Zgornja Vižinga 1
2360 RADLJE OB DRAVI

PRAVILA IZVAJANJA RIBOLOVA RIBIŠKE DRUŽINE RADLJE ZA LETO 2018
Ribolov se izvaja v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu, Pravilnikom o ribolovnem režimu v
ribolovnih vodah in v skladu s pravili Ribiške družine Radlje ob Dravi.

1. RIBOLOVNI REVIRJI
Ime vodotoka

Zgornja meja

Spodnja meja

Število lovnih
dni

Državna meja z Avstrijo Izliv v Dravo

4

Odcep za Sv. Primož Izliv v Dravo
na Pohorju

2

Vuhreščica

Izliv Črni potok

Izliv v Dravo

3

Velka

Odcep Josipdol

Izliv v Dravo

3

REVIR 1 Drava 3

HE Vuzenica

HE Vuhred

100

REVIR 2 Drava 4

HE Vuhred

HE Ožbalt

100

Bistrica
Cerkvenica

REVIR 1 Drava 3- IZLIV POTOKA NOČNI
CERKVENICE

DRAVSKI MOST

kvota dnevnih
dovolilnic
po RGN-ju

REVIR 1 Drava 3- Izliv Kajzerjevega
NOČNI
potoka

Vranja peč-siva skala

kvota dnevnih
dovolilnic
po RGN-ju

REVIR 2 Drava 4- IZLIV BREZNIŠKEGA
NOČNI
POTOKA

OSNOVNA ŠOLA
BREZNO

kvota dnevnih
dovolilnic
po RGN-ju

Ribnik REŠ

Ob izlivu Radeljskega potoka

4
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2. DOVOLJENI NAČINI, VABE IN UPLENI RIB
REKA DRAVA








Reka Drava je razdeljena na dva revirja, revir DRAVA III od HC Vuzenica do HC Vuhred in DRAVA
IV od HC Vuhred do HC Ožbalt.
Pri izlivih potokov je ribolov dovoljen do meje mešanja salmonidne in ciprinidne vode.
Ribolovna sezona traja vse leto.
Na drstiščih (od Radeljskega potoka gor vodno mimo otoka v reki Dravi, od Vuhreškega mostu na
levi strani Drave gor vodno 300 metrov, Tilkov zaliv v celoti od izliva potoka Suha gor vodno, ter
plitvina pri gostišču Šarman od izliva potoka Ledergas do domačije Čas), je ribolov prepovedan od
1. februarja do 30. junija.
Način izvajanja ribolova:
(1) Ribolov je dovoljen le z ribiško palico.
(2) Na ribiški palici je lahko naveza le z eno vabo.
(3) Ribolov se lahko izvaja hkrati z največ dvema ribiškima palicama (ena palica talni ribolov, ena
palica beličarjenje).
(4) Ribolov vseh vrst postrvi, sulca, lipana, ščuke, smuča, soma in bolena se izvaja le z eno ribiško
palico.
(5) Žene (partnerji) ribičev, otroci in vnuki do 7 let starosti, ki so vpisani v letno dovolilnico
aktivnega člana RD Radlje, lahko lovijo s svojo palico samo v spremstvu moža
(partnerja)-očeta ribiča s skupno normo dnevnega uplena rib. Dovoljen jim je izključno ribolov
s plovcem.
(6) Otroci od 7 do 14 let starosti lahko lovijo le v spremstvu ribiča RD Radlje z nakupom
ribolovne dovolilnice za MLADE RIBIČE.



Ribolovne tehnike
(1) Dovoljene ribolovne tehnike so: muharjenje, vijačenje, beličarjenje in talni ribolov.
(2) Ribolov postrvi, sulca, ščuke, smuča in bolena je dovoljen le z muharjenjem ali vijačenjem.
(3) Ribolov iz čolna je dovoljen samo s plačilom pristojbine, ki je vpisana v letni dovolilnici ali
z doplačilom dnevne dovolilnice za ribolov iz čolna.



Dovoljene vabe:
(1) Ribolov lipana je dovoljen le z umetno muho, z enim trnkom- enojčkom brez
zalusti, narejeno s tehniko vezanja.
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(2) Ribolov predatorskih rib (ščuke, smuča, sulca in bolena) je dovoljen le Z UMETNIMI
VABAMI Z NAJVEČ TREMI TRNKI (enojčki, dvojčki ali trojčki).
(3) V času od 1. februarja do 30. aprila je uporaba vab za vijačenje (blestivke, voblerji,
silikonske gume itd.) strogo prepovedana (lovopust ščuke).
(4) Ribolov KRAPOVCEV je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega
izvora.


