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  RD Jesenice 
  Zgornji  Plavž 12a 
  4270 Jesenice 
 

RIBOLOVNI REŽIM RD JESENICE za sezono 2022 

a. V vseh ribolovnih revirjih RD Jesenice, je  ribolov dovoljen izključno z muharjenjem z navezo ene umetne muhe.  

b. V ribolovno dovolilnico je pred ribolovom s permanentnim kemičnim svinčnikom potrebno obvezno vpisati 

oznako revirja in  datum. Datum se vpisuje z dvomestnimi števili (npr. 08.05. ali 08. maj). Takoj po uplenitvi ribe 

se pod rubriko kosi namesto številke vpiše pokončna črtica za vsako uplenjeno ribo, ter vrsta ribe. Po končanem 

ribolovu se obvezno vpiše še teža rib. 

Ribolovne dovolilnice s pravilno izpolnjeno rekapitulacijo je po zaključeni sezoni,  najkasneje do 30. novembra 

potrebno vrniti  gospodarju RD, ali po pošti na naslov Ribiške družine Jesenice. Uporabniki E-LRD navodila za 

uporabo dobite ob aktivaciji dovolilnice. 

c. Dovoljen dnevni uplen je ena potočna postrv in dve šarenke ali potočne zlatovčice, oziroma tri šarenke ali tri 

potočne zlatovčice. 

Ribolov klena je dovoljen v revirju  C ( Sava Dolinka od pregrade HE Moste do sotočja s Savo Bohinjko). Dovoljen 

dnevni uplen je pet  klenov oziroma do pet kg skupne teže. 

Na ribolovno dovolilnico je dovoljeno upleniti le eno kapitalno ribo; potočno postrv, potočno zlatovčico, 

šarenko, klena nad 50 cm, ki se jo vpiše v posebno rubriko v dovolilnici. 

 V revirju B (Trofejni revir  Moste), velja poseben ribolovni režim. Ribolov je dovoljen le na način UJEMI in 

SPUSTI za vse vrste rib, uporabljajo se lahko muharice od razreda #5 dalje, ter minimalna debelina 

predvrvice 0,14mm. 

Vse ostale podrobnosti si preberite v pravilniku o trofejnem revirju Moste na spletni strani RD Jesenice. 

d. Ko je dovoljen dnevni uplen dosežen, se z ribolovom takoj prekine. 

e. Ribolov potočne postrvi se prične 01.04. in zaključi 30.09., lovna mera je 50cm. 

Ribolov potočne zlatovčice se prične 01.04. in zaključi 30.09., ni lovne mere. 

Ribolov šarenke se prične 01.04. in zaključi 31.10. *(15.11.),  ni lovne mere. 

*Ribolov šarenke v revirju  akumulacijsko jezero Završnica se podaljša do vključno 15.11. 

Ribolov lipana se prične 16.05. in zaključi 31.10., UPLEN LIPANA JE V VSEH REVIRJIH RD JESENICE PREPOVEDAN. 

Ribolov klena se prične 01.04. in zaključi 31.10., z upoštevanjem varstvene dobe, ki je od  01.05. do 30.06., lovna 

mera je 30cm.  

Ribolov sulca se prične 01.11. in zaključi 14.02. naslednje leto. Za ribolov sulca velja posebni ribolovni režim, 

potrebna pa je posebna samostojna dnevna ribolovna dovolilnica. (Podrobnosti v pravilniku o ribolovu 

sulca na spletni strani RD).  

f. Ribič mora pri izvajanju ribolova pri sebi imeti klešče za odpenjanje rib in podmetalko. 

g. Mladinci in pripravniki lahko lovijo le v spremstvu člana ali mentorja RD Jesenice. Spremstvo se vpiše v dovolilnico. 

h. Prepovedi in omejitve; 

- Uplen lipana je v vseh revirjih RD Jesenice prepovedan. 

- Dovoljen je uplen le ene kapitalne ribe nad 50cm na ribolovno dovolilnico. 

- V rezervatu Javornik, od  zgornje pregrade HE Moste (MHE Tavčar ) do vtoka potoka Javornik je ribolov 

prepovedan! 

- V revirju C, (stara struga) med zadnjo pregrado (pod sotočjem Save Dolinke in Radovne) in iztokom iz HE 

Moste je zaradi drsti sulca in lipana ribolov prepovedan od 01.11. do 16.05. 

- Uporaba vseh vrst obtežilnikov je prepovedana. 

- Ribolov z mostov in pregrad je prepovedan. 

