
Na podlagi sedme točke 5. člena Statuta Ribiške družine Bohinj, je Upravni odbor 
Ribiške družine Bohinj na svoji 9. seji dne 13. 12. 2019  sprejel dopolnjen: 

PRAVILNIK O ŠPORTNEM RIBOLOVU 
( prečiščeno besedilo ) 

1.SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

Ta pravilnik, skupaj s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, 
Ministerstva 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 Bohinj. 

Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah Ministerstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano RS in Zakona o sladkovodnem ribištvu se neposredno 
uporabljata, ča s tem pravilnikom niso določeni posebni pogoji in omejitve. 

2.člen 

Na podlagi ribiško gojitvenega načrta je ribolov dovoljen v Bohinjskem jezeru, Savi 
Bohinjki od izliva iz jezera do cestnega mostu v Bohinjski Bistrici in Mostnici od 
Tinčkovega jezu do izliva v Jezernico oziroma Savo Bohinjko. 

Vse druge vode so varstveno - gojitvene vode. 

Za ribolov v Bohinjskem jezeru in Savi Bohinjki, se poleg članskih ribolovnih 
dovolilnic izdajajo tudi turistične ribolovne dovolilnice, za ribolov v Mostnici pa samo 
turistične ribolovne dovolilnice. 

Pripravnik sme izvajati ribolov samo v spremstvu mentorja. 

Pripravniku določi mentorja UO RD Bohinj, v kolikor si ga ne izbere sam. 

Pripravnikov mentor je lahko le član RD Bohinj z opravljenim ribiškim izpitom, čigar 
članstvo je daljše od treh let 

4.člen 

Letno ribolovno dovolilnico dobi član, mladinec ali pripravnik ko izpolni pogoje 
določene s Pravilnikom in sklepi organov RD Bohinj. 

Turistične ribolovne dovolilnice se prodajajo na prodajnih mestih, ki jih določi UO RD 
Bohinj in ima RD z njimi podpisano pogodbo, ter preko spleta. 

Izdaja reprezentančnih ribolovnih dovolilnic je v pristojnosti predsednika RD. 

Na podlagi ribiško-gojitvenega načrta, lahko UO 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 označiti. 

2.RIBOLOV V BOHINJSKEM JEZERU 

5.člen 

V Bohinjskem jezeru je dovoljen ribolov naslednjih vrst rib: jezerska postrv, jezerska 
zlatovčica, potočna postrv, klen, menek, lipan in ostale alohtone vrste rib. 

6.člen 

Ribe je dovoljeno  loviti kot to določa Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih 
vodah, Ministerstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Zakon o 
sladkovodnem ribištvu ob omejitvah, ki jih predpisuje ta pravilnik. 

Ribolov je dovoljen od zore do mraka. 

Ribolov je dovoljen samo na umetne vabe. Prepovedano je loviti na vse vrste živih 
živali ( razen deževnikov za ribolov menka ) 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. 

7.člen 

Na jezeru je dovoljen ribolov na vlek s čolna, lov z obale in muharjenje.  

Na jezeru je dovoljen ribolov samo z eno palico, eno vabo in enim trnek- om. 

8.člen 

Dovoljen uplen na ribolovni dan, z veljavno ribolovno dovolilnico je:  jezerska postrv 
1.kom. ali šarenka 3. kom. ali jezerska zlatovčica 6. kom. ali menek 3. kom. ali klen 
5. kom. Uplen ostriža, koreselja in drugih alohtonih vrst rib je neomejen in brez 
najmanjše dolžine. 

9.člen 

Na turistično ribolovno dovolilnico je dovoljeno upleniti vrsto in število rib, ki je 
napisana na ribolovni dovolilnici. 