Prepovedane vabe:
Za vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba:
– živih živali, razen deževnikov in kostnih črvov;
– vseh vrst rib in njenih delov;
– živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi o ohranjanju
narave;
– vab, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi.



Dovoljen dnevni uplen:
(1) Dovoljen uplen na ribolovni dan ali noč z veljavno ribolovno dovolilnico je do 5 kg rib, od
tega največ pet krapovcev ali 2,5 kg drobiža (rdečeperka, rdečeoka, navadni ostriž,
navadni koreselj, pisanec, zelenika)
ali tri postrvi ali dva lipana (ali enega lipana in dve postrvi), (skupni letni uplen je 36
kosov salmonidov)
ali enega smuča ali – eno ščuko ali – dva soma ali – enega bolena (skupni letni uplen je
10 kosov predatorskih rib, v to kvoto ne šteje som)
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljen uplen ene ribe z maso nad 5 kg
oziroma dveh rib s skupno maso nad 5 kg.
(3) V koledarskem letu je dovoljen uplen enega sulca na ribiča (člani in turisti).
(4) Ribič je dolžan pri sebi do konca ribolova hraniti morebitne uplenjene cele ribe (z glavo in
repom).
(5) Ko ribič doseže dovoljeni uplen, se ribolov zaključi.
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Pri izvajanju ribolova ravnamo z ujeto ribo na sledeč način:
(1) Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
(2) Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo nepoškodovane ali takoj
usmrtiti na način, da se rib ne muči.
(3) Žive ribe ni dovoljeno shranjevati v vodi v mreži ali posodi, razen na tekmovanjih v lovu rib s
plovcem, kjer se uporabljajo posebne mreže v skladu s pravili Ribiške zveze Slovenije.
(4) Ulovljeno ribo, ki ni predmet ribolova (je podmerska ali v varstveni dobi) in je močno
poškodovana, je potrebno nemudoma humano usmrtiti, zrezati na koščke in vreči v vodo,
kjer smo jo ulovili.
(5) Pri ribi, ki je pregloboko zapeta, odrežemo vrvico in jo nepoškodovano izpustimo.



Nočni ribolov
(1) Nočni ribolov je dovoljen od 1. julija do 31. oktobra.
(2) Nočni ribolov lahko izvajajo najmanj trije ribiči skupaj, na trasah, ki so določene za izvajanje
nočnega ribolova.
(3) Nočni ribolovni datum se napiše tako, da se v letni ribolovni dovolilnici navede začetek
ribolova (to je v prvem delu noči pred 24:00 uro), pred datumom pa se napiše črka »N«nočni ribolov. Če je ribič že lovil isti dan v istem revirju, napiše nov datum s pripisom »N«nočni ribolov.
(4) Ribič, ki namerava izvajati nočni ribolov, mora o kraju in času izvajanja nočnega ribolova
obvestiti vodjo čuvajske službe najmanj 12 ur pred pričetkom izvajanja nočnega ribolova.
(5) Pri nočnem ribolovu je prepovedana uporaba svetlobnih teles za privabljanje rib in
razsvetljevanje.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba svetlobnih teles za lastne potrebe
ribiča in označevanje plovcev, ki pa ne smejo biti usmerjena v brežine ali vodo.

RIBNIK REŠ

Ribolovni dnevi za izvajanje ribolova: sobota, nedelja in državni prazniki. Od 1. maja do 31. avgusta od
6:00 do 20:00 ure, od 1. septembra do 15. oktobra od 7:00 do 19:00 ure.
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Za člane RD Radlje s kupljeno licenco je v ribniku Reš dovoljen ribolov brez dodatnega
plačila 4 lovne dni.



Način izvajanja ribolova:
(1) Ribolov je dovoljen le z ribiško palico.
(2) Na ribiški palici je lahko naveza le z ENO vabo.
(3) Na eno ribolovno dovolilnico je dovoljen ribolov z eno ribiško palico.
(4) Ribolov se lahko izvaja samo s trnkom ENOJČKOM brez zalusti ali s stisnjeno zalustjo
(ne velja za vijačenje).
(5) Dovoljene ribolovne tehnike so VIJAČENJE ali BELIČARJENJE ali TALNI RIBOLOV.