- Dovoljen je ribolov le z brezzalustnikom, oziroma z stisnjeno zalustjo. 

- Belly boat-i so dovoljeni le v revirju B (Trofejni revir Moste),  vsi ostali plovni pripomočki in plovila za potrebe 

ribolova so v revirjih RD prepovedani. 
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Gost  
Član ima pravico odstopiti ribolovni dan svojemu gostu. V tem primeru mora ribariti skupaj z njim, v evidenco 
ribolovnega dne vpisati dva datuma in pripisati še opombo GOST, ter v celoti odgovarjati za spoštovanje 
ribolovnih pravil gosta. Ime in priimek gosta se vpiše v rubriko beležke. Dnevno član lahko vpiše le enega gosta. 
 

Ribolovne dovolilnice drugih družin 
Do ribolovne dovolilnice drugih ribiških družin je upravičen vsak polnopravni član RD Jesenice, ki ima do RD 
Jesenice poravnane vse finančne in delovne obveznosti. Član lahko koristi ribolovno dovolilnico posamezne 
družine le enkrat letno, izjemoma večkrat če zanje ni interesa. Večkratno koriščenje se lahko odobri po drugem 
mesecu ribolovne sezone. Izposoja velja za en dan, član pa mora dovolilnico vrniti v 48 urah. Skrbnik 
izmenjevalnih dovolilnic je tajnik RD. 
Uporabniki izmenjevalnih dovolilnic lahko lovijo izključno na način UJEMI IN SPUSTI. 
 

 

OZNAKE REVIRJEV in ŠTEVILO LOVNIH DNI V RD JESENICE 
 

REVIR  A  
Sava Dolinka od mostu v Podkorenu do pregrade MHE Tavčar + Bistrica od slapu v Mojstrani do sotočja s Savo 
Dolinko 
REVIR  B  
Trofejni revir Moste …….7 dni 
REVIR  C  
Sava Dolinka od pregrade HE Moste do sotočja s Savo Bohinjko + Radovna od spodnjega jezu MHE Vintgar do 
sotočja s Savo Dolinko 
REVIR  09  
Jezero Jasna 
REVIR  19 
Akumulacijsko jezero Završnica 
REVIR  58  
Akumulacijsko jezero Javorniški rovt 
  
Člani letno lahko koristijo 25 ribolovnih dni (18 dni ujemi & vzemi in 7 dni ujemi & spusti). 
18  ribolovnih dni se lahko koristi po izbiri v revirjih, kjer najraje lovijo, največ 7 pa v omejenem revirju B 
(Trofejni revir Moste). 
Po sklepu OZ lahko člani, po izkoriščenih 18. ribolovnih dneh, neizkoriščene dneve v revirju B (Trofejni 
revir  Moste), prenesejo in porabijo v ostalih revirjih. Preneseni dnevi se ne spreminjajo in ostanejo lovni le 
na način UJEMI & SPUSTI. 
Dokup ribolovnih dni. Tudi  letos je možen dokup ribolovnih dni. Do dokupa imajo pravico člani, ki bodo do 
dokupa poravnali vse članske obveznosti. Pred sezonski nakup je možen za ribolovne dni ujemi & vzemi ali 
ujemi & spusti, med sezonski dokup pa le za ribolovne dni ujemi & spusti.    
 

 DELOVNA OBVEZNOST ČLANSTVA 
   

Člani, mladinci in pripravniki morajo v tekočem letu opraviti tudi 10, novi člani in novi pripravniki pa 20 
delovnih ur, poleg tega morajo vsi obvezno opraviti eno čistilno akcijo, ki se ne šteje v kvoto delovnih ur. Ur 
so opravičeni člani nad 65 let starosti, ki so člani RD Jesenice neprekinjeno vsaj 10 let. V kolikor ure ne bodo 
opravljene, jih morajo  člani pred prevzemom letne ribolovne dovolilnice plačati  po ceni 10€ za uro, 
mladinci, pripravniki in novi člani morajo ure obvezno opraviti, plačilo zanje ni mogoče, prav tako ni 
mogoče plačilo čistilne akcije. (Pravilnik o delovni obveznosti na spletni strani RD).  
 
 

Vse člane RD Jesenice opozarjamo, naj si podrobno preberejo vse interne pravilnike RD 
Jesenice, ki so objavljeni na spletni strani www.rdjesenice.si. 
 
 
Pripravil  gospodar RD  Jesenice  Gregor Pintar                                                              Predsednik RD Jesenice 
                  Jesenice 20.11.2021                                                                                                                Aleš Mezek                                                                     