10.člen 

Člani in članice RD Bohinj, mladinci in pripravniki smejo loviti samostojno v jezeru 
vse vrste rib, katere količino pred pričetkom ribolovne sezone določi UO RD Bohinj. 
Otroci do dopolnjenega 14 leta ( mladinci ) lahko pri izvajanju ribolova z mladinsko 
ribolovno dovolilnico uplenijo dovoljen dnevni uplen, kot je naveden na mladinski 
ribolovni dovolilnici. Ribolov lahko izvajajo samostojno le z obale, iz čolna pa samo v 
spremstvu polnoletne – odgovorne osebe. 

  



3.RIBOLOV V SAVI BOHINJKI 

11.člen 

Za ribolov v Savi Bohinjki se določijo revirji: 

REVIR 2 Sava Bohinjka od izliva iz Bohinjskega jezera do cestnega mostu v 
Bohinjski Bistrici. 

MOSTNICA od Tinčkovega jezu v Stari Fužini do sotočja z Jezernico oz. Savo 
Bohinjko. 

UO RD Bohinj lahko s sklepom določi, da iz gojitvenih razlogov posamezni revir 
zapre za določen čas, za ribolov vseh vrst ali določenih vrst rib ali omeji ribolov z 
ribolovno dovolilnico za posamezne revirje. 

Ribolov v Savi Bohinjki je dovoljen od zore do mraka. 

12.člen 

Ribolov v Savi Bohinjki in Mostnici je dovoljen samo z eno muharico in eno umetno 
muho, z enim trnekom brez zalusti. Dodatna obtežitev predvrvice ni dovoljena. 
Indikator prijema je dovoljen. 

Največja dovoljena dolžina umetne muhe je 5 cm. Za umetno muho se šteje muha 
izdelana s tehniko vezenja. 

Z veljavno ribolovno dovolilnico je ribič upravičen loviti v vseh revirjih, ki so odprti za 
določeno vrsto ribolovne dovolilnice, razen za revir Mostnica, za katerega se izdaja 
posebna turistična ribolovna dovolilnica, ki je številčno dnevno omejena. 

Prepovedan je ribolov z mostu. 

13.člen 

Varstvena doba vseh vrst rib v Savi Bohinjki v okvirih veljavnih državnih predpisov 
določi UO RD Bohinj. 

Član RD Bohinj za vsako ribolovno sezono poleg ribolovne dovolilnice prejme tudi 
izpis varstvenih dob in najmanjših dovoljenih mer posameznih vrst rib. 

14.člen 

Imetnik ribolovne dovolilnice sme na ribolovni dan upleniti največ tri 
salmonide, od tega po sklepu UO RD Bohinj  le eno ribo v dolžini 40 cm ali več 
v času celotne ribiške sezone.  Uplen lipana in potočne postrvi vsako leto 
določi UO RD Bohinj s sklepom, glede na njun stalež. 

Dovoljen dnevni uplen je do 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. 



Mladinci, ki imajo ribolovno  dovolilnico za ribolov v Savi Bohinjki, smejo loviti le v 
spremstvu člana RD Bohinj z opravljenim ribiškim izpitom. Število ribolovnih dni za 
mladince določi UO RD Bohinj pred začetkom ribolovne sezone. 

15.člen 

V skladu z rbiško-gojitvenim načrtom UO RD Bohinj pred pričetkom vsake ribolovne 
sezone določi število ribolovnih dni in dovoljen dnevni uplen. 

16.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 samo  revirju R 2 - Sava Bohinjka. 

V skladu z ribiško-gojitvenim načrtom UO RD Bohinj določi število sulcev, ki se lahko 
uplenijo in število sulcev, ki se lahko uplenijo s turistično ribolovno dovolilnico. 

Člani RD Bohinj 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 Bohinj ali pri dežurnem čuvaju oziroma gospodarju. 
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 dovolilnic ), razen za ribolov sulca po sistemu ujemi in spusti. 

Turistična ribolovna dovolilnica za ribolov sulca se prodajajo samo na prodajnih 
mestih, ki jih določi UO RD Bohinj in po spletu. 

