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Ljubno ob Savinji, 19.7.2022 

 

 

Zadeva: Prepoved ribolova v Zgornjesavinjskem ribiškem okolišu in omejitev    

              ostalih aktivnosti 

 

Spoštovani, 

 

zaradi izredno nizkega vodostaja in pregrevanja vodotokov, je UO RD Ljubno ob Savinji dne 

19.7.2022 s korespondenčnim sklepom sprejel odločitev, da se od četrtka 21.7.2022 do nadaljnjega 

prepove ribolov tako za člane kot ribiške goste in zapre prodaja ribolovnih dovolilnic v 

Zgornjesavinjskem ribiškem okolišu, ki zajema reko Savinjo z vsemi pritoki, mrtvicami ter ostalimi 

vodnimi telesi od Grušovelj gorvodno do izvira, prav tako pa tudi na komercialnem muharskem ribniku. 

Gostom z že vnaprej kupljenimi ribolovnimi dovolilnicami se omogoči izdaja voucherja za menjavo 

datuma ribolova. 

 

Glede na nastale razmere menimo, da je to edina smotrna odločitev, ki se nam je obrestovala že v 

preteklosti in je pri naših stalnih gostih v minulih tovrstnih primerih naletela na izjemno pozitiven odziv. 

Naši odločitvi sledita tudi Ribiški družini Mozirje in Šempeter, kjer so razmere zaradi pregrevanja 

vodotokov še toliko bolj kritične. 

Nizek vodostaj v kombinaciji z vročinskim valom je privedel temperature vodotokov in nivo kisika v 

vodi na stopnjo, ko se vodni organizmi dejansko borijo za golo preživetje ter je tako vsakršno 

vznemirjanje pogubno. 

 

Po pogovoru s ponudniki kajak&rafting ter ostalih vodnih športov iz območja občin Ljubno, Luče in 

Solčava,s katerimi ribiči zadnja leta resnično zgledno sodelujemo v dobrobit varovanja narave se vsi 

soglasno strinjajo, da je odločitev na mestu in so tudi sami že prenehali izvajati aktivnosti iz svoje 

ponudbe, medtem, ko se nevodene skupine in drugi ponudniki na situacijo žal ne ozirajo. 

Ob tem apeliramo na Občine Ljubno, Luče in Solčava, da v okviru pristojnosti in možnosti prepovejo 

plovbo na Savinji do normalizacije razmer, ter ob tem do nadaljnjega oziroma do normalizacije razmer 

NUJNO maksimalno angažirajo skupno medobčinsko redarstvo in za pomoč zaprosijo tudi Policijsko 

postajo Mozirje za nadzor nad izvajanjem ostalih aktivnosti v obvodnem pasu (vožnja v naravnem 

okolju…), saj je zadnje dni na območju vseh treh občin zaznati precej črnega kampiranja, da o obilici 

obiskovalcev v obvodnem pasu ne govorimo.  

Posebej kritična je situacija v pozno popoldanskem času in ob vikendih. 

 

Ribiška družina Ljubno ob Savinji bo tako do nadaljnjega podvojila nadzor nad vodotoki s strani ribiško 

čuvajske službe in le to izvajala tudi v nočnem času. Žal je v pristojnosti ribiških čuvajev le nadziranje 

nad izvajanjem ribolova, medtem ko lahko na vse ostale nepravilnosti naši čuvaji kršitelje le 

dobronamerno ozaveščajo, saj za kaj več nimajo popolnoma nobenih pristojnosti.  

Čuvaji sicer v sklopu rednega nadzora po navodilu vodje čuvajske službe opozarjajo vse tudi na 

(ne)pravilno parkiranje v naravnem okolju, čistoči in podobno.  
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Menimo, da je prav, da vse interesne skupine, ki na tak ali drugačen način sobivajo z naravo in 

trajnostno izkoriščajo njene vire ter jo tržijo v razmerah kot so prepoznajo trenutek, ko je edina pravilna 

odločitev stopiti korak nazaj v dobrobit narave in trajnosti. 

 

Prosimo vas za povratno informacijo o aktivnostih, katere ste pripravljeni izvesti.  

 

 

V upanju na pozitiven odziv in pripravljenost k sodelovanju se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo 

pozdravljamo! 

 

 

Predsednik RD Ljubno ob Savinji: 

Križnik Gregor 

 


