Na podlagi 24. člena Statuta Ribiške družine Ljubno ob Savinji je dne 15.03.2015, Upravni odbor Ribiške
družine Ljubno ob Savinji sprejel:
PRAVILNIK
o športnem ribolovu
v vodah, ki so v upravljanju
RD Ljubno ob Savinji
(PREČIŠČENO BESEDILO)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik, skupaj s 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 vodah Ribiške družine Ljubno ob Savinji
Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in
Zakon o sladkovodnem ribištvu se neposredno uporablja, če s tem pravilnikom niso določeni posebni
pogoji in omejitve.
2. člen
Na podlagi ribiško gojitvenega načrta (v nadaljevanju RGN) je ribolov dovoljen v reki Savinji od izvira
oziroma Logarske doline do jezu v Grušovljah ter v reki Ljubnici od Pažetovega mostu do sotočja s Savinjo.
Vse druge vode so varstvene vode, njihov status pa je natančneje opredeljen v RGN oziroma LN.
Poleg omenjenih vod, ki jih zajema Zgornjesavinjski ribiški okoliš, RD Ljubno ob Savinji upravlja še z
ribnikom pri ribiškem domu, ki pa ima status komercialnega ribnika. Ribolov v njem prav tako opredeljuje
ta Pravilnik.
Za ribolov v reki Savinji in Ljubnici ter komercialnem ribniku se izdajajo letne ribolovne dovolilnice, do
nakupa katerih so upravičeni izključno člani, ki imajo poravnane vse delovne in finančne obveznosti,
določene z akti RD in sklepi organov RD ter turistične dovolilnice, ki so lahko eno in tridnevne.
V skladu s ribiško-gojitvenim načrtom, pred vsako ribolovno sezono upravni odbor RD Ljubno ob Savinji
določi število ribolovnih dni, tako za turiste, člane in mladince RD.
3. člen
Ribolov mladoletnika do 16 let je dovoljen samo v spremstvu polnoletne osebe, ki tudi odgovarja za
ribolov mladoletnika.
3.a. člen Pripravnik sme
izvajati ribolov samo v spremstvu mentorja.
Pripravnikov mentor je lahko le član RD Ljubno ob Savinji z opravljenim ribiškim izpitom, čigar članstvo je
daljše od treh let.

4. člen
Letno ribolovno dovolilnico dobi član, ko izpolni pogoje, določene s Pravilniki in sklepi organov
RD. Obseg revirjev, ki jih zajema letna dovolilnica posameznika, določita predsednik in gospodar RD Ljubno
ob Savinji na podlagi omejitev vezanih na možno število ribolovnih dni ter sklepa UO RD Ljubno ob Savinji
o dodelitvi dodatnega revirja ali revirjev članu, ki aktivno sodeluje v organih RD in se je v minulem letu
posebej izkazal pri opravljanju delovnih ur.
Turistične ribolovne dovolilnice se prodajajo na prodajnih mestih, ki jih določi upravni odbor Ribiške
družine Ljubno ob Savinji.
Izdaja reprezentančnih ribolovnih dovolilnic je v pristojnosti predsednika in gospodarja
RD.
Na podlagi ribiško-gojitvenega načrta ali izjemnih razmer v naravi (suša, pogin…) lahko upravni odbor
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 objaviti na spletni strani
RD in oglasni deski.

II. RIBOLOV
5. člen
Za ribolov v Zgornjesavinjskem ribiškem okolišu so določeni revirji:
- REVIR 1

Savinja od Logarske doline do sotočja Savinje in Lučnice v Lučah;

- REVIR 2

Savinja od sotočja Savinje in Lučnice v Lučah do Savinjskega mostu nad Ljubnim.

- REVIR 3

Savinja od Savinjskega mostu nad Ljubnim do jezu v Grušovljah.

Del od Savinjskega mostu nad Ljubnim do Pekovskega jezu pod mostom obvoznice v Ljubnem je t.i. »trofejni
revir«, v katerem članom RD z letno dovolilnico ribolov praviloma ni dovoljen, temveč je ribolov dovoljen le
imetnikom dnevne turistične dovolilnice.
Del od izliva Radmirskega potoka na desni strani Savinje do Mlinarjevega jezu dolvodno je t.i. revir 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. Prav tako ni dovoljen ribolov v tem predelu v primeru, da je
ribič predhodno izven tega dela že uplenil ribo.
- REVIR Ljubnica zajema reko Ljubnico od Pažetovega mostu nad Ljubnim do sotočja s Savinjo
v Ljubnem.
Poleg v omenjenih revirjih je ribolov možen tudi v komercialnem ribniku pri ribiškem domu. Način
oziroma pravila ribolova v komercialnem ribniku prav tako opredeljuje ta pravilnik.
Zbor članov RD Ljubno ob Savinji lahko s sklepom naloži Upravnemu odboru RD, da iz gojitvenih razlogov
posamezne revirje zapre za določen čas za ribolov vseh vrst ali določenih vrst rib ali omejiti ribolov na
ribolovne dovolilnice za posamezne revirje.
Ribolov v vseh revirjih je dovoljen od zore do mraka, torej v času od eno uro pred sončnim vzhodom do

eno uro po sončnem zahodu po podatkih ARSO.