17.člen 

NAČIN LOVA SULCA 
Sulca je dovoljeno loviti samo z umetno vabo velikosti najmanj deset (10) cm, 
merjena brez trneka in uporabi ribiške vrvice, ki ne sme biti tanjša od 0,30 mm. 

Ribolov sulca lahko izvajajo polnopravni člani RD Bohinj v spremstvu drugega člana 
RD Bohinj, ki ima opravljen ribiški izpit. Ribiča morata med ribolovom biti v vidni 
razdalji, vendar največ 80 m. 

Ribiči –turisti lovijo sulca ob spremstvu člana RD Bohinj z opravljenim ribiškim 
izpitom. 

Član RD Bohinj sme spremljati hkrati največ tri (3) ribiče –turiste. Ribiči –turisti smejo 
loviti le tako, da so v vidni razdalji do spremljevalca, vendar največ 80 m. 

Član RD Bohinj, ki spremlja enega ribiča- turista sme ob tem loviti tudi sam, s tem da 
vpiše datum v svojo ribolovno dovolilnico. 



Ribolov sulca po sistemu ujemi in spusti je dovoljen le z umetno vabo, s trnekom 
enojčkom brez zalusti. 

4. LOV DRUGIH VODNIH ŽIVALI 

18.člen 

V vodah RD Bohinj ni dovoljen lov žab, rakov in drugih vodnih živali. 

5. RAVNANJE Z UPLENJENIMI RIBAMI 

19.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. 

6. RIBOLOVNA DOVOLILNICA 

20.člen 

RD Bohinj izdaja ribolovne dovolilnice članom, ki so izpolnili vse obveznosti določene 
z akti, sklepi Zbora članov in sklepi Upravnega odbora. 

Član RD Bohinj ima pravico do določenega števila ribolovnih dovolilnic za svoje 
goste. Število letno določi UO, pri čemer upošteva stanje v ribolovnih vodah. 

Na ribolovno dovolilnico za gosta, je dovoljen uplen ulovljenih rib enak kot za člana 
RD Bohinj. Član RD mora loviti skupaj z gostom na vidni razdalji. 

Član RD Bohinj, ki povabi gosta na ribolov, mora v svojo ribolovno dovolilnico vpisati 
dva datuma. Ribolovna dovolilnica za gosta velja samo za en ribolovni dan. 

21.člen 

Člani RD Bohinj morajo v ribolovno dovolilnico čitljivo vpisati dan in z besedo mesec 
ribolova ( npr. 06/maj ), ali dan in mesec z dvema številkama ( 06.05. ). 

Za vsako uplenjeno ribo, ki jo obdržijo morajo to takoj po uplenu v ribolovni dovolilnici 
ustrezno označiti s črtico in vrsto uplenjene ribe, šele potem lahko nadaljujejo z 
ribolovom. Po končanem ribolovu vpišejo dnevni uplen – število in kilograme. 

Člani RD Bohinj so dolžni do 15.12. tekočega leta, vrniti ribolovne dovolilnice 
tekočega 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 Bohinj. 

Član, ki do datuma ne vrne pravilno izpolnjeno ribolovno dovolilnico izgubi 
pravico do letne ribolovne dovolilnice v naslednjem letu. 



7. KONČNE DOLOČBE 

22.člen 

Avtentično razlago tega pravilnika daje UO RD Bohinj v vseh primerih, ko nastane 
dvom glede posameznih določil ali uporabe le-teh. 

23.člen 

Pravilnik se objavi v uradnih prostorih RD Bohinj, Jelovška c. 5 in spletni strani RD 
Bohinj.  

24.člen 

Z pričetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik o športnem 
ribolovu RD Bohinj. 

Ta Pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejemu. 

Bohinjska Bistrica : 14 .12.2019                                               Predsednik RD Bohinj 

                                                                                                       Marko KRAJNC 


