Na podlagi 21. člena Statuta RD Kočevje je občni zbor RD Kočevje na svoji seji dne 20.02.2010,
sprejel

PRAVILNIK
O ŠPORTNEM RIBOLOVU RD KOČEVJE

I.SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
Športni ribolov v kočevskem ribiškem okolišu, ki ga upravlja RD Kočevje, se izvaja po določilih Zakona
o sladkovodnem ribištvu (Ur.l. RS, št. 61/2006), internih aktih RD Kočevje, Pravilnika o ribolovnem
režimu v ribolovnih vodah, (Ur.l.RS 99/2007) ter Uredbe o trajni zaščiti živalskih vrst.
2.člen
Ribe je dovoljeno loviti po vrstah in količinah, ki jih določata ribiško gojitveni načrt in Pravilnik o
športnem ribolovu. Pojem »ribolov« označuje lov rib.
3.člen
Ribolovno leto RD Kočevje traja od 01.01. do 31.12.
4.člen
Skupno število lovnih dni in dnevno normo ulova v kočevskem ribiškem okolišu določi občni zbor RD
na predlog UO RD. Predlog je pripravljen na podlagi :





RGN
zmogljivosti revirjev
količine vloženih rib in ocene prirasta
števila članov in mladih ribičev
5.člen

Iz skupnega števila lovnih dni v vseh ribolovnih revirjih RD Kočevje je namenjeno za turistični ribolov
30% ribolovnih dni in za reprezentančne dovolilnice 1% ribolovnih dni.
Za izdajo reprezentančnih ribolovnih dovolilnic je pooblaščen UO RD. O izdanih reprezentančnih
ribolovnih dovolilnicah se vodi posebna evidenca.
II: RIBOLOVNI REŽIMI IN RIBOLOVNI REVIRJI
6.člen
Športni ribolov se izvaja na podlagi ustrezne ribolovne dovolilnice, ki mora vsebovati podatke o ribičuizvajalcu ribolova.
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7.člen
Ribolovni revirji so :






Kolpa – od sotočja s Čabranko do jezu v Dolu
Čabranka od mostu v Podplanini do sotočja s Kolpo
Rinža – od vodomera na Bregu do zapornic v Kočevju
Rudniško jezero
Jezero v Kočevski Reki

Vsi navedeni revirji so odprte vode.
8.člen
Športni ribolov je dovoljen samo podnevi (od zore do mraka) na reki Kolpi, Čabranki in jezeru v
Kočevski Reki. Na Rudniškem jezeru in reki Rinži je športni ribolov dovoljen tudi ponoči v skladu z
veljavnim zakonom, ki ureja športni ribolov. Nočni ribolov je dovoljen na celotni obali Rudniškega
jezera in reke Rinže, kot območju določenem za izvajanje nočnega ribolova.
9.člen
Športni ribič lahko lovi samo z ribolovno dovolilnico, ki se glasi na njegovo ime, svojo istovetnost je
dolžan dokazovati z osebnim dokumentom.
Mladi ribiči lahko lovijo le na tistem delu revirja, ki ga predhodno določi UO RD na ostalih delih revirjev
pa le v spremstvu ribiča-mentorja.
Ulovljene ribe so last uplenitelja in jih ni dovoljeno prodajati.
10.člen
V enem dnevu je dovoljeno izkoristiti le en (1) ribolovni dan. Pred začetkom ribolova je dolžnost ribiča
vpisati v ribolovno dovolilnico:




datum z dvoštevilčnimi arabskimi številkami
ribolovni revir (Rudniško jezero ali Rinža)
vrsto rib (salmonidi ali ciprinidi na revirju Kolpa)

Datum ni dovoljeno brisati ali popravljati, vsako ujeto in odvzeto ribo je potrebno takoj vpisati v
ribolovno dovolilnico. Vsak član RD ima pravico enkrat (1) letno nuditi gostu ribolov na vsakem revirju,
v dovolilnico vpiše oznako G (gost) in dvojni datum. Za oba velja ena (1) dnevna norma. Za pravilno
izvajanje ribolova je odgovoren gostitelj.
11.člen
Ribe, ujete v varstveni dobi je potrebno vrniti nepoškodovane v vodo. Enako velja za podmerske ribe.
12.člen
Ribolovno pravico za lov sulca ima vsak član RD z opravljenim izpitom za športnega ribiča. Za lov
sulca se izdajajo samo dnevne dovolilnice. Podatke o uplenjenem sulcu (dolžina, teža, kraj uplena in
vrsto vabe) vpiše uplenitelj na dovolilnico, ki jo odda prodajnemu mestu. Član RD Kočevje lahko v
sezoni upleni le enega (1) sulca.
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13.člen
Uporaba mrež ali posod za shranjevanje živih rib ni dovoljena, razen v primeru organizirane tekme v
beličarjenju.
14.člen
Pri ribolovu se mora član obnašati korektno, izpolnjevati predpise in opazovati morebitne kršitelje. V
primeru večjih kršitev ima pravico vložiti pisno prijavo pri disciplinskem tožilcu RD.
Član je dolžan skrbeti za čisto okolje in zapustiti ribolovno mesto očiščeno.

III. VARSTVENE VODE IN REZERVATI
15.člen
Občni zbor RD lahko s posebnim sklepom razglasi posamezni revir ali njegov del za rezervat ali vodo
brez aktivnega upravljanja. Predlog za tak sklep pripravi gospodar RD.
16.člen
V času trajanja občnega zbora je članom RD prepovedan ribolov na vseh revirjih enako velja za člane
UO v času trajanja sestankov na katere so vabljeni.
IV. VARSTVENE DOBE IN NAJMANJŠE MERE LOVNIH RIB
17.člen
V odprtih vodah RD Kočevje veljajo določila odredbe o varstveni dobi rib in najmanjših merah (Ur.l.RS
štev.99/2007), spremenjene v zaščito rib na občnih zborih in K.O.K.Vsa določila so natisnjena ali
dodana ribolovnim dovolilnicam.

