RIBOLOVNI REŽIM ZA ŠMARTINSKO JEZERO
- RIBOLOV PLENILK - 2018
1. RIBOLOVNA DOVOLILNICA
(1) Ribolovna dovolilnica je lahko dnevna, nočna ali letna.
(2) Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva in je veljavna, če se z njo lahko identificira njen imetnik.

2. ČAS RIBOLOVA
(1) Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka.
(2) Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca. Za določitev časa sončnega
vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije Republike Slovenije za okolje.
(3) Ribolov v Šmartinske jezeru je prepovedan od 01.01. do 28.02. ali ko je jezero pod ledom.

3. EVIDENCA UPLENA
(1) Ko ribič upleni ribo jo mora takoj vpisati v ribolovno dovolilnico, ko doseže dovoljen skupni uplen pa zaključiti z ribolovom.
(2) Ribič, ki poseduje dnevno ribolovno dovolilnico mora dovolilnico po končanem ribolovu vrniti na prodajno mesto ali
dosegljivemu ribiškemu čuvaju.

4. RIBOLOVNI NAČINI TER OPREMA
(1) Ribolov je dovoljen le z eno (1) ribiško palico z eno (1) navezo in dovoljeno vabo.
(2) Ribolov rib plenilk se lahko izvaja z obale ali iz čolna s tehnikami: beličarjenje, vlek, vijačenje, muharjenje in bučkanje.
(3) Uporaba odprtega ognja je strogo prepovedana !

5. RIBOLOVNE TEHNIKE
(1) Ribolov rib plenilk je dovoljen z uporabo vseh zakonsko dovoljenih ribolovnih tehnik.

6. DOVOLJENE VABE IN VABE ZA PRIVABLJANJE RIB
(1) Ribolov rib plenilk je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega izvora.
(2) Ribolov plenilk je dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki in z vabami rastlinskega in živalskega izvora (peleti,
bojliji, deževniki, kostni črvi, živalska drobovina…).
(3) Mrtva riba za vabo je prepovedana, razen za lov soma od 01.07. do 15.10., vendar daljša od 15 cm.
(4) Od 16.10. do 31.12. je ribolov na ribe plenilke dovoljen izključno na vlek, vijačenje, muharjenje in bučanje in samo z
umetnimi vabami.
(5) Za privabljanje rib in vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba: živih živali (razen deževnikov in kostnih črvov), živali ali
surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave ter snovi, ki vsebujejo
strupene ali omamne sestavine.
(6) Skupna količina krme za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan ali noč, od te pa je lahko največ 1 kg
vabe živalskega izvora.

7. RAVNANJE Z UJETIMI RIBAMI TER OBVEZEN DODATNI PRIBOR
(1) Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
(2) Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči.
(3) Uporaba mrež za shranjevanje živih rib ni dovoljena.
(4) Priporoča se uporaba podmetalke primerne velikosti in blazine za polaganje rib.
(5) Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje rib (pean ali klešče).

8. NAJMANJŠE LOVNE MERE IN VARSTVENE DOBE
(1) Ribič mora upoštevati najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih vrst ribolovnih rib v Donavskem povodju, ki
so predpisane s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah.
Upoštevajoč lovopuste je ribolov določene ribje vrste prepovedan: soma med 01.05. in 30.06., ščuke med 01.02. in 30.04.,
smuča med 01.03. in 31.05. in bolena med 01.05. in 30.06.
Najmanjše mere za uplen določene ribje vrste so: som 60 cm, ščuka 50 cm, bolen 40cm, smuč 50cm.
(2) Ribolov v Šmartinske jezeru je prepovedan od 01.01. do 28.02. ali ko je jezero pod ledom.

9. DOVOLJEN UPLEN
(1) Dovoljen uplen z veljavno ribolovno dovolilnico je: 1 som ali 1 smuč ali 1 ščuka ali 1 bolen.
(2) Ko ribič doseže dovoljen uplen ga mora vpisati v ribolovno dovolilnico in zaključiti z ribolovom.

10. NOČNI RIBOLOV PLENILK
(1) Organizirani nočni ribolov na plenilke se lahko izvaja na podlagi predhodnega razpisa RD Celje, od 01.07. do 14.10., v
razpisu določenem terminu in s posebno dovolilnico. O načinu ribolova, terminu in lokaciji odoloči UO RD Celje in to objavi
na spletni strani, fb strani in oglasnih deskah RD Celje.
(2) Organizirani nočni ribolov na plenilke bo dovoljen z eno od ribolovnih tehnik: beličarjenje, vlek, vijačenje, muharjenje ali
bučkanje, z obale ali iz čolna.
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11. TEKMOVANJA
(1) V revirju Šmartinsko jezero lahko potekajo tekmovanja v sladkovodnem športnem ribolovu samo na registriranih tekm.
trasah: Loče, Lešje in Brezova (Karta Priloga 1). Tekmovanja lahko potekajo samo v skladu s Pravilnikom RZS o
tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu ali v skladu s Pravilnikom RD Celje.
(2) Tekmovanja se izvajajo na podlagi Letnega koledarja tekmovanj in prireditev RD Celje objavljenega na spletni strani, fb
strani, v Informatorju in na oglasnih deskah RD Celje.
(3) V času, ko poteka tekmovanje v sladkovodnem športnem ribolovu je ribolov na tekmovalni trasi prepovedan, kot to
predpisuje Pravilnik RZS o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu in posamezna Pravila RZS za discipline LRP,
LKO ali Pravila RD Celje.

PRILOGA 1: Tekmovalne trase v celjskem ribiškem okolišu (Slika 6, priloga RGN 2017-2021)
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