
RD DOLOMITI
Ul. V. Dolničarja 11
1356 DOBROVA

PRAVILNIK RD DOLOMITI ZA LOV SULCA

V skladu z 19. in 22. členom Pravilnika o športnem ribolovu Ribiške družine Dolomiti
(sprejet dne 2. 6. 2020) je upravni odbor RD Dolomiti, na seji dne 2. 2. 2021, sprejel naslednji
Pravilnik za lov sulca:

Dovoljen ulov:

Skupni dovoljen ulov v vseh revirjih, v posameznem koledarskem letu, je 10 sulcev. Ko je ta
kvota dosežena, se zaključi prodaja dovolilnic.

Lovni pogoji:
• Najmanjša mera sulca je 70 cm
• Lov sulca v navedenih revirjih je dovoljen od vključno 1.oktobra tekočega,  do vključno 

14.februarja prihodnjega koledarskega leta.
• Lov lahko opravljajo samo ribiči z ribiškim izpitom
• Za lov sulca so dovoljene vse umetne vabe, ki ne smejo biti manjše od 9 cm..
• Sulca se lahko lovi le v parih (dva ribiča). V lovu lahko sodeluje več  ribičev,  če se tako 

predhodno dogovorijo.
• Nabava dovolilnic, lov in vračanje ribolovnih dovolilnic, se lahko izvaja samo z obvezno 

prisotnostjo člana RD Dolomiti, ki je na lovu odgovoren za spoštovanje opredeljenih pravil. 
Pri nakupu se mora identificirati s člansko izkaznico Rezervacija dovolilnic ni možna, lahko 
pa ribiči v naprej kupijo dovolilnice za določen dan

• Član RD Dolomiti ali član CO Ljubljanica lahko ulovi s člansko enodnevno dovolilnico za 
lov sulca največ enega sulca. Nadaljnji lov sulca je mogoč izključno le z nakupom turistične 
enodnevne dovolilnice za lov sulca.

• Ribič z dovolilnico za lov sulca na isti dan ne more loviti ščuko.

Ceni ribolovnih dovolilnic:
• Cena dovolilnice za lov sulca za člane RD Dolomiti in člane RD-jev v okviru CO Ljubljana 

znaša 15,00 EUR
• Za druge ribiče je cena t.i.turistične dovolilnice 40,00 EUR na Gradaščici in 30,00 EUR na 

Horjulki

Dovolilnice se lahko nabavi v gostilni Pr’Prek v Šujici.

Pravilnik stopi v veljavo 01.03. 2021.
Predsednik RD Dolomiti:
Marijan Kerč l.r.