V. DNEVNA NORMA IN DOVOLJENE VABE
18.člen
Dnevni dovoljeni ulov rib:
Revir KOLPA,ČABRANKA



Salmonida DVA (2) samo postrvi, lipana je prepovedano upleniti ali
Ciprinidi (mrena, podust, platnica, klen) TRIJE (3)

Revir RINŽA,RUDNIŠKO JEZERO








Roparice (ščuka mera 60 cm, som mera 70 cm, smuč mera 60 cm, bolen 50 cm) ENA (1) in
skupno PET (5) letno ali
Krap EN (1), lažji od 5 kilogramov in skupno PET (5) letno ali
Klen TRI (3)
Linj DVA (2) ali
Amur EN (1) lažji od 10 kilogramov ali
Tolstolobik EN ( 1) ali
Drobiž (rdečeperka,koreselj,ostriž) TRIDESET (30)
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Mladim ribičem lov roparic ni dovoljen.
19.člen
Za posamezne vrste rib so dovoljene naslednje vabe in načini ribolova:
LIPAN, POSTRV – muharjenje in 1 umetna muha
SULEC – blestivka, vobler,potezanka in druge umetne vabe, ki imajo telo (brez trnkov) dolgo najmanj
10 cm.
ŠČUKA, SOM, SMUČ, BOLEN – umetne vabe (lov soma dovoljen tudi na drobovino in vlek)
CIPRINIDI – kruh,testo,sir,žitarice,sadje,mah
Kostni črv ni dovoljen.
KRAP
Večdnevni (dan, noč, dan,…) ribolov krapa je prepovedan brez uporabe:
- blazine za odpenjanje rib (unhooker),
- podmetalke s stranico vsaj 90 cm in
- vreče za shranjevanje smeti
Prepovedana je uporaba prosto plavajoče boje (dovoljena uporaba »markerja«)
Prepovedana je uporaba mreže za shranjevanje rib.
Prepovedana je uporaba suhe koruze za krmljenje (priporočena je kuhana).
Prepovedano je sekanje vodnega rastlinja.
VI. RIBOLOVNE DOVOLILNICE IN ŠTEVILO LOVNIH DNI
20.člen
Člani RD Kočevje so upravičeni do nakupa vsake dovolilnice za revirje RD Kočevje.
Število lovnih dni je določeno v skladu z RGN za določeno obdobje. Dokler novi člani ne opravijo
ribiškega izpita ne sme samostojno izvajati ribolova brez nadzora mentorja. Novi člani RD imajo enake
pravice, vendar morajo v roku dveh (2) let opraviti izpit za športnega ribiča, sicer izgubijo pravico do
nakupa ribolovnih dovolilnic. Lov sulca brez opravljenega izpita ni dovoljen.
21.člen
Letna ribolovna dovolilnica se izda članu RD Kočevje po vplačani članarini za tekoče leto in ostalim
izpolnjenim obveznostim (opravljene delovne ure in vrnjene ribolovne dovolilnice za preteklo leto do
20.01. tekočega leta). Razpored prodaje dovolilnic določi UO RD.
22.člen
Če član RD izgubi ribolovno dovolilnico, pred 30.04. tekočega leta je upravičen do nadomestne
dovolilnice, ki pa ima le 25% vseh ribolovnih dni. Pred tem je član dolžan objaviti preklic stare
ribolovne dovolilnice v reviji Ribič. Če pa izgubi ribolovno dovolilnico kasneje, pa nadomestne
dovolilnice ne more več pridobiti.
23.člen
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Do nakupa turistične dovolilnice so upravičeni vsi naši in tuji državljani.
Te pravice nimajo člani RD Kočevje, v kolikor zoper njih teče disciplinski postopek v RD.
24.člen
Prodajo turističnih ribolovnih dovolilnic vsako leto organizira UO RD in obvestilo o prodajnih mestih
objavi na svoji spletni strani.

VII. VARSTVO VODA
25.člen
Člani RD Kočevje so dolžni poznati ribiški okoliš in veljavni ribolovni režim, skrbeti za varstvo voda in
rib, odzvati se na vsako onesnaževanje ter preprečiti škodo na vodi in vodnem življu.
26.člen
V primeru pogina rib ali nenormalnega stanja vode mora člana RD takoj obvestiti policijsko postajo,
pristojno inšpekcijsko službo in organe RD ter zavarovati ali shraniti morebitne poginule ribe.
27.člen
Vse naloge komisije za varstvo voda in ribiških čuvajev so zajete v Pravilniku o varstvu voda in
izvrševanju čuvajske službe.
VIII. KONČNE DOLOČBE
28.člen
Za vsa določila, ki niso zajeta v tem Pravilniku, veljajo določila Pravilnika o ribolovnem režimu v
ribolovnih vodah, Ur.l.RS 99/2007 z dne 30.10.2007.
30.člen
Vse spremembe tega Pravilnika na podlagi novih predpisov in uredb sprejme UO RD in o tem obvesti
članstvo z objavo na svoji internetni strani www.rd-kocevje.si
31.člen
Pravilnik prične veljati dan po sprejetju Pravilnika na občnem zboru RD Kočevje.

Tajnik RD Kočevje
Stanko Štimac

Predsednik RD Kočevje
Tomaž Arko,l.r.
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