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Na   podlagi   tretje   alineje,   drugega   odstavka   22.   Člena   statuta   Ribiške   družine   Jesenice,   je   upravni  
odbor   RD   Jesenice,   na   redni   seji   dne   20.11.2019   soglasno   sprejel   naslednji:  

 

 
 

PRAVILNIK   O   TROFEJNEM   REVIRJU   MOSTE  
 
 
 

I. SPLOŠNE   DOLOČBE  
 

1. člen  
Ta  pravilnik,  skupaj  s  Pravilnikom  o  športnem  ribolovu  Ribiške  družine  Jesenice  z  dne              
19.12.2018  ter  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   
 
 

TROFEJNEM   REVIRJU   MOSTE  
 
 
Pravilnik  o  ribolovnem  režimu  v  ribolovnih  vodah,  ministrstva  za  kmetijstvo,  gozdarstvo  in             
prehrano  RS  in  Zakon  o  sladkovodnem  ribištvu,  kot  tudi  Pravilnik  o  športnem  ribolovu  Ribiške               
družine  Jesenice  se  neposredno  uporablja,  če  s  tem  pravilnikom  niso  določeni  posebni  pogoji  in               
omejitve.   

 
2. člen  

Pravilnik  ureja  in  je  v  prvi  vrsti  namenjen  kot  dokument  k  zaščiti  naravne  vrste  postrvi  v                 
ribolovnem  revirju  akumulacijsko  jezero  HE  Moste  na  Jesenicah.  Gre  za  edinstveno  okolje,  kjer              
uspeva  izključno  samo  naravna  postrv  in  obstoječe  stanje,  bi  kot  tako,  radi  tudi  obdržali.  V                
zgornjem  delu  revirja,  od  sotočja  Save  Dolinke  s  pritokom  Javornik  gorvodno  do  pregrade  MHE               
Borovlje,   je   ribolov   prepovedan,   saj   je   na   tem   delu   uveden   rezervat   skozi   celotno   leto.  
 
 
 



II. RIBOLOV  
 

3. Člen   (   Območje   )  
Trofejni  revir  Moste  sega  od  sotočja  Save  Dolinke  s  potokom  Javornik  ter  pokriva  celotno               
območje   akumulacijskega   jezera   Moste   in   se   konča   pri   pregradi   na   HE   Moste.  

 
4.   Člen   (   Ujemi   in   spusti   )  

Za  celotno  območje  trofejnega  revirja  velja  sistem UJEMI  in  SPUSTI .  Ribolov  v  njem  je               
dovoljen  tako  članom  kot  ribičem  turistom,  vendar  le  po  načinu  ujemi  in  spusti,  kar  pomeni,  da                 
uplen   rib   v   tem   delu   ni   dovoljen.  

 
5.   člen   (   način   ribolova   )  

Ribolov  v  Trofejnem  revirju  Moste  je  dovoljen  samo  z  muharico  in  eno  umetno  muho,  z  enim                 
trnkom  brez  zalusti.  Za  ribolov  se  lahko  uporabljajo  muharice  od  razreda  #5  dalje.  Najmanjša               
debelina  predvrvice,  katero  lahko  ribič  uporablja  je  0,14  mm.  Dodatna  obtežitev  predvrvice  ni              
dovoljena.   Za   umetno   muho   se   šteje   muha   izdelana   s   tehniko   vezanja.   

                                                6.   člen   (   ribolov   iz   čolna   ter   ostalih   plovil   )  
V  amulacijskem  jezeru  je  dovoljen  ribolov  iz  obale  ter  ribolov  z  muharskim  pripomočkom  “belly               
boat”.  Belly  boat  je  napihljiv  ribolovni  pripomoček  v  obliki  pol-obroča,  na  katerem  ribič  sedi  in                
ima  noge  v  vodi.  Na  belly  boatu  je  lahko  v  času  ribolova  samo  ena  oseba!  Za  premikanje  ribič                   
uporablja   svoje   noge   na   katerih   ima   potapljaške   plavuti.   

Prepovedano   se   je   premikati   s   pomočjo   pogona   na   elektro   motor.  
 

Ribolov  iz  čolna  ni  dovoljen  in  je  prepovedan  na  celotnem  jezeru.  Prepovedani  so  tudi  vsi                
ostali  napihljivi  čolni  z  vesli.  Ribolov  iz  belly-boata  je  dovoljen  po  celotnem  jezeru,  vse  do                
table,   ki   označuje   konec   revirja   -   to   je   približno   100   metrov   pred   pregrado   HE   Moste.   
 
Za   vstopno/izstopno   točko   za   belly   boate   se   določita   dve   mesti   in   sicer:  
 

1. Vstopno/izstopno  mesto  pri  lovilcu  naplavin  pod  Acroni  Jesenice,  kjer  je  urejeno  tudi             
parkiranje   za   osebna   vozila.  

