februar, 2018

GOSPODARSKO POROČILO ZA LETO 2017
Stanje članstva v RD Velenje v letu 2017
- člani
112
-študenti
2
- člani pripravniki 6
- dodatni člani
1
- častni člani
2
- mladi člani
12
Skupaj:135
Vlaganje rib v športno- ribolovne vode RD Velenje za sezono 2017:
Škalsko Jezero- dopolnilno vlaganje:
- Opomba:
- Dne 27.11.2016 vložimo (nakup rib za ribolovno sezono 2017)v Škalsko jezero
1511kg/515kos krapa; 120kg/85 kos smuča in 205kg/170 kos ščuke- skupaj 1836kg/770kos rib.
- Dne 01.10.2017 ob izpraznitvi ribnika 2(spust vode) vložimo v Škalsko jezero- končan ciklus
vzreje: 1658 kg krapa; -23,5kg/16kos ščuke;- 4,5kg/2kos soma;- 20kg/11kos smuča;- in350 kg
ribjega drobiža(zelenika, oka, perka )-skupaj vloženo rib iz ribnika 2056 kg rib.
- Dne, 19.11.2017 vložimo(nakup rib za ribolovno sezono 2018) krap 720kg/130kos; -smuč
139kg/100kos;- ščuka 141kg/110kos- skupaj vloženo(nakup Rib. Požeg) 1000kg/340kos rib.
Velenjsko Jezero-dopolnilno vlaganje:
- Dne, 11.03.2017( nakup rib za ribolovno sezono 2017)-vložimo 500kg/140kos krapa,
37kg/35 kos smuča in 123kg/100kos ščuke (dopolnilno vlaganje) skupaj 660kg/275kos rib.
-Dne,04.06.2017 je bil delni izlov ribnika 2 in vlaganje v Velenjsko jezero- skupaj 286kg krapa.
Gojitveni Ribniki 2017:
Ribnik 2:
Ribnik 2: izvajamo ribogojstvo z vzrejo krapa, (mladice vložene 22.04.2015). V letu 2017 je bil
končan dvoletni vzrejni ciklus in smo ribnik izpraznili. Dne,04.06 2017 smo izvedli delni odlov
ribnika 2 na trnek( izredne vremenske razmere – vročina), ter razredčili ribje jate in s tem zmanjšali
možnost pogina rib. Izlovili smo 286kg krapa in vložili v Velenjsko jezero. Dne, 01.10.2017 pa smo
ribnik2 izpraznili (spust vode)- končan 2-letni ciklus vzreje. Izlovili smo 1658kg krapa; 23,5kg
ščuke; 4,5kg soma; 20kg smuča; 350kg drobiža(zelenika, rdečeoka, rdečeperka itd.. ribe pa smo
vložili v Škalsko jezero. Vsega izlova skupaj po končanem dvoletnem ciklusu vzreje ribnika 2
je bilo -2342 kg. Po izpraznitvi smo ribnik razkužili z apnom in ga ustrezno pripravili. Dne,
22.10.2017 smo kupili mladice krapa(Rib. Požeg) in jih vložili v ribnik2 -v količini 136kg/cca
1200kos/9-12cm ki jih vzrejamo v dvoletnem ciklusu do odraslih rib(lastno poribljavanje jezer).
Odlov ribnika 2 z krapom je planiran v letu 2019.
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Ribnik 1: V ribniku 1 izvajamo vzrejo smuča. Dne, 21.06.2015 kupimo in vložimo v ribnik 73kg
ribjega drobiža oka, perka, zelenika(hrana za smuča) in tudi nekaj krapa (30kg/25kos)zaradi
zaraščenosti dna ribnika. V ribnik nato vložimo dne,09.11.2015 mladice smuča 120kos/2025cm(nakup), ki ga vzrejamo do merskih rib (triletni ciklus) za lastno dopolnilno poribljavanje
jezer. Izlov ribnika 1 je predviden spomladi v letu 2018.
Reka Paka 2 in 4 športno ribolovni revir 2017:
Paka 2 :Dne, 17.02.2017 je bilo vloženo v športno ribolovni revir Paka 2 izlov iz elektro odlova
gojitvenega potokov Polinice in Turjaščice- po LPR 2017 skupaj 224kos/17,5kg potočnih postrvi
