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Vsem gospodarjem objektov 

OBVEZNO NAVODILO 

Zaradi zaščitnih ukrepov, ki se izvajajo na nivoju države in občin izdajam naslednje obvezujoče  

NAVODILO 
 

1. Na vseh ribolovnih revirjih je potrebno dosledno izvajati prepovedi združevanja več kot pet 
oseb. Zato morajo gospodarji ribiče usmerjati na ribolovna mesta tako, da so ribiči ki lovijo v 
medsebojni oddaljenosti najmanj 10 m. 

2. Na lovnem mestu je lahko le ribič, ki izvaja ribolov, z njim so lahko le član, ki živi z njim v 
skupnem gospodinjstvu, v nobenem primeru jih ne sme biti več, kot je to določeno z 
državnimi predpisi- trenutno je to 5, v tem primeru ste kot gospodar dolžni povečati razdaljo 
med ribiči na najmanj 20m. 

3. Kot gospodar ne smete priti na noben neposredni stik z ribiči, njihovo opremo in dokumenti, 
preverjanje ribolovnih dovolilnic se izvaja preko interneta. 

4. Ko ribič zasede odrejeno ribolovno mesto ga  sme zapustiti le ko konča z ribolovom, enako 
velja za njegove spremljevalce. 

5. V  nobenem primeru ni dovoljeno zmanjševati medsebojne oddaljenosti med ribiči. 
6. Ribič, ki ne bi upošteval vaših navodil in opozoril mora nemudoma  prenehati izvajanje 

ribolova in zapustiti ribnik. Po potrebi bo ukrepala čuvajska služba, v skladu s svojimi 
pooblastili. 

7. Dosledno izvajajte osebno higieno z umivanjem rok, ko zagotovimo maske pa tudi te.  
8. Gospodarja RD Maribor sproti obveščajte o številu ribičev in problemih, ki bi morebiti nastali 

v zvezi z izvajanjem ribolova po vaših navodilih. 
9. Navodilo izobesite na vidnem mestu in  tako da bo  dostopno vsem ribičem pred začetkom 

ribolova 
10. Obvezujoče navodilo stopi v veljavo takoj in velja do preklica. 

 
Zahvaljujem  se  vam za korektno sodelovanje. 
 

Lep pozdrav 
 
 

Bojan JAVORNIK l.r 

predsednik RD Maribor 
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