Povšnar pri kmetiji Povšnar v zgornji Kokri do jezu HE Standard v Kranju.
→ Sektor KOKRA-PRITOKI:
→ Kokra-pritoki: ZG. KOKRA (K)
Reka Kokra od sotočja z Jezernico do jezu HE Povšnar pri kmetiji Povšnar v zgornji Kokri
→ Kokra-pritoki: ČRNAVA (Č)
Ribolov je dovoljen samo v jezeru Črnava v Preddvoru. Pritok nad jezom in odtok od pregrade
do sotočja s Kokro, je gojitvena voda in tu ribolov ni dovoljen.
→ Kokra-pritoki: PLANŠARSKO JEZERO (P)
Ribolov je dovoljen od pregrade nad jezerom do izliva iz
jezera.
→ Kokra-pritoki: RUPOVŠČICA (R)
Lovni del potoka Rupovščica je od jezu pri nogometnem igrišču v Tenetišah do sotočja s Kokro.
→ REZERVATI:
Vsi pritoki Kokre in Rupovščice, so gojitvene vode.
b.) NAČIN RIBOLOVA:

•

V sektorju Kokra in Kokra-Pritoki je dovoljeno izključno muharjenje.

•

V sektorju Črnava in Planšarskem jezeru je dovoljeno vijačenje z umetnimi vabami,
muharjenje ter uporaba vodne kroglice.

•

V dovolilnici je potrebno ribolov v sektorju Kokra označiti s črko "K", ribolov v jezeru Črnava
s črko "Č", ribolov na Planšarskem jezeru s črko "P" in ribolov v Rupovščici s črko "R".

c.) ŠTEVILO LOVNIH DNI V LETNI RIBOLOVNI DOVOLILNICI:
→ Sektor Kokra:

Člani: 10 dni Mladinci: glej poglavje II.II pod točko d.

→ Sektor Kokra-pritoki:

Člani: 10 dni Mladinci: glej poglavje II.II pod točko d.

d.) POSEBNA PRAVILA – revir KOKRA:
Namesto v sektorju Kokra in sektorju Kokra - pritoki se lahko izkoristi vse dni v sektorju
Planšarsko jezero ali Črnava.
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IV.II REVIR SAVA
a.) LOVNA OBMOČJA
→ Sektor SAVA-MUHARSKI (M)
Od Majdičevega jezu pri Tekstilindusu do mostu pri Planiki, ter reka Kokra od jezu pri tovarni HE
Standard do sotočja s Savo.
→ Sektor SAVA-JEZERO (S – salmonidi, B – belice(ciprinidi), K-krapolov(Krap,Amur))
Od mosta pri Planiki do pregrade HE Mavčiče. Ribolov ciprinidov(B) je dovoljen od pregrade nad
mostom pri Planiki(cca150m).
→ REZERVATI
Ribolov v Kokri je prepovedan od 1.12. do 30.6. Ribolov v zgornjem delu zadrževalnika proda
Majdičev log (bazenček), je prepovedan do 15.5..
b.) NAČIN RIBOLOVA
→ Sektor SAVA-MUHARSKI
Dovoljeno je muharjenje in vijačenje z umetno muho. Uporaba obtežilnika pri vijačenju ni dovoljena,
dovoljena je uporaba vodne kroglice.
V dovolilnici je potrebno ribolov v tem sektorju označiti s črko "M". Ribič, ki je vpisal sektor SavaMuharski lahko z ribolovom nadaljuje tudi v sektorju Sava-Jezero z ribolovom, ki ga dovoljuje
pravilnik za ribolov salmonidov/roparic v sektorju Sava-Jezero.
→ Sektor SAVA-JEZERO
Način ribolova na salmonide je muharjenje in vijačenje, dovoljene vabe za lov salmonidov so
umetne muhe, blestivke, tvisterji, in voblerji. Lov ciprinidov izvajamo z beličarjenjem ali talnim
ribolovom. Pri lovu z umetno muho se lahko lovi s pomočjo vodne kroglice.
Lov soma je dovoljen na drobovino, šop deževnikov, mrtvo ribo, ribje meso, glavonožce ter meso
ptic in sesalcev, ki ga je možno kupiti v legalni prodaji. Ribolov je dovoljen od plavajoče pregrade
pri Brunarici Breg do žične vrvi nad HE Mavčiče in to le s trnkom premera večjega od 20 mm in z
vrvico, katere nosilnost je večja od 15 kg. Ribolov soma je dovoljen izključno na en ribolovni pribor.
Talni ribolov krapa in amurja(K) je dovoljen na dva ribolovna pribora (dve palici), kjer je vaba
nameščena na las pred trnkom(boili sistem), pri tem pa mora biti obtežilnik(svinec) težek najmanj
60g.
Skupna količina vabe za privabljanje ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan ali noč, od te pa je
lahko največ 1 kg živalskega izvora.
Talni lov salmonidov z uporabo umetnih vab je dovoljen od plavajoče pregrade pri brunarici Breg
do žične vrvi nad HE Mavčiče.
Ribe roparice (soma, smuča, ščuko, ostriža,…) se lahko lovi le na ribolovno dovolilnico za
salmonide.
Lov je dovoljen tudi s čolna. Od žične vrvi nad HE Mavčiče do pregrade HE Mavčiče je ribolov s
čolna zaradi varnosti prepovedan.
V dovolilnici je potrebno ribolov salmonidov v tem revirju označiti s črko "S" (lahko tudi M), ribolov
belic s črko "B" pred datumom.
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c.) ŠTEVILO LOVNIH DNI:
→
→