različnih velikosti. Dne, 12.04.2017 dodatno vložimo v revir Paka2 še 11kg/55kos merskih pot.
postrvi (nakup-Ljubno). Vse skupaj je vloženo v revir Paka2- leta 2017, -279kos/28,5kg rib.
Paka 4:Dne, 18.02.2017 je bilo vloženo v športno ribolovni revir Pake 4 iz elektro izlova
gojitvenega potoka Movžnice skupaj 118kos/11,6kg potočne postrvi različne velikosti za ribolovno
sezono 2017. Dne,12.04.2017 dodatno vložimo v revir Paka4 še 9kg/45kos merskih pot. postrvi
(nakup RD-Ljubno). Vse skupaj je vloženo v revir Paka4- leta 2017,- 163kos/20,6kg rib.
Gojitveni potoki 2017:
Po novih RGN-jih 2017-2022 se gojitveni potoki, ki so v sestavi klasične sonaravne vzreje RDV
izvaja ta v triletnih ciklusih z izlovom rib in nato vlaganji zaroda potočne postrvi. Vsi ostali gojitveni
potoki so pa možni izlovi na In-(novi način), kar pa pomeni, da jih odlovimo (samo merske ribeostalo pa vračamo nazaj) na cca 5 let brez naknadnih vlaganj zaroda ( odlove predhodno vnesemo v
LPR-jih). Odlovi: Po LPR-jih za 2017- redni elektro odlovi, ki smo jih opravili so bili: Polinca in
Turjaščica(izlov rib za Pako2) in Movžnica (izlov rib za Pako4).Vlaganja po odlovih: V izlovljene
in pripravljene gojitvene potoke, ki so bili v ciklusu RGN 2017 smo vložili dne,23.02.2017zarod
potočne postrvi ( nakup RD-Ljubno) v skupni količini 15000kos: Movžnica 8000kos, Polinca 4000
kos in Turjaščica 3000kos. Odlov vseh gojitvenih potokov v naprej izvajamo v triletnem ciklusu
sonaravne vzreje,–kot je navedeno v RGN-jih in v LPR-ju za 2017. Naslednji odlov teh
gojitvenih potokov je leta 2020.
Vsi elektro-izlovi 2017:
V letu 2017 opravimo skupno 8 odlovov rib (3x goj. potoki redni RGN 2017 in 6x interventni.
Redni: Polinca, Turjaščica in Movžnica-RGN-2017(trije); Interventni pa v: Paki-1, 2, 3,
Glažarca1x in Movžnica1x (pet).
Število izkoriščenih ribolovnih dni v športno ribolovnih vodah v letu 2017:
Škalsko jezero vsi dnevi 2539 dni :člani (1087 krapovci- 342 roparice),mladi člani:(68
krapovci) enodnevne ribolovne dovolilnice turisti:( krapovci-454, roparice-44),,nočni ribolovi
turisti in člani RDV-147, kvota tekmovanja- 220 dni, in prepozno vrnjene dovolilnice člani
RDV iz 2016 krapovci 5 roparice . Škalsko jezero lovni dnevi 2017 skupaj: 2539 dni (krapovci
1963, roparice 429, nočni ribolovi 147).
- Velenjsko jezero vsi dnevi 730 dni : člani: 644dni (krapovci- 380, roparice-264) , enodnevne
ribolovne dovolilnice turisti: 64 dni (krapovci- 23, roparice- 41,) mladi :9 dni( krapovci),
prepozno vrnjene dovolilnice člani RDV iz 2016- 13 dni( krapovci 5, roparice 8 dni). Velenjsko
jezero lovni dnevi 2017 skupaj: 730 dni(417krapovci, 313 roparice).
Paka 2: 18 dni (člani RD Velenje)Paka 4: 10 dni (26 člani RD Velenje in 2 turistične).
V vseh športno ribolovnih revirjih smo v letu 2017 izkoristili vse skupaj : 3294 ribolovnih dni.
Skupaj ulov rib v posameznih športno ribolovnih vodah v letu 2017:
Vrsta rib