6. člen
Ribolov v vseh revirjih je dovoljen samo z eno ribiško palico - muharico in z navezano eno umetno
muho na trnku enojčku brez zalusti ali s povsem stisnjeno zalustjo. Za umetno muho se šteje izključno
muha (suha muha, nimfa, potezanka) izdelana s tehniko vezanja.
Izjemoma je ribičem, ki zaradi zdravstvenih ali starostnih omejitev niso sposobni loviti z muharico,
dovoljen lov postrvi z vodno kroglico in navezo ene umetne muhe brez zalusti z uporabo klasičnega
pribora.
Presojo, kdo je do tega načina upravičen opravi UO RD Ljubno ob Savinji po predloženih dokazilih.
Ribič je upravičen loviti le v revirjih, katere zajema njegova ribolovna dovolilnica!
Prepovedan je ribolov z mostov, jezov ter drugih umetno zgrajenih drugih vodnih objektov (škarpe,
podporni zidovi…), ki so višji od nivoja vode in kjer ribič ne more ribe položiti v vodo na nivoju gladine.
7. člen
Varstveno dobo vseh vrst rib v Zgornjesavinjskem ribiškem okolišu v okvirih veljavnih državnih predpisov
določi Upravni odbor RD Ljubno ob Savinji in se to ustrezno evidentira tudi v letnem načrtu gospodarjenja.
Lov ribjih vrst, ki so v varstveni dobi ni dovoljen. Prav tako ni dovoljen ribolov na vidnih drstiščih v času drsti.
Če ob ribolovu ribič zaporedoma ujame več kot tri primerke ribje vrste, ki je v tem času v lovostaju in v drsti,
mora nemudoma zamenjati ribolovno mesto.
Ribič je pri izvajanju ribolova v primeru prečkanja vodotoka ali hoje po vodotoku v dolžan opazovati okolico
in tako poskrbeti, da ne zaide na območje drstišča ter s tem ne uniči v produ odloženih iker.
Član RD Ljubno ob Savinji se je ob pričetku ribolovne sezone dolžan seznaniti z ribolovnim režimom,
varstvenimi dobami, lovnimi merami ter dovoljenim odvzemom rib za tekočo sezono!
V primeru kontrole s strani ribiškega čuvaja, se mu je član RD nemudoma dolžan legitimirati, pokazati
ribolovni pribor, ribolovno dovolilnico ter morebitne uplenjene ribe.
8. člen
Imetnik ribolovne dovolilnice sme na ribolovni dan upleniti največ tri salmonide, kot to določi UO v letnem
načrtu pred začetkom ribolovne sezone, vendar od tega le eno ribo v dolžini 60 cm ali več. Uplen rib v
medmeri od 40 do 60cm ni dovoljen!
Dovoljen dnevni uplen je do 5kg. Ne glede na prej navedeno je dovoljen uplen ene ribe težje nad 5 kg,
oziroma dveh rib s skupno maso nad 5 kg.
Vsako uplenjeno ribo je ribič dolžan takoj vpisati v ribolovno dovolilnico oziroma to označiti s križcem.
Uplenjene ribe mora ribič imeti pri sebi ves čas trajanja ribolova.
Ko se doseže dovoljeni uplen, se ribolov nemudoma 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 reki Savinji, smejo loviti le v spremstvu člana RD Ljubno