Člani: 30 dni
Mladinci: glej poglavje II.II pod točko d.

IV.III REVIR ZBILJE
a.) LOVNA OBMOČJA:
→ Sektor ZBILJE-JEZERO (S – salmonidi, B – belice(ciprinidi), K-krapolov(Krap,Amur))
Od žične vrvi pod HE Mavčiče do žične vrvi nad zajezitvijo HE Medvode.
→ REZERVATI
Med pregrado HE Mavčiče in žično vrvjo čez jezero pod drstno stezo, približno 300 metrov nizvodno
od pregrade, je dovoljen le lov sulca v skladu s Pravilnikom o lovu sulca.
b.) NAČIN RIBOLOVA:
Dovoljen način ribolova na salmonide je vijačenje in muharjenje. Dovoljene vabe za lov salmonidov
so umetne muhe, blestivke, tvisterji, in voblerji. Lov ciprinidov izvajamo z beličarjenjem ali talnim
ribolovom. Skupna količina vabe za privabljanje ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan ali noč, od
te pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora
Pri lovu z umetno muho se lahko lovi s pomočjo vodne kroglice.
Talni ribolov krapa in amurja(K) je dovoljen na dva ribolovna pribora (dve palici), kjer je vaba
nameščena na las pred trnkom(boili sistem), pri tem pa mora biti obtežilnik(svinec) težek najmanj
60g.
Nad Smledniškim mostom je dovoljen le talni ribolov, vijačenje, muharjenje in lov na vleko s
čolna. Uporaba plovca za vse vrste rib v tem delu je prepovedana.
Ribe roparice (som, smuča, ščuko, ostriža,…) se lahko lovi le na ribolovno dovolilnico za
salmonide.
Lov s čolna je dovoljen. Od žične vrvi nad zajezitvijo HE Medvode do pregrade HE Medvode je
ribolov s čolna zaradi varnosti prepovedan.
V dovolilnici je potrebno ribolov salmonidov v tem revirju označiti s črko "S", ribolov belic s črko
"B" pred datumom.
c.) ŠTEVILO LOVNIH DNI:
→
→

Člani: 35 dni
Mladinci: glej poglavje II.II pod točko d.
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IV.IV

REVIR RIBNIKI

a.) LOVNA OBMOČJA:
→ sektor STRAŽIŠČE (S)
→ sektor RAČNIK (R)
→ sektor SREDNJA VAS (SV)
→ REZERVATI
Na severovzhodni strani bajerja Stražišče in severni strani ribnika Račnik ribolov je prepovedan.
b.) NAČIN RIBOLOVA:
Dovoljeni načini ribolova so muharjenje, vijačenje, beličarjenje in talni ribolov. Dovoljene vabe so
umetne muhe, vabe za vijačenje, vse umetne vabe, vabe rastlinskega izvora in sir. Lov je dovoljen
z dvema palicama. Skupna količina vabe za privabljanje ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan ali
noč, od te pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora. Uporaba vodne kroglice je dovoljena.
V zadrževalniku Srednja vas je dovoljen le ribolov "Ujemi in spusti".
V dovolilnici je potrebno ribolov v Stražišču označiti s črko "S", ribolov v Račniku s črko "R" in ribolov
v zadrževalniku Srednja vas s črkama "SV".
c.) ŠTEVILO LOVNIH DNI:
→
→

Člani: 35 dni
Mladinci: glej poglavje II.II pod točko d.

d.) POSEBNA PRAVILA:
Mladinci in pripravniki lahko v revirju Ribniki lovijo brez mentorja. Mladinci lahko lovijo samostojno
ob predhodnem dovoljenju staršev oz. skrbnikov.
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V SKICA KRANJSKEGA RIBIŠKEGA OKOLIŠA
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VI OPOMBE
Sem lahko ribič vpiše svoje opombe na ribolovni režim.

RD Kranj: Pravilnik O RIBOLOVU

15

VII POPRAVKI PRAVILNIKA
V ta del bo možno nalepiti popravke pravilnika, izdane s strani RD Kranj.
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