Škalsko jezero
kg / kos

Velenjsko jezero
kg / kos
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Paka 2
kg / kos

Paka 4
kg / kos

Krap
1701/633
Ščuka
76/26
Smuč
59/33
Ploščič
17/21
Babuška
12,6/18
Zelenka
2/60
Ostriž
4/57
Rdečeoka
5/97
Rdečeperka
3/41
Som
70/14
Klen
4/4
Jezerska postrv
0/0
Amur
54/10
Potočna postrv
Lipan
Skupaj 2007kg/1014kos

442,5/124
85,5/34
15/9
8/21
10 / 12
7/202
40/501
2/39
6/101
13/3
10/8
0,0
0/0
0/0
639kg/1054kos

2/2
12,7/25
0,5,8/1
13,2kg/26kos

2,1/5
4,1/7kos

Onesnaženja – pogini, raziskave, ribje škode v letu 2017:V letu 2017 sicer nismo imeli
onesnaženj vendar je pa bilo nekaj pogina rib na jezerih(mehanske poškodbe od ribolova, tekmovanj,
drsti rib, viremija, vročinski vali, ribojede ptice itd.. kar je tudi vplivalo na pogin rib. Skupni pogin
vseh rib v letu 2017 je 9kos/ 137kg rib( som 3kos/122kg; krap 2kos/4kg; babuška 1kos/1kg; smuč
2kos/2kg; amur 1kos/8kg; V Reki Paki 4 ( v Pesju) je pa bila opravljena dne, 12.10.2017 ihtiološka
raziskava- metodologija vzorčenja rib (inventarizacija rib, rakov ), ki jo je izvajal ZZR-S- obvestijo
RDV. . Velik problem nam delajo tudi ribojede ptice cca 60-70 kormoranov, in cca 20-25 čapelj v
vseh naših revirjih- gojitvenih potokov, reke Pake, jezer, ribnikov.
Udarniško delo 2017:
V letu 2017 smo skupno opravili 3616 udarniških ur , ki so bile opravljene po spodnjem razporedu.
Rekapitulacija vseh udarniških ur:
- čuvajska služba 569 ur – dežurstva, nočni lovi
- dežurstva na domu RD Velenje (predsednik , blagajnik, tajnik, gospodar) 400 ur
- UO in komisije 146 ur
-vlaganja rib, izlovi, pogini – 239 ur
- elektro odlovi 120 ur
- udarniške delovne akcije 392 ur
- tekmovanja (sodniki, izvedba tekmovanj) 720 ur
- gospodarska dela (vzdrževalna dela v ribnikih, košnje, urejevanje pohodnih poti…) 821 ur
- izobraževanja , delo z mladimi in tabor 209 ur
V letu 2017 je bilo izvedeno 5 udarniških akcij.
Ostalo:
- Januarja je potrjen LPR za Ribiško družino Velenje za leto 2017 iz strani ZZRS
- Dne,6,7,8,.01.2017 pobiranje članskih prispevkov za 2017
- Dne, 13,14,15,01.2017 ponovno pobiranje članskih prispevkov za 2017
- Dne,16.01.2017 izlet ribičev v Ptujsko in Ormoško klet(org.RDV in okrepč. Rib. dom)
- Dne, 25.01.2017 z praporjem smo na pogrebu člana RDV g. Mernik Maksimiljana
- Dne, 14.02.2017 damo dopis na MKGP- izpis ribnikov iz CRA(podvajanje podatkov)
- Dne, 15.03.2017 prejmemo 3 izkaznice- vstop na območje(PV), čuvajska služba
- Dne, 17.03..2017 sestanek z Mlad. centrom za predstavitev RDV(Šumah, Kumer)
- Dne, 18.03.2017 sestanek gospodarske komisije RDV
- Dne, 11.03.2017 kupimo novo preprogo v sejno sobo
- Dne, 26.03.2017 skupščina članstva RDV
- Dne, 29.03.2017 bili smo delegati na skupščini ZRD-Celje( RD-Šempeter)
- Dne, 30.03.2017zaključeno in poslano LPO 2016 v aplikacijo Rib-kat (ZZR-S)
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Dne, 08.04.2017 delovna akcija –odtranitev drevja iz potoka(stroji gradnje Blatnik)
Dne, 12.04.2017 dopolnilno vlaganje postrvi v Pako 2 in 4(nakup)
