RIBIŠKA DRUŽINA LJUBNO OB SAVINJI
Na Pečeh 10
3333 Ljubno ob Savinji
www.rd-ljubno.si
info@rd-ljubno.si
Ljubno ob Savinji, 17.2.2018

VABILO
Vabimo te na redni letni zbor članov RD Ljubno ob Savinji, ki bo v nedeljo, 04.03.2018 ob 09.30 uri
v prostorih Lovskega doma LD Ljubno, Ter 30, ki se nahaja ob cesti proti Rastkam.
(mimo Kulturnega doma naravnost proti Smrekovcu ca. 2km se na desni strani nahaja lovski dom)
Dnevni red:
1.) Otvoritev občnega zbora
2.) Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske ter volilne komisije.
3.) Poročila o delu organov in komisij RD Ljubno ob Savinji v letu 2017:
- poročilo predsednika
- poročilo gospodarja
- poročilo blagajničarke
- poročilo nadzornega odbora
- poročilo o delu mladinske sekcije
- poročilo o delu čuvajske službe
- poročilo tekmovalne komisije
- poročilo inventurne komisije
- poročilo disciplinske komisije
- poročilo verifikacijske komisije
4.) Razprava po poročilih in pozdrav gostov
5.) Predstavitev kandidatov za nadomestne volitve dveh članov NO, ter volitve le teh
6.) Poročilo volilne komisije
7.) Obravnava in sprejem letnega plana dela, finančnega plana ter seznanitev s planom
gospodarjenja za leto 2018, katerega je že potrdil ZZRS
8.) Razno
Prosimo za zanesljivo udeležbo!
Prosimo, da v skladu s Statutom RD Ljubno morebitne predloge ali pobude za razpravo na zboru
članov pošljete pisno na elektronski naslov info@rd-ljubno.si najkasneje do 1.3.2018!
Člane RD Ljubno ob Savinji obenem obveščamo, da bo dvig letnih ribolovnih dovolilnic mogoč v
Ribiškem domu RD Ljubno od 1. marca do 15. marca 2018 od 11.00 do 18.00 ure razen ob
ponedeljkih, ko je dom zaprt! Prosimo vas, da se držite navedenega termina! Cena male letne
dovolilnice (11 lovnih dni Savinja + 5 lovnih dni ribnik) za leto 2018 znaša 30 EUR, cena velike letne
dovolilnice (21 lovnih dni Savinja + 5 lovnih dni ribnik) pa 60 eur. Za ženske in redne študente do 25.
leta starosti velja 50% popust. Člani, ki niso opravili predpisanih delovnih ur, bodo obenem morali
poravnati tudi te, sicer dvig ribolovne dovolilnice ni možen! Cena ene neopravljene delovne ure je 10
eur!
Člani, ki so v preteklem letu morali opraviti 50 delovnih ur in le teh niso opravili, po sklepu UO
RD Ljubno ob Savinji ne morejo dvigniti letne ribolovne dovolilnice!
Tudi letos bo organizirana očiščevalna akcija reke Savinje, pritokov in okolice ribiškega doma. Za
termin le te in termine delovnih akcij prosimo, da spremljate našo spletno stran ali oglasno desko.
Opozarjamo na primerno opremo ter orodje!
Lep pozdrav in dober prijem!
Tajnik RD Ljubno ob Savinji:
Zagožen Boštjan

UO RD Ljubno ob Savinji:

OBRNI 

POMEMBNA OBVESTILA ČLANOM
-

Prosimo vas, da za datume delovnih akcij in morebitnih drugih novosti ali sprememb
spremljate našo spletno stran www.rd-ljubno.si
Na spletni strani imate tudi možnost vpisa svojega elektronskega naslova, na katerega nato
avtomatsko prejmete vsakršno objavljeno obvestilo. V kolikor le teh ne prejemate, preverite
predal vsiljene (spam) pošte!

