Ribiška družina Velenje, Cesta na jezero 7 b (p.p. 158), 3320 Velenje

PRAVILA
Športnega ribolova v vodah Ribiške družine Velenje
1.
Za člane Ribiške družine Velenje (RD) veljajo poleg, Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah
(Uradni list RS št. 61/06), ter Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ribolovnem režimu v
ribolovnih vodah (Uradni list, št. 75/2010), ribiško gojitvenega načrta in letnega programa ribiškega
upravljanja še pravila ravnanja v skladu z določili tega pravilnika.

2.
Splošna pravila ravnanja pri ribolovu v vodah v upravljanju Ribiške družine Velenje so naslednja:
1. Član RD mora vzgajati ribiče, katerim je mentor, v ekološkem in športnem duhu.
2. Če oseba, kateremu je ribič mentor, ne lovi, sam ne sme loviti na dve ali več palic.
3. Žene ribičev, ki ne plačajo polne članarine, lahko ribarijo le v spremstvu svojega moža ribiča.
4. Član RD, ki nima izpita za športnega ribiča, ne more biti mentor drugemu ribiču, sam pa lahko ribari
le v spremstvu člana RD - mentorja z ustreznim izpitom.
5. Vsak član RD mora obvezno ravnati po napotkih, ki jih dajejo ribiški čuvaji glede izvajanja ribolova,
krmljenja, lovnih mest in ostalih ravnanj na mestih ribolova.
6. Član RD mora pred vsakim pričetkom ribolova v letno ribolovno dovolilnico vpisati datum, po
končanem ribolovu pa vrsto, število in (ali v primeru drobnih vrst rib) težo ujetih rib.
7. Po vsakem vlaganju določene vrste rib v vode, s katerimi gospodari Ribiška družina Velenje (RDV),
je ribolov te vrste za dobo enega meseca prepovedan; prepoved se lahko tudi podaljša. Obvestilo o
vlaganju rib mora biti objavljen na oglasni deski pri domu ribičev RD Velenje.
8. Dovoljeni dnevni ulovi in minimalne dovoljene mere ulovljenih rib v vodah v upravljanju RDV so
naslednji:
Salmonidne vode - reka Paka
3 kos postrvi
najmanjša mera 26 cm
2 kom postrvi in 1 lipan
najmanjša mera 30 cm

varstvena doba 1.10. do 30.04. ali
varstvena doba 1.10. do 15.5.

Škalsko jezero, Velenjsko jezero in reka Paka 4 – mešani revir (ciprinidi)
1 kom som
najmanjša mera 60 cm ali
varstvena doba 1. 5. do 30. 6.
1 kom smuč
najmanjša mera 50 cm ali
varstvena doba 1. 3. do 31. 5.
1 kom ščuka
najmanjša mera 50 cm ali
varstvena doba 1. 2. do 30. 4.
1 kom jezerska postrv
najmanjša mera 40 cm ali
varstvena doba 1. 10. do 31. 3.
3 kom jezerska zlatovščica
ali
varstvena doba 1. 12. do 28. 2.
1 kom bolen
najmanjša mera 40 cm ali
varstvena doba 1. 5. do 30. 6.
1 kom krap
najmanjša mera 30 cm ali
1 kom linj
najmanjša mera 30 cm ali
varstvena doba 1. 5. do 30. 6.
5 kom ploščič
najmanjša mera 30 cm ali
varstvena doba 1. 5. do 30. 6.
5 kom androga
najmanjša mera 25 cm ali
varstvena doba 1. 5. do 30. 6.
3 kom klen
najmanjša mera 30 cm ali
varstvena doba 1. 5. do 30. 6.
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3 kom klenič
2 kg navadni ostriž
2 kg rdečeperka
2 kg rdečeoka
2 kg zelenika
1 kom beli amur
1 kom tolstolobik
2 kg drobiža

najmanjša mera 20 cm ali
ali
ali
ali
ali
najmanjša mera 50 cm ali
najmanjša mera 40 cm ali

varstvena doba 1. 5.
varstvena doba 1. 3.
varstvena doba 1. 4.
varstvena doba 1. 4.
varstvena doba 1. 4.

do 30. 6.
do 31. 5.
do 30. 6.
do 30. 6.
do 30. 6.

Stalno zaščitene vrste vodnega in obvodnega življa so žabe, raki in školjke; njihov lov je strogo
prepovedan. Mreža za shranjevanje rib pri športnem ribolovu je prepovedana; njena uporaba je
dovoljena izključno na tekmovanjih.
Za privabljanje rib in vabo je prepovedana uporaba:
-živih živali, razen deževnika in kostnega črva.
3.
Za ribolov in privabljanje rib na Škalskem in Velenjskem jezeru so dovoljene vse umetne vabe; od
naravnih vrst vab so dovoljene žitarice, koruza, krompir, sadje, žganci, sir, kruh in ostale vabe
rastlinskega izvora (mah, solata itd.).
Lov ščuke je dovoljen izključno z umetno vabo, lov smuča in soma pa z umetno vabo in mrtvo ribo..