ob Savinji z opravljenim ribiškim izpitom. Število ribolovnih dni za mladince določi UO RD Ljubno ob Savinji
pred pričetkom ribolovne sezone.
10. 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 v revirjih Savinja 2 in Savinja 3 ter v komercialnem ribniku.
V skladu z ribiško-gojitvenim načrtom določi upravni odbor RD število sulcev, ki se lahko uplenijo v tekoči
sezoni.
Člani RD in ribiči-turisti smejo loviti v lovni dobi, dokler ni doseženo predvideno število (plan). Ali je plan
dosežen se je član dolžan prepričati pred pričetkom ribolova ob nakupu ribolovne dovolilnice. 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 ribolovnih
dovolilnic), razen za ribolov sulca po sistemu ujemi in spusti.
Turistične ribolovne dovolilnice za ribolov sulca se izdaja samo na prodajnem mestu, ki ga določi
Upravni odbor RD Ljubno ob Savinji. Praviloma dovolilnice izdaja osebno predsednik ali gospodar RD
oziroma namestnik v času odsotnosti.
11. člen
Način lova sulca
Sulca je dovoljeno loviti samo s klasičnim priborom in z umetno vabo velikosti najmanj deset (10)
centimetrov, merjeno brez trnka in uporabi ribiške vrvice, ki ne sme biti tanjša od 0,40 mm oziroma s
pleteno vrvico primerljivih lastnosti. Ribolov sulca z muharico ni dovoljen!
Ribolov sulca izvajajo polnopravni člani RD Ljubno ob Savinjiv spremstvu drugega člana RD Ljubno ob
Savinji, ki ima opravljen ribiški izpit. Ribiča morata biti med ribolovom v vidni medsebojni razdalji.
Ribiči-turisti lovijo sulca ob spremstvu čuvaja ali člana RD Ljubno ob Savinji posebej zadolženega za
spremstvo.
Ribolov sulca v predelu revirja Savinja 3, kjer je t.i. »trofejni revir« ujemi in spusti je dovoljen le z umetno
vabo s trnkom enojčkom brez zalusti.
12. člen
V skladu s ribiško-gojitvenim načrtom, pred vsako ribolovno sezono upravni odbor RD Ljubno ob Savinji
določi število in vrsto rib, ki se jih lahko upleni v ribolovni sezoni, tako za turiste, člane, mladince in
pripravnike RD Ljubno ob Savinji
13. člen
Na turistično ribolovno dovolilnico je dovoljeno upleniti vrsto in število rib, ki je napisana na ribolovni
dovolilnici.

III. LOV DRUGIH VODNIH ŽIVALI
14. člen
V vodah v upravljanju RD Ljubno ob Savinji ni dovoljen lov žab, školjk, rakov in drugih
vodnih živali.
IV. RAVNANJE Z UJETIMI RIBAMI
15. člen
Ribič mora imeti pri sebi pribor za odpenjanje rib (klešče, pean) in meter. Ujete ribe je dovoljeno
prijemati le z mokro roko, prav tako jo zajeti le v mokro podmetalko. Ribo, ki jo ribič namerava izpustiti,
mora čimprej nepoškodovano odpeti in položiti nazaj v vodo na nivoju vodne gladine. V primeru
nameravane izpustitve, ribe ni dovoljeno polagati na kopno.
Shranjevanje živih rib ni dovoljeno. Ribo, ki jo ribič namerava upleniti, mora le ta nemudoma usmrtiti z
odločnim udarcem po glavi oziroma zatilju.
V. RIBOLOVNA DOVOLILNICA
16. člen
RD Ljubno ob Savinji izdaja ribolovne dovolilnice članom, ki so izpolnili obveznosti določene z akti,
sklepi občnega zbora in sklepi upravnega odbora RD Ljubno ob Savinji.
Ribolovna dovolilnica ni prenosljiva in je ribolov z njo dovoljen le imetniku!

17. člen
Člani RD Ljubno ob Savinji morajo v ribolovno dovolilnico čitljivo vpisati dan in z besedo mesec ribolova
( npr. 06/junij), ali mesec in dan z dvema številkama (06.06.) ter pripisati tudi revir z arabsko številko (R1,
R2, R3 npr.)
Za vsako uplenjeno ribo, ki jo obdržijo, morajo to v ribolovni dovolilnici ustrezno označiti s križcem. Po
končanem ribolovu vpišejo dnevni uplen - število in kilograme - (tudi doma).
Člani RD Ljubno ob Savinji so dolžni ob plačilu članarine za prihodnje leto, najkasneje pa do 31.12., vrniti
ribolovno dovolilnico preteklega 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.
Član, ki do datuma ne vrne pravilno izpolnjene ribolovne dovolilnice izgubi pravico do letne ribolovne
dovolilnice v naslednjem letu, prav tako pa je zavezan plačati odškodnino za neevidentiran uplen rib v
višini, ki jo določi UO RD Ljubno ob Savinji.
VII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Avtentično razlago tega pravilnika daje upravni odbor RD Ljubno ob Savinji v vseh primerih, ko
nastane dvom glede posameznih določil ali uporabe teh.
19. člen

Pravilnik se objavi na oglasni deski RD Ljubno ob Savinji in na spletni strani RD.

20. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Ljubno ob Savinji, dne 15.06.2015

Predsednik ribiške družine Ljubno ob Savinji:
Podkrižnik Janez st.

