
Na podlagi tretje alineje drugega odstavka 22. člena Statuta Ribiške družine Bled je njen 

Upravni odbor dne 07.12.2012 sprejel 

 

 

P R A V I L N I K 

 

o pridobitvi pravice do trofejnega znaka in trofejnega lista Ribiške družine Bled 
 

 

1. člen 

 

Za izjemen športni ulov posameznih vrst rib v vodah Ribiške družine Bled (v nadaljnjem 

besedilu RD Bled), ta lahko izda športnemu ribiču trofejni znak s trofejnim listom, če 

izpolnjuje pogoje navedene v tem pravilniku. 

 

2. člen 

 

Pravico do trofejnega znaka s trofejnim listom ima športni ribič, ki je ujel ribo s sledečo težo 

oziroma mero: 

 

    sulec    105 cm 

    jezerska postrv     90 cm 

    smuč    100 cm 

    ščuka    110 cm 

    som    160 cm 

    krap        25 kg 

klen         60 cm 

linj         50 cm 

rdečeperka, rdečeoka   40 cm 

ostriž        35 cm 

    lipan        50 cm 

    potočna postrv      60 cm 

    amerikanka       70 cm 

 
 

3. člen 

 

Ribič, ki ujame ribo omenjenih dimenzij in želi pridobiti trofejni znak in trofejni list, je dolžan 

ujeto trofejno ribo pokazati dežurnemu čuvaju RD Bled, da ugotovi, če izpolnjuje pogoje za 

pridobitev trofejnega znaka s trofejnim listom. 

 

4. člen 

 

Pred ocenjevanjem trofejne ribe mora ribič predložiti ribolovno dovolilnico in opisati kje in 

na kakšen način je bila riba ujeta, ter po potrebi za to navesti dejstva. 

 

5. člen 

 

Ribiški čuvaj opravi izmere ribe in zabeleži vse potrebne podatke. Riba mora biti do ocenitve 

v enem kosu in neočiščena.  



6. člen 

 

Trofejni znak in trofejni list se prejme na sedežu RD Bled, po ceni 20 EUR neto. 

 

7. člen 

 

RD Bled je dolžna voditi ustrezno evidenco o izdanih trofejnih znakih in trofejnih listih. 

 

       8.   člen 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pridobitvi pravice do trofejnega 

znaka in trofejnega lista Ribiške družine Bled z dne 22. 3. 1989. 

 

9. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu. 

 

 

                Predsednik RD Bled 

                  Samo Novak 


