RIBIŠKA DRUŽINA VELENJE
Cesta na jezero 7b p. p. 158 3320 Velenje

februar 2018
LETNI NAČRT GOSPODARJENJA ZA LETO 2018
PO SPREJETIH RIBOGOJITVENIH NAČRTIH 2017-2022 MKGP in ZZR-S

Škalsko jezero športno ribolovni revir – načrt vlaganja 2018:
- Krap 1500kg – merske ribe (nakup)
- krap – izlov in izpraznitev ribnika 1 in dopolnilno vlaganje
- smuč cca 70kos- izlov in izpraznitev ribnika 1 - dopolnilno vlaganje
- smuč 80 kos/ merske ribe za dopolnilno vlaganje - (nakup)
- ščuka 100 kos/ merske ribe –za dopolnilno vlaganje (nakup)
- zadnje dve leti povečujemo vlaganje rib plenilk,(ščuka-smuč). Škalsko jezero je močno
naseljeno z krapovci. »Statistika športnega ulova krapovcev je manjša od vlaganj
tovrstnih rib«. Omejuje nas pa tudi zakon (gojeni krap, amur, babuška itd.-ni domorodna
vrsta), ki narekuje – koliko kosov izlova, toliko kosov vlaganja alohtonih vrst. Z
plenilkami pa smo sicer že povečali vlaganja, (smuč, ščuka) ker za njih ni te omejitve,
vendar pa je to tudi povezano z stroški nakupa rib saj so roparice precej dražje – zato
bodo v nadalje vlaganja odvisna tudi od finančnih zmožnosti - Ribiške družine.
Navsezadnje pa so naše ribolovne vode zelo bogato naseljene z raznimi vrstami rib in
tako bo tudi v naprej.
Velenjsko jezero športno ribolovni revir – načrt vlaganja 2018:
- krap 500-600 kg merske ribe - (nakup)
- smuč cca 20 kos ob izlovu in izpraznitvi ribnika 1 za dopolnilno vlaganje
- smuč 60 kos - merske ribe (nakup) dopolnilno vlaganje
- ščuka 80 kg - merske ribe (nakup) dopolnilno vlaganje
- jezerska postrv 100kg - nakup merskih rib v kolikor jih dobimo- dopolnilno vlaganje
Reka paka 2 in 4 – načrt vlaganja v športno ribolovni revirje 2018 :
- Paka 2: Potočna postrv –ciklusni izlov iz gojitvenega potoka Lepena.
- Paka 4 : Potočna postrv- ciklusni izlov rib iz gojitvenega potoka – Sopota.
-V Pako 2 in 4 po potrebi še dopolnilno vložimo 100- kos potočnih postrvi za dopolnilno
vlaganje v kolikor bo slab izlov iz gojitvenih potokov.
Elektro izlovi in letni načrt vlaganja v salmonidne gojitvene vode 2018:
Glede na spremembo in sprejetih novih RGN- 2017-22 načrtih in uskladitvijo z ZZR-S sedaj
izvajamo sonaravno vzrejo gojitve potočnih postrvi v triletnem ciklusu vzreje potočne postrvi(po
starem je bil dvoletni ciklus) zaradi bolj kakovostnih rib pri izlovih. V 2018 je v planu odlova rib
in nato po izlovih vlaganje iz Lepene v Pako 2 in iz Sopote v Pako 4. V slučaju izredno slabih
izlovov rib iz gojitvenih potokov bomo pa po potrebi naknadno poribili Pako z nakupom rib za
dopolnilno vlaganje. Razlogi za to so tudi pomanjkanje vode(suše), ribojede ptice, onesnaženja,
poplave, interventni odlovi itd..
V gojitvene potoke, ki so v ciklusu izlova za leto 2018 bomo nato vložili 15.000 kos zaroda
potočne postrvi(nakup pri R.D. Ljubno) Lepena 7000 kos in Sopota 8000kos. Ciklus izlova
bo v letu 2021.
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Letni načrt 2018 – gojitveni ribniki
- Ribnik 2: nadaljevanje vzreje mladic krapa vloženih v letu 2017- v dvo-letnim vzrejnim
ciklusom za lastno dopolnilno poribljavanje jezer. Odlov rib- izpraznitev R2 bo v jeseni 2019.
-Ribnik 1: vzreja smuča
V ribniku 1 poizkušamo z vzrejo smuča 120 kos/25cm mladice vložene v novembru 2015.
Predhodno smo v ribnik vložili meseca junija 2015 še 73kg drobiža(hrana za smuča) in zaradi
vegetacije rastlinja še 30 kos krapa. Predviden odlov ribnika 1 bo spomladi 2018.
Ribolovni režim in ribolovni dnevi:
Ribolov se izvaja v skladu z zakonom o sladkovodnem ribištvu in pravilnikom o izvajanju
športnega ribolova in ribolovnim režimom v sladkovodnem ribištvu z upoštevanjem vseh
varstvenih dob in najmanjših dovoljenih mer za posamezne ribe-kar velja tudi za tekmovanja.
