PRAVILA IN REŽIM RIBOLOVNE DOVOLILNICE – UJEMI IN SPUSTI

OSNOVNA PRAVILA
1. Ta pravila in režim so sestavni del ribolovne dovolilnice z načinom UJEMI in SPUSTI –
za revir GEZOVE JAME (jama GOLNIK ), AKUMULACIJA GAJŠEVCI in gramoznica
BABINCI
2. Ribolovna dovolilnica UJEMI in SPUSTI – v nadaljevanju (U&S) velja DVA (2) dni, tri (3)
dni in pet (5) dni. Ribolov se lahko izvaja izključno le ob PREDHODNI nabavi ribiške
dovolilnice. Enodnevno dovolilnico ujemi in spusti (1. noč) lahko kupijo le člani
Ribiške družine Ljutomer in so obenem člani kraparske sekcije.
Ribolovna dovolilnica velja od ure, ki jo vpiše ribiški čuvaj ali prodajalec kart. Tako se
začetek ribolova in veljavnost dovolilnice smatra od ure vpisane v ribolovno karto,
prenehanje veljavnosti pa se smatra do iste ure naslednjega dne (n.pr. 48 urna
dovolilnica). Enako velja za tri oz. pet dnevno ribolovno dovolilnico.
3. Z ribolovno dovolilnico U&S se lahko lovi le krap ali amur po načelu UJEMI in SPUSTI
in po pravilih sodobnega krapolova (humano ravnanje z ujeto ribo).Vsakršen drug
način ali uplen druge ribe je STROGO PREPOVEDAN.
PRAVILA
- Dovoljen je lov z največ dvema ribolovnima palicama – z enim trnkom.
- Dovoljena je tudi marker palica, ki jo je na zahtevo ribiškega čuvaja potrebno
pokazati.
- Krmljenje je dovoljeno s »kobro«, fračo, raketo, košarico.
- Na vseh treh vodah je dovoljena uporaba čolna na vesla ali elektromotor za
potrebe sondiranja, krmljenja ali za razvoz sistemov,utrujanje zapetih rib iz čolna
ali ribolov iz čolna je prepovedan, razen v primeru eventualnega reševanja zapete
ribe.
- AKUMULACIJA GAJŠEVCI, uporaba čolna je dovoljena maksimalno do navidezne
sredine jezera: vtok reke Ščavnice proti otoku in od otoka proti zapornici
(označeno na dodatku k dovolilnici). Ribolov se izvaja samo s severne strani z
označenih mest, ki so obenem dovoljene za kampiranje.
- Ribolov se izvaja tako, da ne ovira sosednjih ribičev, na pozicijo se lahko postavita
največ 2 markerja ali boji, ki morata biti postavljeni praviloma pravokotno na
obalo. Po končanem ribolovu se jih mora odstraniti iz vode.
- Daljinsko vodena plovila ali letalniki (dron) so za potrebe ribolova PREPOVEDANI.

-

GRAMOZNICA BABINCI IN JAMA GOLNIK, uporaba daljinsko vodenih čolnov je
dovoljena, prav tako čoln na vesla ali elektromotor, tako da ne oviramo ostalih
ribičev.

DOVOLJENE LOKACIJE ZA IZVAJANJE NAČINA RIBOLOVA U&S
Z ribolovno dovolilnico U&S se lahko lovi na 5-tih označenih mestih na jami GOLNIK,
in na severnem delu akumulacije Gajševci, 13 označenih pozicij (od izliva reke
Ščavnice – zapornice, do pritoka reke Ščavnice v akumulacijo) ter v gramoznici Babinci
v celoti.
OBVEZNA OPREMA RIBIČA ZA IZVAJANJE NAČINA RIBOLOVA U&S
- Podmetalka iz fino pletene mrežice, stranice ne smejo biti krajše od 90 cm.
- Banjica/kad s stranicami, za odpenjanje in tehtanje rib. Blazina ni dovoljena.
- Sredstvo za razkuževanje vbodnih ali ostalih ran na ribi.
- Fotoaparat.
- Kemični svinčnik in beležka za beleženje ujetih in izpuščenih rib.
- Vreča za smeti.
- Tehtnica.
DOLŽNOSTI
-

-

Upoštevanje in ravnanje v skladu z etičnim kodeksom slovenskih športnih
sladkovodnih ribičev.
Upoštevati letni razpored prijavljenih tekem na trasi.
Upoštevati zakonska določila o nočnem miru in počitku med 22. in 06. uro.
Skrbeti za stalno čistočo in urejenost ribolovnega mesta in neposredne okolice.
Poskrbeti za vzpostavitev prvotnega stanja ribolovnega mesta po zaključku
ribolova in popolnem umiku vse opreme.
Upoštevati odrejene ukrepe in ugotovitve čuvajske službe.
Prepove se postavljanje nadstrešnic, ki bi s svojim videzom ali namenom kazile
okolico ribolovnega mesta (dovoli se le postavitev šotora ali dežnika).
Prepovedano je medsebojno omejevanje, oz. osebno uveljavljanje pravic za
določeno ribolovno mesto – nobeden nima pravice do lastnega ribolovnega
mesta.
Uporaba odprtega ognja je PREPOVEDANA.

ROKOVANJE Z UJETO RIBO in PREPOVEDI
-

Z ujeto ribo ravnamo humano in spoštljivo (tudi tisto, ki ni bila ciljna riba).
Ribo lahko zajamemo le s podmetalko. Položimo jo v mokro banjico/kad, roke si
pred tem zmočimo. Odpnemo trnek, razkužimo rano, ribo stehtamo, izmerimo ter
jo nato fotografiramo. Ribo izpustimo v čim krajšem času.

-

-

Uporaba mrež »čuvaric« oz. carp sack – ov, je PREPOVEDANO!!
Izrecno je prepovedano prijemati ribe za škrge in oči.
Prepovedano je izvajanje vseh drugih aktivnosti, ki so opredeljene kot kršitev in
so navedene v Zakonu o Sladkovodnem ribištvu in Pravilniku o izvajanju
športnega ribolova.
Za nadziranje ribolova je pristojna čuvajska služba RD Ljutomer.

SANKCIJE
- V primeru ugotovitve kršitve ali nespoštovanja pravil, lahko ribiški čuvaj zoper
kršitelja uvede naslednje postopke:
- ribiča predlaga v disciplinski postopek,
- ribiča predlaga v postopek pristojnemu ribiškemu inšpektorju,
- ribiču zaseže pribor, opremo, vabo in ribe, ribiču lahko zaseže ribolovno
dovolilnico,
- mu TAKOJ prepove nadaljnje izvajanja ribolova in ga odstrani od vode.
PRODAJNA MESTA RIBIŠKIH DOVOLILNIC
a. Na sedežu RD Ljutomer, Mota 76, vsako sredo, med 17. in 19. uro, tel. 02
584 86 51.
b. Gostilna Trnek, tel. +386 (0)2 584 86 50, za Gezove jame.
c. Trgovina SPORT PLUS, Ljutomer, Stari trg,
d. Mlin Stajnko, Gajševci (neposredno ob jezeru Gajševci)
e. PREKO SPLETNE PRODAJE www.ribiskekarte.si

Za vse ostale informacije, lahko kontakirate vodjo čuvajske službe RD Ljutomer
Borisa Kumra 051 661-667
ali predsednika RD Ljutomer Bogdana Vrbnjaka 041 676-923.

Ljutomer, 8. 1. 2018

RD Ljutomer