Dovoljene vabe
(1) Ribolov ščuke, smuča, soma in bolena je dovoljen z UMETNIMI VABAMI Z NAJVEČ
TREMI TRNKI (enojčki, dvojčki ali trojčki).
(2) Ribolov krapovcev je dovoljen z umetnimi vabam ter vabami rastlinskega in živalskega
izvora.
(3) Za vabo je prepovedana uporaba omamnih, strupenih snovi, zavarovanih rastlinskih in
živalskih vrst, rib, delov rib in živih živali, razen deževnikov in kostnih črvov.



Dovoljen dnevni uplen:
(1) Ribič plača uplenjene ribe (razen ščuke, smuča, soma in bolena) po veljavnem
ceniku RD Radlje.
(2) Najvišji možni uplen ribiča na dnevno dovolilnico za beličarjenje ali talni ribolov je 8 kg rib.
(3) En kos ščuke ali smuča ali soma ali bolena na dovolilnico za vijačenje.
(4) Vijačenje od 1. februarja do prve tekme v vijačenju v drugi polovici aprila ni dovoljeno.
(5) Uplenjen krap, amur ali tolstolobik težji od 5 kg se obvezno vračajo v vodo nepoškodovani.
Če je riba močno poškodovana, je uplen obvezen, a postane riba last ribiške družine.
(6) Ko se doseže dovoljen dnevni uplen, se ribolov zaključi, ali kupi nova dnevna dovolilnica
(vijačenje).



V primeru, da pri izvajanju ribolova na krapa ujamemo predatorsko ribo, imamo dve možnosti:
► Uplenjeno predatorsko ribo izpustimo in nadaljujemo z lovom krapa,
► Plačamo dovolilnico za ribolov predatorskih rib (po ceniku dnevnic za ribolov
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predatorskih rib v ribniku), ulovljeno predatorsko ribo obdržimo in nadaljujemo z lovom
krapa.
Ravnanje z ujeto ribo:
(1) Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
(2) Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo nepoškodovane ali takoj
usmrtiti na način, da se rib ne muči.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko za shranjevanje živih rib na tekmovanjih v lovu rib
s plovcem, uporabljajo posebne mreže v skladu s pravili Ribiške zveze Slovenije.
(4) V primeru, da ribič ulovi poškodovano ribo zaradi ribičevega ravnanja (globoko zapenjanje,
zapenjanje za škrge), jo mora obvezno nemudoma usmrtiti in odkupiti po veljavnem ceniku.
(5) Ujete ribe, ki kažejo vidne znake bolezni, je potrebno nemudoma usmrtiti in predati
prodajalcu ribolovnih dovolilnic na ribniku Reš.



POTOKI
Ribolov v potokih se prične 1. aprila in konča 30. septembra.



Ribolov v potokih se lahko izvaja v za to določenih revirjih v Bistrici, Cerkvenici, Vuhreščici in
Velki.



Način izvajanja ribolova:
(1) Ribolov je dovoljen le z ENO ribiško palico z eno navezano vabo.
(2) Dovoljena ribolovna tehnika je MUHARJENJE.



Dovoljene vabe:
(1) Ribolov lipana v tekočih vodah je dovoljen le z umetno muho Z ENIM TRNKOM –
ENOJČKOM BREZ ZALUSTI, narejeno s tehniko vezanja.
(2) Ribolov postrvi v tekočih vodah je dovoljen le z umetno vabo Z ENIM TRNKOM –
ENOJČKOM BREZ ZALUSTI.



Dovoljen dnevni uplen:
Tri postrvi ali dva lipana ali enega lipana in dve postrvi.



Ravnanje z ujeto ribo:
(1) Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
(2) Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo nepoškodovane ali takoj
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usmrtiti na način, da se rib ne muči.
(3) Žive ribe ni dovoljeno shranjevati v vodi v mreži ali posodi.
(4) Ulovljeno ribo, ki ni predmet ribolova (je podmerska ali v varstveni dobi) in je močno
poškodovana, je potrebno nemudoma humano usmrtiti, zrezati na koščke in vreči v vodo,
kjer smo jo ulovili.
(5) Pri ribi, ki je pregloboko zapeta, odrežemo vrvico in jo nepoškodovano izpustimo.

