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Datum: februar 2017
PRAVILA
O IZVAJANJU ŠPORTNEGA RIBOLOVA V RIBIŠKI DRUŽINI BOHINJ V LETU 2017
I. Splošna pravila
Revir 1 – Bohinjsko jezero je odprt od 01.03. do vključno 14.11. z omejitvami lovnih dob posameznih ribjih vrst.
Revir 2 – Sava Bohinjka je odprt od 01.04. do vključno 14.11. z omejitvami lovnih dob posameznih ribjih vrst.
Vse druge vode so gojitvene vode.
Ribolovno pravico pridobi upravičenec, ki ima veljavno ribolovno dovolilnico Ribiške družine Bohinj in je v njej vpisano ime
upravičenca in datum veljavnosti. V vsakem revirju je možen le en dnevni vpis. Dovolilnico lahko uporablja le upravičenec in ni
prenosljiva na drugo osebo. V primeru, da je dovolilnica last pravne osebe ( RD ali druge organizacije), jo sme v enem
ribolovnem dnevu uporabljati samo ena oseba in je veljavna le z priloženo člansko izkaznico ( RD ali druge organizacije).
Datum ribolova vpišite pred začetkom ribolova s kemičnim svinčnikom. Pri dnevih in mesecih, ki imajo samo eno številko, vpišite
pred datumom in mesecem, ničlo (npr.06.07.). Ulov vsake prisvojene ribe označite v ribolovni dovolilnici sproti z vpisom vrste in
z znakom x za število ter težo v kilogramih z eno decimalko (npr.1,3).
Na zahtevo ribiškega čuvaja ali pooblaščene osebe mora ribič pokazati ribolovno dovolilnico, osebni dokument, ulov in dovoliti
pregled ribiške torbe ter čolna.
Ribolov je dovoljen od zore do mraka (uro pred sočnim vzhodom in uro in pol po sončnem zahodu), na športen način. Ribolov
menka v mesecu oktobru in novembru je dovoljen do 21.00 ure. Shranjevanje živih rib je prepovedano. Ribolov z mostu ni
dovoljen. Pri ribolovu mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje (pean ali klešče). Načini ribolova za posamezne
revirje so navedeni v nadaljevanju, vsi drugi načini niso dovoljeni.
Imetnik dovolilnice ne sme vpisati kot gosta člana RD Bohinj.
V letu 2017 imajo člani RD Bohinj pravico koristiti 6 dni dni za goste in sicer 3 dni na Bohinjskem jezeru in 3 dni na
Savi Bohinjki. Vsi prejmejo prilogo dovolilnice, kjer je potrebno vpisati revir, datum in ime gosta, v samo dovolilnico pa
ravno tako 2 datuma. Priloga se ob koncu sezone vrne z dovolilnico. Ob vpisu gosta v R2 – Sava Bohinjka velja za
nosilca dovolilnice režim ujemi & spusti, uplen gosta pa se beleži v dovolilnico. Pri vpisu gosta v R1 – Bohinjsko
jezero velja za oba ribiča režim ujemi & vzemi. Prenos dni za gosta je možen iz Save Bohinjke na Bohinjsko jezero,
obratno NE.
Športni ribič kot ljubitelj narave, voda in rib, se mora ravnati po načelih ribiške etike. Vsa ostala pravila ravnanja pa podrobneje
ureja pravilnik o športnem ribolovu RD Bohinj in ribiška zakonodaja.
Ribič, ki opazi nepravilnosti ali znake nenavadnega obnašanja rib, znake onesnaženja ali zastrupitev mora to takoj
sporočiti na eno naslednji telefonskih številk:
040 468 990 vodja ribiških čuvajev RD Bohinj
112 center za obveščanje
113 policija
II. NAJMANJŠE DOLŽINE LOVNIH RIB IN LOVNE DOBE V BOHINJSKEM RIBIŠKEM OKOLIŠU.
V skladu z pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah ( Ur. L. RS št. 99/2007, so najmanjše dolžine in lovne dobe
naslednje:
vrsta
najm. dolžina(cm)
lovna doba
jezerska postrv
50
01.04. - 30.09
potočna postrv
28
01.04. - 30.09
potočna zlatovčica
25
01.03. - 14.11
jezerska zlatovčica
20
01.03. - 14.11
šarenka
24
01.03. - 14.11
lipan
40
01.06. - 14.11
menek
30
01.04. - 14.11
klen
30
01.07. - 14.11
križanci
26
01.03. - 14.11
Ostriž, koreselj in druge vrste v Bohinjskem jezeru-revir 1 nimajo varstvene dobe in ne predpisane najmanjše dolžine, ribolov pa
je dovoljen od 01.03. do 14.11.
Ribe se merijo od glave do konca repne plavuti.

III. IZVAJANJE RIBOLOVNE PRAVICE V POSAMEZNEM REVIRJU
1. Bohinjsko jezero - revir 1
V revirju 1 je dovoljen ribolov na vse umetne in naravne vabe, razen kostnega črva, školjke
in žive ribe. Dovoljena je uporaba ene palice, enega trnka in ene vabe.
Dnevni uplen je lahko:
jezerska postrv 1 kom. ali potočna postrv 3 kom. ali jezerska zlatovčica 6 kom. ali menek 3 kom. ali klen 5 kom .
Uplen jezerke je potrebno takoj prijaviti gospodarju ali vodji čuvajske službe !
Možne so tudi kombinacije ulova (npr.4 kom jezerske zlatovčice in 1 kom potočne postrvi)
Ribolov menka v mesecih oktober in november člani lahko izvajajo do 21.00 ure.
Uplen ostriža, koreselja in drugih alohtonih vrst je neomejen in brez najmanjše dolžine, mora pa biti evidentiran v posebnem
delu ribolovne dovolilnice.
Vsi pritoki jezera, so gojitvene vode.
Ko se doseže dovoljen uplen, se ribolov zaključi.
2. Sava Bohinjka - revir 2
Dovoljen je ribolov z eno palico - muharico in eno umetno muho, brez zalusti, dodatna obtežitev NI dovoljena, Indikator
prijema je dovoljen.

Dovoljen dnevni uplen : 3 šarenke do 40 cm
Letno lahko član RD Bohinj upleni 1 šarenko nad 40 cm (kapitalna riba),katere uplen mora posebej
označiti v dovolilnici.
Potočna postrv in lipan sta do nadaljnega zaprta in velja samo režim ujemi & spusti.

Dober prijem!
Tajnik RD Bohinj:
Marko GRADNIK

