CENIK DNEVNIH RIBOLOVNIH KART IN POGOJI RIBOLOVA
NA REKI SAVI 2021
1. OBMOČJE RIBOLOVA:
- reka Sava v območju brestaniškega ribolovnega okoliša
- revir I predstavlja reka Sava nad jezom HE Krško, revir II pa pod jezom HE Krško
- ribolov ni dovoljen v območju NE Krško in območju HE Krško, kjer je dostop prepovedan
- ribolov ni dovoljen v izlivnih delih potokov Brestanica, Blanščica in Presladolski
potok ne glede nato ali so nameščene table z označbo prepovedi
- ribolov iz čolna je dovoljen ob upoštevanju občinskega odloka o določitvi plovnega
režima na reki Savi ( Ur.l.40/2013) in Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na
akumulaciji HE Krško (Ur.l. 72/2017)
2. RIBOLOVNE RIBE, NAJMANJŠA LOVNA MERA IN VARSTVENE DOBE:
- ribolovni režim, lovne ribe, lovopuste in najmanjše lovne mere predpisuje Pravilnik o
ribolovnem režimu in športnem ribolovu v brestaniškem ribolovnem okolišu, sprejet
27.12.2018 in objavljen na spletni strani ribiške družine
- imetnik dnevne ribolovne dovolilnice je dolžan evidentirati ulov bodisi z vrnitvijo
dovolilnice izdajatelju bodisi z obveščanjem spletnega prodajalca
3. REŽIM LOVA:
- lov na načine in vabe, ki jih predpisuje Pravilnik o ribolovnem režimu v ribolovnih
vodah Ur. List RS 99/2007 z dopolnitvami oziroma Pravilnik o ribolovnem režimu
in športnem ribolovu v Brestaniškem ribiškem okolišu v kolikor predpisuje ostrejše
pogoje
- ribolovni dan šteje od zore do noči, nočni ribolov trenutno ni dovoljen
- prenos dnevne ribolovne dovolilnice na drugo osebo ni možen
- ribolovna dovolilnica izdana za Savo ne velja za lov v drugih ribolovnih okoliših
4. CENIK:
- dnevna ribolovna dovolilnica za reko Savo stane 10 € oziroma 15 € ob uporabi dveh palic
5. KONTROLA RIBOLOVA:
- kontrolo izvajanja ribolova vršijo po razporedu čuvaji RD Brestanica-Krško
- pri ribolovu iz čolna mora izvajalec ribolova na zahtevo čuvaja brezpogojno
omogočiti kontroliranje s pristankom čolna ob obali
6. OSTALA DOLOČILA:
- koristnik dnevne ribolovne dovolilnice izvaja ribolov na lastno odgovornost in
prevzema polno odgovornost za nezgode, lastne poškodbe in morebitno povzročeno
škodo, ki bi nastala pri izvajanju ribolova na tuji lastnini, vključno z dostopanjem na
obvodna zemljišča. Istočasno mora koristnik upoštevati eventualne veljavne omejitve in
pogoje, ki jih predpisujejo pristojni organi vezano na COVID 19
- 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 »Ribiške
karte«
Cenik in pogoje ribolova je sprejel UO RD dne 15.3.2021 z veljavnostjo do
preklica.
Predsednik: Aleš Buršič

