POGOJI RIBOLOVA
na ribniku II Brestanica 2020
- območje ribolova je ob dostopnih cestah med ribnikom I in III
- za vse ribiče velja ribolov po načelu »ujemi in spusti« in je obvezna uporaba
podmetalke in blazine za odpenjanje, mreže čuvarice niso dovoljene
- izjemoma je dovoljen odlov srebrnega koreslja (babuške) z odkupom po veljavnem rednem
ceniku
- prepovedana je uporaba hranilnikov pri talnem ribolovu
- za izvajanje ribolova je dovoljena uporaba istočasno največ dveh palic
- cena dnevnih ribolovnih dovolilnic je po veljavnem ceniku, ki je na vpogled na uradni
oglasni deski oziroma pri čuvaju
- pričetek in konec sezone ter dnevni čas lova na ribniku je določen za posamezne mesece in
je na voljo pri čuvaju na ribniku
- za člane kraparskih sekcij pri katerikoli RD, članu drugih RD z opravljenim
ribiškim izpitom, ki pa morajo vsi pridobiti posebno dovoljenje vodstva RD, je
dopuščena možnost nočnega lova z dokupom vsakokratne dovolilnice ob predhodni
najavi pri čuvaju in spoštovanjem kraparskih pravil oziroma kodeksa in opreme
- za vse ostale je obvezna prekinitev ribolova po končanem obratovalnem času
- nočni lov za mladoletne člane in člane brez ribiškega izpita ter brez spremstva ni
dovoljen
- kakršnokoli krmljenje med 21.00-06.00 ni dovoljeno, krmi se lahko s sredstvi, ki jih
dovoljuje veljavna zakonodaja oziroma ti pogoji
- dnevna karta se mora nanašati na plačano število palic po ceniku na začetku ribolova
- ne glede na število palic, lahko ribič zavzame le 5-7 m na obali in lovi načeloma
pravokotno z nasprotno obalo, tako da zavzame največ 10 m prostora na nasprotni
obali, izjema so tekmovalni prostori na organiziranih tekmovanjih
- uporaba mrež čuvaric je dovoljena samo na prijavljenih tekmovanjih registriranim ribičem
- za ribo, ki je ulovljena brez uporabe podmetalke ali se ob ulovu poškoduje, velja
pravilo, da je bila namerno ali iz malomarnosti poškodovana in jo mora uplenitelj
obvezno odkupiti po odškodninskem ceniku, ki je naveden v nadaljevanju teh pogojev
- dnevna karta ali karta za nočni lov ni prenosljiva na drugo osebo in ne velja za druge
revirje v ribiškem okolišu
- otroci mlajši od 8 let lahko brezplačno lovijo v spremstvu osebe, ki je kupila dnevno
dovolilnico ali našega člana z ribiškim izpitom, vendar po veljavnih pogojih ter zanje
odgovarjajo spremljevalci v celoti
- mladina do 15 let in ribiški pripravniki lahko lovijo samo v spremstvu člana z
opravljenim izpitom ali mentorja
- osebam brez ustrezne opreme, osebam v vinjenem stanju in osebam, ki so že kadarkoli
kršile pogoje ribolova na vodah v upravljanju RD, se lahko odkloni prodaja ribolovne
dovolilnice
- smatra se, da kupec ribolovne dovolilnice, pridruženi član, koristnik reprezentančne
karte ali član matične RD, sprejema brezpogojno te pogoje in je z njimi seznanjen in v
celoti odgovarja za svojo lastnino in za eventuelno povzročeno škodo na tuji lastnini ali
lastnini RD Brestanica- Krško
- v primeru tekmovanja, lahko RD omeji področje ribolova, kar ne vpliva na ceno
dovolilnic, kupec dovolilnice pa mora spoštovati omejitve

- za prodajo dovolilnic in spoštovanje pogojev ribolova na ribniku, je pristojen
pooblaščeni čuvaj, ki ima status uradne osebe in ima vidne oznake. Ribolovne
dovolilnice je možno kupiti tudi preko spleta, vendar NE za nočni ribolov
- čuvaj ima pravico do kontrole načina lova, ulova in ravnanja z uplenjeno ribo in v
primeru ugotovljene kršitve teh pogojev zahtevati prekinitev ribolova, brez pravice
kršitelja do povrnitve proporcionalnega dela neizkoriščene ribolovne dovolilnice
- za tehtanje ulova in prejem plačila za odkup ulova je pooblaščen čuvaj na ribniku, ki o
odkupu izda ustrezno potrdilo oziroma račun
- lov iz čolna in z dela obale nasproti urejenemu dostopu ni dovoljen
- uporaba čolna ali daljinsko vodenih ladjic za krmljenje ter krmljenje z nasprotne
obale ni dovoljeno
- kopanje psov je prepovedano, obvezno je odstranjevanje iztrebkov
- pričetek lova brez dovoljenja čuvaja oziroma nakupa dovolilnice, se smatra in
obravnava kot krivolov
- izvajalec je dolžan lovno mesto po končanem ribolovu očistiti od embalaže in sredstev
za izvajanje ribolova z uporabo nameščenih košev za odpadke
- kurjenje oziroma uporaba odprtega ognja je dovoljeno samo z dovoljenjem čuvaja na
za to namenjenih prostorih ob upoštevanju eventualnih zakonskih omejitev in
posebnih pogojev ribiške družine
- lov na spodnjem ter zgornjih dveh ribnikih ni dovoljen, ker gre za vzrejne ribnike, ki
imajo vidne opozorilne napise, razen za kontrolne izlove ali organizirane izlove za
odprodajo
- za organizirana tekmovanja veljajo posebna določila, ki jih določi upravljalec okoliša
oziroma organizator
- vsak se giblje v območju ribnikov in lovi na lastno odgovornost
- v primeru nejasnosti ali neskladja veljajo določila Pravilnika o ribolovnem režimu v
ribolovnih vodah (Ur.list RS št. 99/2007)
- za izvirno tolmačenje teh pogojev je pristojen vodja čuvajske službe, predsednik
oziroma tajnik v njihovi odsotnosti
-pogoje se razobesi na uradni tabli družine na ribniku Mačkovci in objavi na spletni
strani
Pritožbe so možne v pismeni ali elektronski obliki, naslovljene na UO RD
ODŠKODNINSKI CENIK RIB:

(upošteva se živa teža, stehtana s strani čuvaja na licu mesta)
- krap, amur do 6,00 kg/kom
7,00 €/kg
- krap, amur nad 6,00 kg/kom
10,00 €/kg
- krap vrst KOI, ne glede na težo
20,00 €/kg
- tolstolobik ne glede na težo
4,00 €/kg
- ribji drobiž ( ploščič, rdečeoka, ogrica)
5,00 €/kg
Te pogoje je sprejel UO RD BRESTANICA-KRŠKO dne 9.03.2020 in veljajo do preklica.
Upravni odbor RD Brestanica-Krško
Predsednik: Aleš Buršič

