RIBOLOVNI REŽIM ZA ŠMARTINSKO JEZERO
Krapovci - Ujemi in vzemi - 2018
1. RIBOLOVNA DOVOLILNICA
(1) Ribolovna dovolilnica je lahko dnevna 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. Nočni ribolov ni dovoljen.
(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 na določenih pozicijah 24 urne trase Ujemi in Izpusti LKO Loče (glej karto) je mogoč samo na podlagi
predhodne e-rezervacije oz. nakupa ribolovne dovolilnice na http://www.ribiskekarte.si/rd-celje/smartinsko-jezero. Prehodna
rezervacija ribolova na ostalih dveh trasah: Lešje in Brezova in ostalih delih jezera ni potrebna.
(4) 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 mora dnevno ribolovno dovolilnico po končanem ribolovu vrniti na prodajno mesto ali dosegljivemu ribiškemu
čuvaju.
4. RIBOLOVNI NAČINI TER OPREMA
(1) Ribolov je dovoljen le z ribiško palico, kjer je naveza z eno vabo.
(2) Ribolov se lahko izvaja hkrati z največ dvema (2) ribiškima palicama ter tako, da se ne ovira sosednjega ribiča.
(3) Pri ribolovu krapovcev je prepovedana uporaba pletenice kot osnovne ribiške vrvice, prepovedana je uporaba shockleaderja in snag-leaderja.
(4) Debelina osnovne ribiške vrvice pri lovu krapavcev mora biti vsaj 0,30 mm, dolžina predvrvice, merjeno od vrtljivke do
trnka, pa sme biti največ 30 cm.
(5) V času ribolova lahko ribič postavi največ dva (2) markerja (kot npr. H-boja, palična boja, ipd.) in na dolžino meta naveze
z ribiško palico. Po zaključku ribolova ju mora odstraniti iz vode.
(5) Ribič se lahko v času dnevnega ribolova in pred neugodnimi vremenskimi vplivi (dež ali sončna pripeka) zaščiti z ribiškim
dežnikom.
(6) V skladu z Odlokom MO Celje je na območju Šmartinskega jezera prepovedano kampiranje oz. postavljanje šotorov
vseh vrst, kamp prikolic, avtodomov in prenočevanje.
(7) Uporaba odprtega ognja je strogo prepovedana !
5. RIBOLOVNE TEHNIKE
(1) Ribolov je dovoljen samo z zakonsko dovoljenimi ribolovnimi tehnikami, razen z uporabo tehnike imenovane ''Zig-Rig''.
(2) Pri ribolovu krapovcev se sme uporabljati čoln za: transport ribiške opreme na ribolovno mesto, za soniranje, za
postavitev markerjev (2) na dolžino meta, za krmljenje in za eventualno reševanje v vodne ovire zapetih rib.
(3) Utrujanje zapetih rib iz čolna in ribolov iz njega je prepovedano!
6. DOVOLJENE VABE IN VABE ZA PRIVABLJANJE RIB
(1) Ribolov je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega izvora.
(2) 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.
(3) Prepovedana je uporaba daljinsko vodenih modelov plovil (Bait boatov) ali letalnikov (dronov) z namenom krmljenja rib
ali razvoza naveze z vabo ali brez nje.
(4) Razvažanje navez z vabo ali brez s pomočjo čolna je prepovedano!
(5) Skupna količina vabe 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 in nepoškodovane 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 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 v 16.členu Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS št.99/2007).
Upoštevajoč lovopuste je ribolov določene ribje vrste prepovedan: linja med 01.05. in 30.06., ploščiča med 01.05. in 30.06.,
androge med 01.05. in 30.06., rdečeperke med 01.04 in 30.06., rdečeoke med 01.04 in 30.06., zelenike med 01.04 in
30.06.; beli amur, sivi tolstolobik in gojeni krap nimajo lovopusta.
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Najmanjše mere za uplen določene ribje vrste so: linj 30 cm, ploščič 30 cm, androga 26 cm, gojeni krap 30 cm, beli amur 50
cm, rdečeperka, rdečeoka in zelenika nimajo najmanjše mere.
(2) Od 15.10. do 31.12. je dovoljen ribolov krapovcev le na način Ujemi & Izpusti.
9. DOVOLJEN UPLEN
(1) Dovoljen uplen na ribolovni dan z veljavno ribolovno dovolilnico je do 5 kg rib s predpisano najmanjšo lovno mero. Ne
glede na to določbo je dovoljen uplen ene ribe z maso nad 5 kg oziroma dveh rib s skupno maso nad 5 kg.
(2) Dovoljen dnevni uplen rib glede na vrsto je naslednji: 1 (eden) krap ali amur ali tolstolobik ali 4 (štirje) ploščiči, androge
ali linji. Na dan se sme upleniti do 2 kg ribjega drobiža, ki je brez najmanjše lovne mere.
(3) Ko ribič doseže dovoljen uplen ga mora vpisati v ribolovno dovolilnico in zaključiti z ribolovom.
(4) Uplen krapa teže nad 7 kg je v Šmartinskem jezeru PREPOVEDAN!
10. TEKMOVANJA
(1) V revirju Šmartinsko jezero lahko potekajo tekmovanja v sladkovodnem športnem ribolovu samo na registriranih tekm.
trasah: Loče, Lešje in Brezova (glej karto v prilogi). Tekme lahko potekajo samo v skladu s Pravilnikom RZS o tekmovanjih v
sladkovodnem športnem ribolovu in Pravil za discipline: lov rib s plovcem (LRP), lov krapov z obtežilnikom (LKO) 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 tekmovanja 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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