-

Tudi v sezoni 2018 tako kot lani veljajo enake zmanjšane enake kvote dnevnih ribolovnih
dovolilnic kot v minuli seozni, ki tako omogočajo dnevno maksimalno 30 ribičev skupaj v
revirih 2+3, medtem ko bodo zaradi zaščite lipana in potočne postrvi dnevne dovolilnice za
Savinjo 1. revir in Lučnico na voljo le od 1.6. do 30.9. Cene turističnih dnevnih dovolilnic
znašajo 60 eur za enodnevno in 150 eur za nakup tridnevne dovolilnice.
Za dnevne ribolovne dovolilnice tudi v sezoni 2018 velja ribolov le po režimu ujemi in spusti.

-

Člani imajo možnost nakupa dnevne ribolovne dovolilnice za ribnik po nižji ceni, ki znaša 10
eur!

-

Tako kot v minuli sezoni bo z letno ribolovno dovolilnico v sezoni 2018 dovoljen uplen le ene
ribe nad 60cm na člana na sezono, bodisi v Savinji ali ribniku, katero je ribič dolžan vpisati
takoj po uplenu.

-

Pri ribolovu je dolžina muhe omejena na maksimalno 5cm. Članom odsvetujemo uporabo
dodatne obtežitve (svinca) na predvrvici!

-

Ribolov v Savinji na območju kompleksa Šport centra Prodnik ne bo dovoljen za turiste, za
člane pa velja režim Ujemi-Spusti, kot do sedaj.

-

Prosimo vas, da se seznanite z akti Ribiške družine Ljubno ob Savinji, ki so objavljeni na
spletni strani pod rubriko Družina. (Pravilnik o športnem ribolovu v vodah RD Ljubno,
Pravilnik o disciplinski odgovornosti članov RD Ljubno, Statut RD Ljubno…)

-

Prijazno vas želimo spomniti, da ribolovna sezona traja res le od 1. marca oziroma 1. aprila do
31. oktobra, vendar so naše vode in živelj v njih potrebne skrbi skozi celo leto. Poleg
krivolovcev so zlasti v zimskem času velika težava kormorani, najde pa se tudi kakšno drugo
opravilo. Vabimo vas, da Savinjo s pritoki obiščete tudi v tem času, čeprav le z namenom
prijetnega sprehoda.

-

V zimskem času poteka drst potočne postrvi in nato amerikanke, v marcu, aprilu in maju pa
svoje poslanstvo opravljajo lipani in sulci. Vse te vrste svoje ikre zakopljejo v prod na vseh
prelivih z mirnejšo vodo in plitvejših delih vodotoka, valjenje pa odvisno od ribje vrste in
temperature vode traja od dveh do treh mesecev. Neposredno po drsti so ta mesta še vidna kot
svetle lise v produ, nepravilne (elipsaste ) oblike premera od 0,5m pa tudi do nekaj metrov
odvisno od velikosti rib na drstni jami, s časom pa zaradi alg in usedlin to ni več vidno. Z
željo, da omogočimo preživetje ikram oziroma izvaljenim mladicam, bodimo v spomladanskih
mesecih vse do sredine junija pozorni pri prečkanju vode oziroma pri hoji po vodi, zaželjeno
je, da na to na primerno vljuden način opozorimo tudi svoje tovariše. Stopanje po drstni jami
namreč uniči ikre v fazi valjenja. Verjamemo, da je želja vseh nas imeti čim bolj bogate vode,
ki bodo v ponos nam in našim zanamcem, zato poskrbimo za ribji zarod in nedorasle ribe, saj
brez majhnih tudi velikih ne bo.

V sezoni 2018 vsem želimo dober prijem ter čim več lepih trenutkov ob vodi!
Pomembni kontakti:
Ribiška družina Ljubno ob Savinji
Na Pečeh 10
3333 Ljubno ob Savinji
Spletna stran: www.rd-ljubno.si
E-mail: info@rd-ljubno.si
Facebook stran: www.facebook.com/rdljubno

V primeru onesnaženja vodotoka ali pogina rib, prosimo takoj obvestite Center za obveščanje
na tlf. 112 !