Dne, 25.04.2017 sanacija severne tekmov. trase (zasip lukenj z peskom)
Dne, 01.05.2017 otvoritev lova na ščuko
Dne, 07.05.2017 ulov trofejnega krapa na Š. j. – uplenil član RDV Panič Dejan
Dne, 19.05.2017 Izobraževanje mentorjev za ribiške pripravnike v Celju
Dne, 23.05.2017 veterinarsko higienska služba odpelje pogine iz 2016/17
Dne. 30.05.2017 čiščenje in barvanje ograje – stopnice in proti vhodu v RDV
Dne, 04.06.2017 delni odlov krapa iz R2- zaradi vročinskega vala(vlož. v Vel. j.)
Dne, 07.06.2017 odstranimo dotrajan lesen pomol ob Škal. j.(PV)
Dne, 17.06.2017 predavanje o RDV in ribah za društvo »Revivas«
Dne, 19.06.2017 predavanje o RDV in ribah za OŠ-Anton Aškerc
Dne, 23- 25. junija izvedemo« ribiški tabor« za včlanjene otroke v RDV
Dne, 01.07.2017 pričnemo z nočnimi ribolovi –Šk. jezero(vsakodnevno)
Dne, 04.07.2017 predavanje za tabornike Mlad. centra (letni kino)
Meseca julija je bil vročinski val
Dne 22.07.2017opravljamo nočne čuvajske kontrole skupaj z policijo
Dne,28.07.2017 inšpekcijski pregled o zdravstvenem stanju rib ( RS-NVI )
Vročinski val se nadaljuje tudi v avgustu
Dne,03.08.2017 ponovno opravljamo nočno čuv. kontrolo z policijo
Dne 12.08.2017 tekmovanje za car-carica 2017(Lorger Simon, Polovšak Berta)
Dne 12.08.2017 izveden promocijski lov na soma z čolnom – Šk .jezero
Dne, 16.08.2017 inšpekcijski pregled za varno hrano MKGP
Dne, 19.08.2017 izvedeno družinsko tekmovanje- prvak RDV(Pšeničnik Gašper)
Dne, 21.08.2017 nočna čuvajska kontrola z policijo na Vel. jezeru
Dne,24.08.2017 inšpek. pregled gradb. dokumentacije za objekt RDV(Šumah)
Dne, 24.08.2017 predavanje in prikaz ribolova otrokom iz konjeniškega kluba
Dne, 26.08.2017 tekmovanje preds. Ribiških družin na Marofu(org. ZRD-Celje)
Dne, 04.09.2017 nekdo uniči obešanko na vratih gosp. skladišča RDV(spodaj)
Dne, 01.10.2017 opazim prvo večjo količino kormoranov na jezerih
Dne, 01.10.2017 izlov in izpraznitev ribnika 2(izlovi vloženi v jezera)
Dne, 05.10.2017 smo udeleženi na srečanju ribiških družin v Mozirju
Dne, 12.10.2017 inventarizacija Pake4 v predelu Pesja(izvaja ZZRS)
- Dne, 12.10.2017 razkuževanje ribnika 2 z apnom- pred naselitvijo rib
- Dne, 17.10.2010 naredimo zaščito(mrežo) proti kormoranom v Ribniku 2
- Dne 22.10.2017 vlaganje(nakup) mladic krapa za vzrejo v ribnik 2
- Dne,27.10.2017 gasilska požarna vaja na objektu Rib. doma(mesec pož.varnost)
- Dne,19.11.2017 vlaganje(nakup) rib v Šk. j. za sezono 2018
- Dne, 24.11.2017 opravijo rib. izpite člani(Zurc V. Panič D. Detečnik D, Kotnik N.)
- Dne, 11.12.2017 vetrolom smrek pri objektu Rib. doma
- Dne, 29.12.2017 zaključek članov RDV
-Dne, 30.12.2017 opravimo inventuro osnovnih sredstev RDV
- Dne, 31.12.2017 zaključim in pošljem LPR 2018 za RDV v aplikacijo Rib-kat-ZZZR
Vsem članom RDV se zahvaljujem za opravljena dela in pomoč pri delih v letu 2017
Lep pozdrav in DOBER PRIJEM!
Predsednik gospodarske komisije RDV:
Ivan Kumer
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