Vsakodnevno bomo izvajali nočne ribolove na Škalskem jezeru na omejeni trasi v mesecih
julij, avgust, september, oktober – vrsta rib som ali krap, za katere pa bo potrebno imeti
veljavno nočno dovolilnico. Cene nočnih dovolilnic za člane RDV so nespremenjene 50%
popusti). Trajanje nočnega lova bo od mraka do zore (LPR za 2018). Ribolovni dnevi:
izvajanje ribolova je možno na letno dovolilnico krapovci vsak dan in roparice 2x na teden(
za jezera) – revirji reke Pake 2 in 4 za člane RDV pa po 1 dan v vsakem revirju na teden ( za
salmonide). V revirju Pake4(mešan revir) pa je možno 1 dan tudi beličariti vendar samo za
ciprinide »klena, itd« za katero pa mora ribič imeti dovolilnico za ciprinide, ki jo lahko posebej
kupi ob nakupu predhodno revirjev Pake«- muharjenje- salmonidi.« Opozarjamo vse ribiče, da
so ob izvajanju ribolova dolžni s seboj imeti obvezno ribiško opremo(odpenjač, podmetalko
itd..). Kdor bo nehumano ravnal z ribami bo disciplinsko in prekrškovno obravnavan.
Ribolovni režim izvajamo po potrjenih načrtih za LPR- 2018 in po RGN-2017-22
(MKGP- ZZRS), ter izdanih pravilih RD-Velenje.
Spremembe ribolovnega režima RGN 2017-22 v RD-Velenje: –»Letne ribolovne dovolilnice«
člani RD-Velenje imajo možnost nakupa izbire- izvajanje športnega ribolova na en ali dva
pribora odvisno od želje ribiča, in izdane ribolovne dovolilnice kar pa velja samo za vrsto rib
krapovci. Enodnevne turistične in enodnevne članske dovolilnice za krapovce pa bo izvajanje
ribolova možno- »dva pribora na eno dovolilnico«. Hkrati- izvajanje športnega ribolova
krapovci-roparice ni možno v nobenem primeru- ne glede na vrsto izdanih ribolovnih
dovolilnic in velja za članstvo kakor tudi za turistični ribolov. Za »vrsto rib-drobiž je dovoljen
uplen rib 2kg ali 30 kos za ostale vrste rib pa ni sprememb. Reka Paka: V salmonidnih revirjih
Paka2 in Paka4 (lipan, postrv) je ribolov dovoljen » samo muharjenje-suha muha, potezanka«
z trnki brez-zalustniki. V Paki 4(mešan revir) je pa možno tudi beličariti (samo ciprinidi).
Opozarjamo vse člane, mentorje članov pripravnikov (za ribiče) in mentorje mladih
ribičev, da so odgovorni za nadzor pri izvajanju ribolova, ribolovnega režima in
obnašanja (etike in morale),ter so jih dolžni opozarjati na nepravilnosti.
Letni načrt razpoložljivih možnih dni 2018
- Škalsko jezero 2600 dni – ciprinidi; in Velenjsko jezero 1000 dni - ciprinidi
- Reka Paka 2 člani
85 dni - salmonidi ( letna na člana 7 dni) samo muharjenje
- Reka Paka 4 člani
40 dni - salmonidi (letna na člana 3 dni) samo muharjenje
- Reka Paka 4 » mešan revir« : člani in turisti 20 dni – ciprinidi- beličarjenje
- Reka Paka 2 turisti
16 dni- salmonidi (enodnevne dovolilnice) samo muharjenje
- Reka Paka 4 turisti
15 dni- salmonidi (enodnevne dovolilnice) samo muharjenje
Izobraževanje:
Načrtujemo usposabljanje novih ribičev, čuvajev, izvajalcev elektro izlova, gospodarja,
ribogojca, mentorja mladih ribičev itd . Kandidati se prijavijo upravnemu odboru- ta jih obvesti
o izbiri.
Materialne potrebe;
- hrana za krmljenje rib v ribnikih
-podaljšanje atesta za elektro agregate
- potrošniški material -orodja, bencin, vrečke, apno, razkužila in drugo.
- veterinar. pregledi za ribnike in jezera in analiza rib po potrebi (VURS- NVI) itd.
- nabava opreme za izvajanje elektro odlova (škornji, podmetalke, rokavice)
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Udarniško delo 2018
Za gospodarjenje v letu 2018 predvidevamo cca. 3000 ur .
Predlog:. Pričakujemo približno enak obseg dela kot v letu 2018, zato predlagamo enako 15
obveznih ur po članu in mladih po 5 ur.
Vsako udarniško akcijo bomo predhodno objavili 10 dni prej na oglasni deski RDV in spletni
strani RDV. Prvo udarniško akcijo planiramo 7. ali 8. aprila 2018 (ob mesecu vode in
zemlje).Prijavljeni za ribolov v revirjih reke Pake 2018, morajo obvezno sodelovati v delovni
akciji čiščenja reke Pake.
V letu 2018 vam vsem članom želim dosti razumevanja, sodelovanja, druženja, prijateljstva in
uspešnega ribolova.
DOBER PRIJEM !
Predsednik gospodarske komisije:
Kumer Ivan
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