PRILOGA II

CENIK DNEVNIH RIBOLOVNIH KART IN POGOJI RIBOLOVA
NA REKI SAVI
1. OBMOČJE RIBOLOVA:
- reka Sava v območju zajezitve HE Krško od desnega brega izliva Blanščice do omejitvenih
Tabel nad HE Krško
- revir I predstavlja reka Sava nad jezom HE Krško, revir II pa pod jezom HE Krško
- ribolov ni dovoljen v kontroliranem območju NE Krško in omejenem območju HE
Krško, kjer je dostop prepovedan
- ribolov ni dovoljen v izlivnih delih potokov Brestanica, Blanščica in Presladolski
potok oziroma povsod, kjer so nameščene table z označbo prepovedi
- v potokih ribolov je omejen s sklepom UO RD samo za člane družine, ki je razviden
iz pogojev za tekoče leto in so dostopni na spletu oziroma oglasni deski na ribniku
- ribolov iz čolna je dovoljen ob upoštevanju režima plovbe z občinskim odlokom
(brez motornega pogona) in skladno z omejitvijo plovbe v kontroliranih območjih
NEK in HE Krško
- v predelih izvajanja del v strugi reke ribolov ni dovoljen
2. RIBOLOVNE RIBE, NAJMANJŠA LOVNA MERA IN VARSTVENE DOBE:
- najmanjše mere in lovopusti po prilogi, ki je sestavni del dnevne ribolovne
dovolilnice
- dovoljen dnevni ulov: 1 som ali 1 ščuka ali 2 krapa ali 5 ostalih ciprinidov ali 20
zelenik in pisank, ulov srebrnega koreslja je omejen na 10 kom
- ulov podusti, jeza in mrene je omejen na 2 kom v revirju I nad HE Krško
- lov menka in sulca je prepovedan
- ko je izpolnjen eden od zgornjih ulovov, je potrebno prenehati z ribolovom ali
kupiti novo dnevno ribolovno dovolilnico
3. REŽIM LOVA:
- lov z eno palico istočasno, brez uporabe mrež za shranjevanje rib
- lov na načine in vabe, ki jih predpisuje Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih
vodah Ur. List RS 99/2007, enako velja za ravnanje z ulovljenimi ribami
- ribolovni dan šteje od zore do mraka, nočni ribolov ni dovoljen
- prenos dnevne ribolovne dovolilnice na drugo osebo ni možen
- ribolovna dovolilnica ne velja za ribnik
4. CENIK:
- dnevna ribolovna dovolilnica za reko Savo stane 10 € (deset EUR)
5. KONTROLA RIBOLOVA:
- kontrolo izvajanja ribolova vršijo po razporedu čuvaji RD Brestanica-Krško
- kupec dnevne ribolovne dovolilnice mora na zahtevo izkazati istovetnost s podatki
na kupljeni dovolilnici, pokazati ulov in na zahtevo čuvaja prekiniti z ribolovom, če
je izpolnil pogoje iz 2. točke teh pogojev
- pri ribolovu iz čolna mora izvajalec ribolova na zahtevo čuvaja brezpogojno
omogočiti kontrolo z pristankom čolna ob obali
6. OSTALA DOLOČILA:
- koristnik dnevne ribolovne dovolilnice izvaja ribolov na lastno odgovornost in
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prevzema polno odgovornost za nezgode, lastne poškodbe in morebitno povzročeno
škodo, ki bi nastala pri izvajanju ribolova na tuji lastnini, vključno z dostopi in
obvodnimi zemljišči
- kupec dnevne ribolovne dovolilnice potrjuje seznanjenost s temi pogoji
- dnevno ribolovno dovolilnico je možno kupiti pri čuvaju na ribniku oziroma v
lokalih z vidno oznako ( Gostišče pri mostu v Brestanici) ali preko spletne prodaje
Cenik in pogoje ribolova je sprejel UO RD dne 22.03.2018 z veljavnostjo do preklica in tvori
sestavni del Pravilnika o športnem ribolovu v Brestaniškem ribiškem okolišu
Upravni odbor RD Brestanica-Krško