3. OMEJITVE


Reka Drava, potoki in ribnik Reš
(1) Ob izvajanju ribolova je obvezna uporaba podjemalke in pribora za odpenjanje rib (klešče,
»odpenjač«).
(2) Prepovedana je uporaba kavljev, »griperjev« in drugih podobnih naprav za prijemanje in
dviganje rib iz vode.
(3) Mreža ali posoda za shranjevanje živih rib nista dovoljeni.



Ribnik Reš
V ribniku Reš veljajo še naslednje omejitve:

(1) Na ribolovni dan je za krmljenje dovoljeno uporabiti maksimalno 1 kg sipke hrane oz. druge
oblike hrane za privabljanje rib.
(2) Morebitni uplen je potrebno obvezno prijaviti prodajalcu ribolovne dovolilnice na ribniku Reš.
(3) Ostale ribe, ki so predmet odkupa, je potrebno prav tako prijaviti prodajalcu ribolovnih
dovolilnic na ribniku Reš in jih plačati po veljavnem ceniku.
(4) Pri ribolovu se priporoča uporaba blazine ali bazenčka pri odpenjanju rib.
(5) Ribolov v varstvenem pasu je prepovedan.
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4. OBVESTILA








Statistika izvajanja ribolova se vpisuje na način, ki je predpisan v letni ribolovni dovolilnici, z
naslednjo dopolnitvijo: ribolovne revirje ločimo med seboj, za Dravo dva revirja (Drava 3 in
Drava 4), ter za vsak potok in ribnik Reš posebej.
Vsak ulov sulca se evidentira v ribolovni dovolilnici, po možnosti z navedbo lokacije, dolžine in
fotografijo. Upleni se lahko samo sulec nad dovoljeno mero in izven varstvene dobe, sicer se
ne glede na evidentiranje nepoškodovan izpusti.
Ribolov v potokih je dovoljen le s plačilom licence za izvajanje ribolova v potokih.
Ribolov v vseh ribolovnih revirjih se izvaja na lastno odgovornost.
Tajnik je dosegljiv v pisarni ribiškega doma RD Radlje vsak delovni ponedeljek med 15:00 in
17:00 uro oz. na telefonski številki 02 88 71 035.
Dnevne ribolovne dovolilnice je možno kupiti preko spleta (www.ribiskekarte.si) in na ribniku
Reš.
Plan tekmovanj za leto 2018 bo objavljen na oglasni deski ribnika Reš in na internetni strani
RD Radlje.
5. BONITETE









Vsak polnopraven član RD Radlje ima kot imetnik letne ribolovne dovolilnice pravico, da
dvakrat na leto omogoči brezplačen ribolov svojemu gostu. Ribolov je gostom po enakih
pogojih kot članom dovoljen v reki Dravi in salmonidnih potokih. Ribiški gost lahko lovi ribe le v
spremstvu člana RD Radlje. Ribolovno pravico član RD Radlje gostu omogoči tako, da v letno
ribolovno dovolilnico vpiše dva datuma, pred drugi datum pa vpiše še oznako »G«-gost, pod
opombe pa vpiše še ime, priimek in naslov ribiškega gosta. Član je gosta dolžan seznaniti s
pravili ribolova.
Člani RD Radlje lahko koristijo ribolovne dovolilnice ostalih RD v Sloveniji, s katerimi imamo
urejeno izmenjavo. Informacije so na voljo v tajništvu.
Za 10 plačanih ribolovnih dovolilnic v ribniku REŠ za ribolovno sezono v tekočem letu se ribiču
ob dokazilu (10 dnevnic na njegovo ime) izda ena brezplačna dovolilnica. Ribolovna dovolilnica
se ribičem izda za tisti način športnega ribolova, ki je identičen ribolovu na predloženih etalonih.
Otrok do 10. leta starosti je upravičen do brezplačnega ribolova na plovec v ribniku Reš, poleg
in pod nadzorom starša ali skrbnika, ki kupi ribolovno dovolilnico za ribolov v ribniku Reš.
Ribiči – študenti imajo finančno ugodnost pri nakupu letne ribolovne dovolilnice do 25. leta
starosti.
Ugodnost pri nakupu letne ribolovne dovolilnice imajo tudi starostniki, stari nad 70 let in
upokojenci z minimalno pokojnino.
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