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Interno glasilo RD Bistrica Domžale

Številka 3, december 2015

V PRIPRAVI JE NOVELA PRAVILNIKA
O ŠPORTNEM RIBOLOVU
Upravni odbor RD Bistrica Domžale je na
prvi obravnavi predloga pravilnika sprejel
nekatere usmeritve glede izvajanja ribolova
v prihodnje. Novost je, da bo v celotnem
revirju Kamniška Bistrica 2 dovoljen
izključno ribolov po načelu ujemi in spusti,
v KB-4 od sotočja z Račo do izliva v Savo bo
prepovedano vijačenje, podaljšala pa se bo
ribolovna sezona do novembra. Dovoljen bo
uplen le enega krapa ali ene potočne
postrvi in enega lipana. Gradiško jezero bo
označeno s traso, kjer bo možen ribolov po
načelu Ujemi in spusti. Odloviti bo mogoče
do 7 sulcev letno, tudi v Dolski mlinščici in
upleniti 2 ščuki letno. Druge spremembe so
redakcijske narave in so usklajene z
usmeritvami ZZRS in ribiškega inšpektorja.

Foto: S. Jančar, 11/2015

RIBIŠKI KOLEDAR RZS
Ribiška zveza Slovenije je ribiškim družinam
ponudila ugoden nakup kakovostnega
stenskega ribiškega koledarja, ki ga mora v
svoji sobi imeti vsak pravi ribič. Če je še kdo
zainteresiran zanj, nam to prosim sporočite
na
el.
naslov:
rd.bistricadomzale@gmail.com.

NOVI VODJA ČUVAJSKE SLUŽBE
Upravni odbor je na zadnji decembrski seji
sprejel tudi sklep, da se za novega vodjo
čuvajske službe določi Drago Dejak iz PO
Kamnik.
RIBOLOVNE DOVOLILNICE ZA SULCA
SO ŽE DOSEGLJIVE NA PORTALU
RIBIŠKEKARTE.SI
Z namenom povečanja interesa za ribolov
sulca, smo pred kratkim omogočili prodajo
dovolilnic za sulca tudi na portalu
http://www.ribiskekarte.si. Ker smo ob
zadnjem vzorčenju rib ugotovili dober
naraščaj sulca, vas vabimo, da se v
spremstvu kolega ribiča udeležite ribolova
kralja voda v revirju KB-4 do vključno 14. 2.
2016.

www.rd-bistrica-domzale.si

ZAMENJAVA RIBOLOVNIH
DOVOLILNIC
Zamenjava ribolovnih dovolilnic v ribiškem
domu na Krakovski cesti 18a v Domžalah bo
potekala v soboto, 2. 1. 2016 od 8. do 12.
ure, v nedeljo, 3. 1. 2016 od 8. do 12. ure
in v ponedeljek, 4. 1. 2016 od 16. do 20.
ure. S seboj imejte potrdilo o plačilu
članarine in izpolnjeno rekapitulacijo.

rd.bistricadomzale@gmail.com
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POZIV KANDIDATOM ZA RIBIŠKE
ČUVAJE

VESEL BOŽIČ IN DOBER PRIJEM V
LETU 2016

Člani, ki vas zanima delo v čuvajski službi,
lahko kandidirate za udeležbo na
usposabljanju in opravljanju ribiškega
izpita. Interes sporočite na el. naslov:
rd.bistricadomzale@gmail.com.

Upravni odbor RD Bistrica Domžale želi
vsem članom, mladim ribičem, poslovnim
partnerjem ter ostalim vesele in zadovoljne
božično-novoletne praznike ter vošči dober
prijem tudi v letu 2016.

IN MEMORIAM MILAN ŠTOLFA,
1928+2015
Sporočamo žalostno vest, da smo se 24.
oktobra 2015 poslovili od našega častnega
člana Milana Štolfe, ki je bil dejaven celotno
obdobje delovanja RD Bistrica Domžale. Naj
počiva v miru.
Vir: Dreamstime.com
**********************************
Vabljeni, da nam pri vsebini naslednje
številke pomagate tudi vi. In sicer tako, da
nam pošljete fotografije trofejnih ulovov ali
zanimive fotografije vodnega in obvodnega
življenja, napišete kak ribiški utrinek ali
pripetljaj, pošljete zapis na blogu in izrazite
pohvalo ali, če je potrebno, tudi grajo. Prav
tako se lahko, če želite, pridružite tudi
uredniškemu odboru Bistriške kronike. Moj
elektronski
naslov
je:
trtnik.ales@gmail.com
Aleš Trtnik, urednik
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