2. Vstopno/izstopno   mesto   pri   Kampu   Perun   na   Lipcah.  
 

 
 
 



III. RAVNANJE   Z   UJETO   RIBO  
 

7.   člen   
Ribič  mora  imeti  pri  sebi  pribor  za  odpenjanje  rib  (klešče,  pean,  odpenjač)  ter  obvezno  tudi                
podmetalko.  Ujete  ribe  je  dovoljeno  prijemati  le  z mokro  roko.  Ribo  mora  čimprej              
nepoškodovano  odpeti  in  položiti  nazaj  v  vodo  na  nivoju  vodne  gladine.  Riba  naj  bi  se  rokovala                 
v  podmetalki  ali  z  rokami  ter  tudi  spustila  na  način,  da  so  roke  ali  podmetalka  v  vodi  vsaj  toliko                    
časa,  dokler  riba  sama  ne  kaže  znakov,  da  bi  rada  odplavala  samostojno.  V  nobenem  primeru  ribe                 
ni  dovoljeno  polagati  na  kopno! Ribič  v  belly  boatu  mora  pred  rokovanjem  z  ribo  obvezno                
zmočiti   tudi   “pladenj”   -   to   je   podlaga,   ki   je   del   belly   boata   in   jo   ima   ribič   na   kolenih.  
 

8.   člen   (   uporaba   podmetalke   )  
Pri  ribolovu  iz  belly  boata  je  uporaba  podmetalke  obvezna  pri  zajetju  večje  ribe,  medtem  ko  je                 
uporaba   podmetalke   pri   ribolovu   iz   obale   obvezna   za   vse   ribe   takrat,   ko   ribič   ne   stoji   v   vodi!  
 
Podmetalka  se  pri  ribolovu  iz  belly  boata  smatra  tudi  kot  priporočen  pribor  za  tiste  ribiče,  ki  se  z                   
večjimi  ribami  srečajo  prvič  in  jim  pomaga  pri  rokovanju  z  ribo.  Podmetalka  je  pomembna  tudi                
takrat,  ko  ribo  spustimo,  saj  s  podmetalko  v  vodi  ribi  omogočimo,  da  samostojno  odplava  in                
hkrati  tudi  preprečimo,  da  riba  po  izpustitvi  ne  “pade”  navpično  v  mulj. Podmetalka  ne  sme  biti                 
n ajlonska   ali   vezena   z   večjimi   luknjami.   
 

 
IV. OSTALE    DOLOČBE   

 
9.   Člen   (   dokup   datumov   )  

Članom  RD  Jesenice  po  letni  ribolovni  dovolilnici  pripada  7  (  sedem  )  datumov  za  ribolov  na                 
Trofejnem  revirju  Moste,  imajo  pa  tudi  možnost  1  x  (  enkrat  )  letno  dokupiti  5  datumov  po  ceni,                   
ki  jo  pred  ribolovno  sezono  določi  upravni  odbor  RD  Jesenice,  pod  pogojem,  da  mora  član  imeti                 
opravljenih  vsaj  polovico  ur  po  delovni  obveznosti  za  tisto  leto.  Dokup  manj  ali  več  kot  5                 
datumov   ni   možen!  
 

10.   Člen   (   omejitev   prodanih   dovolilnic   )  
Da  se  prepreči  prevelik  ribolovni  pritisk  na  same  ribe,  se  za  Trofjeni  revir  Moste  uvede  dnevna                 
omejitev  prodanih  turističnih  dovolilnic  in  sicer  za  vsako  leto  upravni  odbor  RD  Jesenice  pred               
ribolovno  sezono  predpiše,  koliko  dnevnih  kart  se  lahko  proda.  Za  leto  2020  ta  omejitev  znaša  10                 
ribolovnih   dovolilnic   na   dan.  
 
 



 
V. KONČNE   DOLOČBE   

 
                                                                        11.   člen   
Avtentično  razlago  tega  pravilnika  daje  upravni  odbor  RD  Jesenice  v  vseh  primerih,  ko  nastane               
dvom   glede   posameznih   določil   ali   uporabe   teh.   
 
 

12.   člen   
Ta  pravilnik  mora  biti  dostopen  vsem  članom  RD  Jesenice.  Objavi  se  ga  na  oglasni  deski  RD                 
Jesenice   in   na   spletni   strani   RD   Jesenice.  
 

13.   člen    
Ta   pravilnik   začne   veljati   01.12.2019.  
 
 
 
 
Jesenice,   20.11.2019  
 

 
                                                                                                          PREDSEDNIK   RD   JESENICE  

          Aleš   MEZEK  

 