4.
V salmonidnih vodah reke Pake sta kot vabi dovoljena le umetna muha ali potopka s trnkom brez zalusti.
V mešanem revirju reke Pake 4 je dovoljeno tudi beličarjenje za ciprinide.
Salmonide lahko član RD lovi samo enkrat tedensko v ribolovni sezoni, ali na dan, ki ga določi IO RD.
Ribolovni režim na Škalskem in Velenjskem jezeru je naslednji:
-

član, ki ima za to jezero letno ribolovno dovolilnico, lahko lovi krapovce ali drobiž vse dni v tednu.
dvakrat tedensko pa roparice (ščuka, smuč ali som).

5.
Pri opravljanju službe ima ribiški čuvaj naslednje pooblastila:
-

Pregledati ribolovno dovolilnico in pregledati listine za ugotovitev istovetnosti ribiča, ki lovi ribe ali
se zadržuje ob vodi s priborom za ribolov;
Pregledati ribolovni pribor, vabe, ribolovno opremo in uplen ribiča iz prejšnje alineje;
Začasno zaseči ribolovno opremo in vabe ribiču, ki lovi ali se zadržuje ob vodi, če nima ribolovne
dovolilnice ali lovi na prepovedan način;
Trajno zaseči protipravno ujete ribe, ki postanejo last izvajalca ribiškega upravljanja;
Odvzeti ribolovno dovolilnico ribiču, ki lovi na prepovedan način.
Zaradi dokazovanja prekrška sme ribiški čuvaj ribiča, ki je lovil na prepovedan način, ribolovne
priprave in uplenjene ribe tudi fotografirati ali posneti.
Ribič mora na zahtevo ribiškega čuvaja pokazati ribolovno dovolilnico, vabo s katero ribari,
ribolovni pribor, uplenjene ribe in vsebino ribiške torbe.
Jih oddaljiti iz okolice območja možnosti ribolova in po potrebi v svoje aktivnosti vključiti tudi
policijo.

6.
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Disciplinski ukrepi:
a) z denarno kaznijo v višini dnevne ribolovne dovolilnice se kaznuje:
-

kdor ne vpiše datuma v letno ribolovno dovolilnico,
kdor uniči, izgubi brez preklica ali na drug način zanemari člansko izkaznico pred njenim
potekom,
kdor ne upošteva napotkov ribiških čuvajev ali kontrolorjev,
kdor ob koncu leta ne vrne letne ribolovne dovolilnice do 31. januarja za preteklo leto in ne
pripravi rekapitulacije letnega ulova rib (kot priloge vrnjeni ribolovni dovolilnici),
kdor ob končanem ribolovu dnevno ne vpiše vrste, števila in teže ujetih rib,
kdor ulova ne usmrti na hiter in učinkovit način, ki onemogoča njegovo mučenje;

b) z denarno kaznijo v višini dveh dnevnih ribolovnih dovolilnic se kaznuje:
-

kdor lovi ribe brez veljavne ribolovne dovolilnice,
kdor ribari brez spremljevalca, če ga je dolžan imeti (npr. kadar lovi član, ki še nima izpita za
športnega ribiča),
kdor lovi na več kot dve palice, priborov, trnkov, torej v nasprotju z nacionalnim pravilnikom o
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah;

c) z denarno kaznijo v višini treh dnevnih ribolovnih dovolilnic se kaznuje:
-

kdor lovi ponoči (čas od mraka do zore) brez veljavne ribolovne dovolilnice za nočni ribolov,
kdor lovi in si prisvaja ribe pod najmanjšimi dovoljenimi merami,
kdor lovi v varstveni dobi ali v dobi, ko je ribolov po vlaganju prepovedan,
kdor onesnažuje okolico in pušča odpadke v vodi ali ob vodi,
kdor odganja ribiča z lovnega mesta izven s tem pravilnikom opredeljenih razlogov,
kdor ovira drugega ribiča pri izvajanju športnega ribolova,
kdor s svojim vedenjem kvarno vpliva na ugled družine in ne spoštuje statuta in ostale splošne
akte družine,
kdor lovi na nedovoljene vabe in na nedovoljene načine (13. člen nacionalnega Pravilnika o
ribolovnem režimu v ribolovnih vodah).

Vse prekrške, navedene v točkah a, b in c tega člena pravilnika je potrebno prijaviti disciplinskemu
sodišču RD Velenje. Disciplinsko tožilec lahko namesto predpisane denarne kazni predlaga
disciplinskemu sodišču tudi naslednje ukrepe:
-

začasni ali trajni odvzem ribolovne dovolilnice za določen revir,
začasna izključitev iz članstva Ribiške družine Velenje,
trajna izključitev iz Ribiške družine Velenje z objavo izrečene kazni v reviji Ribič.

7.
Določila pravilnika veljajo od dneva sprejetja na skupščini Ribiške družine Velenje dne 20.03.2016.

Predsednik RD-Velenje
g. Jože Šumah
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