PRILOGA K RIBOLOVNI DOVOLILNICI ZA LOV ROPARIC
Imetnik dnevne ali nočne dovolilnice je pri ribolovu na Koseškem bajerju dolžan
upoštevati naslednja navodila.
1. Dnevna ribolovna dovolilnica velja od zore do mraka, nočna pa od mraka do zore
naslednjega dne. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po
zahodu sonca. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije
Republike Slovenije za okolje.
2. Na ribolovno dovolilnico lahko lovi le en ribič. Ribolovna dovolilnica velja samo za
ribolov z eno palico. Na palici je lahko samo en trnek oz. ena vaba.
3. Ribolovna dovolilnica ni prenosljiva in je veljavna, če se z njo lahko istoveti njen imetnik.
4. Dovoljene so samo umetne vabe dolžine najmanj 6 cm s trnkom enojčkom brez
zalusti.
5. Pri ribolovu mora ribič obvezno imeti pri sebi odpenjalec (pean) ali klešče za odpenjanje
rib, dovolj veliko podmetalko, meter in razkužilo. Priporoča se uporaba podmetalke s
stranico vsaj 90 cm, uporaba blazinice za odpenjanje ujetih rib in tehtnica
6. Ujete ribe mora ribič takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo. Ujetih rib ni dovoljeno
shranjevati v mrežo čuvarico.
7. Prepovedano je loviti ribe v varstveni dobi:
VRSTA RIBE
VARSTVENA DOBA

REŽIM

Smuč

01.03. – 31.05.

UJEMI IN SPUSTI

Som

01.05. – 30.06.

UJEMI IN SPUSTI

Ščuka

01.02. – 30.04.

UJEMI IN SPUSTI

8. Dovoljen režim ribolova roparic je samo UJEMI IN SPUSTI (C&R).
9. Po končanem ribolovu je ribič dolžan za seboj počistiti ribolovno mesto in morebitne
odpadke odložiti v kontejner oz. ob bajerju nameščene koške za odpadke.
10. Ribič mora po končanem ribolovu ribolovno dovolilnico vrniti na prodajno mesto ali
ribiškemu čuvaju.
11. Ribič mora na zahtevo ribiškega čuvaja pokazati: ribolovno dovolilnico, dokument za
dokazovanje istovetnosti, ribolovni pribor in opremo ter morebiten ulov.
12. Ribič pri izvajanju ribolova ni posebej zavarovan, zato izvaja ribolov na lastno
odgovornost.
13. Ribiču, ki ne upošteva navedenih navodil, lahko ribiški čuvaj odvzame ribolovno
dovolilnico in zaseže ribiško opremo.

POSEBNO OPOZORILO!
V dogovoru z Modelarskim društvom Ljubljana bodo vsako sredo in petek od 15. do 20.30
ure na vzhodni strani Koseškega bajerja (lesena ploščad) potekali treningi z radijsko vodenimi
modeli čolnov in modelov jadrnic. Ob tekmovanjih (seznam po dnevih je za tekoče
koledarsko leto objavljen na spletni strani www.rd-dolomiti.si) bo tekmovalni prostor že dan
pred izvedbo in na sam dan ustrezno označen. Znotraj tega območja ribolov v teh dnevih ne
bo mogoč.
Ribičem svetujemo, da v tem času v teh predelih ne izvajajo ribolova oz. lahko lovijo, vendar
na lastno odgovornost, pri čemer na noben način ne smejo ovirati modelarjev pri njihovih
aktivnostih.
Datumi tekmovanj za tekoče leto so objavljeni na www.rd-dolomiti.si.
Ljubljana, 01.03.2017

