
OBVESTILA ČLANOM KRD ZA 2019! 
Sestanki pred zborom članov – volitve po aktivih! 
Aktiv Mežica ima sestanek v petek, 22. februarja ob 17.00  - gostilna Krebs Mežica. 
Aktiv Slovenj Gradec ima sestanek v petek, 1. marca  ob 18.00 v Gostilni Port pub Pameče; 
Aktiv Ravne ima sestanek v nedeljo, 3. marca ob 17.00 – pizzerija Čista desetka – Javornik. 
Aktiv Dravograd ima sestanek v sredo, 6. marca ob 18.00 uri na Ribiškem domu. 
Čistilna akcija, katere udeležba je OBVEZNA, bo po aktivih: 

- aktiv Dravograd zbor na Ribiškem domu 6.4. do 8.00 ure; 
- aktiv Ravne na parkirišču nasproti trgovine Spar 6.4. zbor do 8.00 ure; 
- aktiv Slovenj Gradec pred gasilskim domom v Pamečah 6.4. do 8.00 ure; 
- aktiv Prevalje - Mežica zbor pri Domu upokojencev Mežica  6.4. do 8.00 ure na Prevaljah zbor 

pri vodnem rovu zbor do 8.00 ure; 
Vsi člani, ki so opravili delovne ure morajo poskrbeti, da dobijo žig in podpis o opravljenih urah v letno 
ribolovno dovolilnico.  
Delovne akcije se bodo odvijale tudi med letom. Tisti, ki se je ne morete udeležiti v aprilu se javite 
vašemu predsedniku aktiva, da vas aktivira in ure opravite ob kašni drugi akciji.  
 
DELOVNE URE!!!!! 
Delovna ura je 5 €! Za leto 2019 se bo dosledno kontroliralo kdo je opravil delovne ure, zato naj 
vsak član poskrbi, da bo na seznamu oz. bo imel žig v letni ribolovni dovolilnici na zadnji strani o 
opravljenih urah!!!  
 
Za nočni ribolov ostaja režim kot je bil, torej najmanj trije ribiči, ki se prijavijo na ribiškem domu in vsak 
doplača 5 € za nočni ribolov. Dovoljena trasa je od železniškega mostu do priveza za čolne pri 
ribiškem domu.  
 
Po sklepu gospodarske je do nadaljnjega dovoljen uplen 1 lipana na lovni dan. Revir Suhodolnica 
je od gostišča Kovač v Podgorju do izliva v Mislinjo. 
Imetniki salmonidnih revirjev so dolžni vsako uplenjeno ribo vpisati sproti, v kolikor tega ne bodo 
upoštevali, bodo sankcionirani, poleg sankcij pa bo sledil odvzem salmonidnih revirjev za tri leta.  
 
POMEMBNO  !!!!!!!!!!!!!!!!! 
UO je dne 30.11.2016 na 16. redni  seji potrdil dosledno izvajanje sklepa, da imetniki salmonidnih 
revirjev, ki se ne udeležijo čistilne akcije izgubijo pravico do le teh. 
  
Prav tako je s strani RZS prispel dopis, da ribiški inšpektorji sankcionirajo ribiče, ki uporabljajo 
mreže čuvarice. Mreže čuvarice so po zakonu prepovedane in se jih ne sme uporabljati.  
 
Člani nad 70 let imajo pravico do treh brezplačnih dnevnih ribolovnih dovolilnic ujemi-izpusti na ribniku 
Brdinje ali v trofejnem revirju Meže. Tisti ki niste izrecno sporočili, da bi dnevnice koristili v Meži jih 
boste dobili avtomatsko na ribniku Brdinje. Za Mežo bo seznam pri Steklarstvu Adam. 
 
Pisarna RD je odprta vsako sredo med 16.00 in 18.00 uro. Če v tem času nikakor ne morete priti do nas 
pokličite na 041 248 254 ( Robert Preglau ) ali pišite na naš e-naslov. 
Na spletni strani boste sproti obveščeni, če katero sredo pisarna slučajno ne bo odprta. 
 
VSAK ČLAN KRD JE DOLŽAN SKRBETI ZA PRAVILNO IZVAJANJE ŠPORTNEGA 
RIBOLOVA IN VAROVANJE ČISTEGA OKOLJA OB RIBOLOVNIH VODAH KRD! 
 
Vse informacije najdete tudi na spletni strani: 
http://home.amis.net/koroskar/ 
Naslov elektronske pošte pa je: koroska.ribiska.druzina@amis.net  
Vabljeni, da nam sporočite svoja mnenja, predloge, probleme, ideje….. 


