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LETNO POROČILO ČUVAJSKE SLUŽBE ZA LETO 2021 

 

 

Čuvajsko službo RD Bohinj je v letu 2021 aktivno opravljalo  7 čuvajev: Selan B., Čuk M., Sušnik L., Jensterle F., 

Ferme A., Veber F., in Gradnik M. in tako za nadzor okoliša ter plašenje ribojedih ptic skupno opravili 752 ur. Delo 

je bilo prilagojeno vsem zahtevam, ki izhajajo iz koncesijske pogodbe ter zakonskim in podzakonskim aktom 

Zakona o sladkovodnem ribištvu, kot tudi izrednim razmeram v letu 2021 (covid 19) 

Samo izvajanje čuvajske službe je bilo zasnovano kot doslej  vendar prilagojeno covidu  - a še vedno na  stalni 

prisotnosti čuvajev na terenu, pomoči in dajanju nasvetov izvajalcem ribolova, spremljalo se je vsa dogajanja v 

Bohinjskem okolišu: onesnaženja, odvozi peska, spremljanje sprememb voda (nivo, temperatura, kalnost,..), 

spremljanje izvajanja intervencijskih sanacij strug in posledično obveščanje prodajalcev dovolilnic o stanju voda 

ter možnosti ribolova, spremljanje in lociranje števila ribojedih ptic, prisotnost pri vseh vlaganjih in izlovih kot tudi 

spremljanje ostalih športnih aktivnosti, ki so bile izvajane v bohinjskem ribiškem okolišu in so imele vpliv na 

izvajanje ribolova in sam ribji živelj (jadranje, kopanje, rafting, kajaki,…), ter seveda tudi samo izvajanje ribolova 

in ugotavljanje nepravilnosti pri tem. 

 Vse opažene nepravilnosti so bile  dokumentirane in sproti posredovane pristojnim komisijam ter podana v 

mesečnih poročilih UO RD Bohinj, tako , da se je v vseh primerih, ko je prihajalo do nepravilnosti lahko sproti 

ukrepalo.  Prijav ribiški inšpektorici ni bilo. 

Večina nepravilnosti se dogaja pri izvajanju ribolova s strani članov Rd Bohinj, zato bomo tudi v letu 2022 nadzor 

poostrili za vse izvajalce ribolova v BRO. 

Iz samih poročil opažanj se da zaključiti, da je bilo izvajanje vseh aktivnosti čuvajske službe v letu 2021 dobro 

opravljeno, kljub  covidu,  kar se tudi vidi na velikem številu rib predvsem v Savi, zelo dobrih odzivih / 

komentarjih redkih ribičev, članstvo pa pozivamo, da nam predvsem v zimskem času (november-marec) pomaga 

vsaj z javljanjem /opozarjanjem pri plašenju ribojedih ptic. 

Še vedno se je spremljala problematika vlomov v avtomobile, predvsem julija in avgusta, ki pa  zaradi odličnega 

sodelovanja z RD Bled, ZZrsl in PP Bled v BRO upada, opozarjamo pa vse , da naj ne puščajo denarja v vozilih in 

parkirajo na za to označenih mestih, vsi, ki dvignete ribolovne dovolilnice prejmete tudi navodila in listke za letno 

brezplačno parkiranje ob Savi Bohinjki na P , posebej določenih za ribiče, kar prosim striktno upoštevajte. 

 

Dober prijem! 

 

 

 Marko Gradnik 

                                                                                                     Vodja čuvajske službe RD Bohinj 

 

 

 

 


