POROČILO O DELU RIBIŠKE DRUŽINE VELENJE
ZA LETO 2017
V uvodu bi rad omenil, da z današnjo skupščino vsi, ki smo bili izvoljeni leta 2013 v
posamezne organe RD Velenje zaključujemo svoj pet letni mandat. Ocenjujem, da smo svojo
nalogo, ki nam je bila ob izvolitvi zaupana, opravili vestno in uspešno. Ta trditev gotovo drži
za gospodarjene z ribiškim okolišem po koncesijski pogodbi, majn uspešni pa smo s
pridobivanjem mladih članov, saj nam nikakor ne uspe pridobiti več kot 10% mladih, tako, da
je naša povprečna starost 52 let.
Upravni odbor se je v letu 2017 sestal na 8 rednih sejah in sprejel 31 sklepov. V času uradnih
ur, vsak petek v tednu med 16 in 18 uro, smo reševali sprotno problematiko domače RD, v
sklopu ZRD, RZS ter na ravni regije oziroma države. Člani upravnega odbora so samo v času
dežurstev in rednih sej opravili skupaj 500 udarniških ur. Skupno število vseh članov ob
koncu leta 2017 je tako znašalo 135.
Naj omenim nekaj večjih aktivnosti preko celega leta.
- Organizacija dvodnevnega tekmovanja v ribolovu s plovcem za državno B ligo.
- Prikaz ribolova in predavanje udeležencem tabora mladinskega servisa Velenje.
- Predavanje o ribištvu in nastanku jezer mladim gasilcem celjske regije za društvo
REVIVAS Škale
- Izvedena inventarizacija rib v reki Paki 4 za ugotavljanje naseljenosti rib, izvajal je
Zavod za ribištvo Slovenije.
- Sanacija severnega dela tekmovalne trase (zasip lukenj s peskom).
- Odstranitev dotrajanega pomola in obložitev obale s kamnom.
- Izlov rib iz ribnika 2 in vlaganje v Škalsko jezero.
- Izvajanje raznih vzdrževalnih del v okolici doma, ribnikov, jezer in tekočih voda, s
katerimi gospodarimo.
Gospodarjenje z ribiškim okolišem
Gospodarjenje z ribiškim okolišem poteka v skladu z letnim in novim petletnim ribiško‐
gojitvenim načrtom. Letni program ribiškega upravljanja je bil tokrat pripravljen po novem
petletnem programu 2017/2022, saj je bil po dolgem usklajevanju v decembru 2015 sprejet
program upravljanja rib v celinskih vodah R Slovenije 2010‐2021. Naj omenim le nekatere
bistvene postavke, vse podrobnosti gospodarjenja pa so razvidne iz gospodarskega poročila,
ki ga je pripravil gospodar.
Ribolovni dnevi in ulov v posameznih revirjih, ter vlaganja.
Škalsko jezero:

Ribolovni dnevi: od 3.000 razpoložljivih, 2539 izkoriščenih.
Uplenjenih: 2007 kg/1014 kosov rib.
Vloženih: 3056kg/770 kosov rib.

Velenjsko jezero:

Ribolovni dnevi: od 1.000 razpoložljivih, 730 izkoriščenih.
Uplenjenih: 639 kg/1.054 kosov rib.
Vloženih: 971kg/733 različnih vrst rib, kot dopolnilno vlaganje.
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Reka Paka, 2 in 4:

Ribolovni dnevi: od 155 razpoložljivih, 28 izkoriščenih.
Uplenjenih: 17,3 kg/33 kosov rib.
Vloženih: 49,1 kg/442 kosov potočne postrvi različne velikosti.

Podrobno in vzorno pa je gospodar RD Velenje v svojem poročilu podal vsa vlaganja, v
varstvene in športno ribolovne vode ter vse aktivnosti, ki so se dogajale preko leta v
Velenjskem ribiškem okolišu.
Čuvajska služba
Čuvajska služba je v preteklem letu delovala v okviru svojih nalog in pristojnosti, ki jih je
dolžna izvajati po koncesijski pogodbi. Opravila je tudi nekaj nenapovedanih nočnih obhodov
ob Škalskem in Velenjskem jezeru, ter aktivno sodelovala pri organizaciji nočnih ribolovov, za
kar si zasluži posebno pohvalo. Pri izvajanju svojih nalog je čuvajska služba opravila 569 ur.
Elektro‐lovna ekipa
Elektro‐lovna ekipa je izvedla 3 odlove v okviru letnega načrta gospodarjenja in 5
intervencijskih odlovov zaradi sanacije brežin gojitvenih potokov in reke Pake. Pri tem je bilo
opravljenih 120 ur.
Komisija za tekmovanja in sodniki.
Tekmovanja v naši RD potekajo pod organizacijo tekmovalne komisije v sodelovanju z
gospodarsko komisijo. V sezoni 2017 je naša članska ekipa tekmovala v B državni ligi in
osvojila šesto mesto, na nivoju ZRD pa so osvojili četrto mesto. Zelo uspešno so v regiji
tekmovali tudi naši mladi ribiči v kategoriji (U‐14), saj je četrto mesto osvojil Jan Kričej in
peto mesto Luka Tonanović. V kategoriji(U‐18) pa je drugo mesto osvojil Nejc Kotnik in Jernej
Sešel tretje mesto. Za izvedbo tekem in pripravo tras so opravili 826 udarniških ur.
Delo z mladimi
V letu 2017 smo za vse mlade ribiče organizirali tridnevni tabor ob ribnikih Škalskega jezera,
v sklopu tabora je bila organizirana tudi tekma za prvaka RD. V U15 je prvo mesto dosegel
Žan Ucovnik, v U20 pa je prvo mesto dosegel Nejc Kotnik. Organizirana je bila tudi šola
ribolova, ki je potekala v treh ribiških družinah celjske regije. Naši mladi člani so se udeležili
tudi tekem na nivoju ZRD Celje, kjer so dosegli naslednje uvrstitve: V kategoriji U20 4; 6; 7 in
8 mesto. V U20 pa 1 in 4 mesto.
Izobraževanje
Izobraževanje za opravljanje izpitov za športne ribiče je potekalo na nivoju ZRD Celje, sami
izpiti so potekali pod pokroviteljstvom izpitne komisije Ribiške Zveze Slovenije. Izobraževanje
je bilo uspešno saj so vsi štirje, ki so k izpitu pristopili izpit tudi uspešno opravili. V okviru
Ribiške Zveze Slovenije pa je potekalo strokovno usposabljanje vodstvenih delavcev ribiških
družin.

2/3

Zahvala
Ob zaključku pet letnega mandata bi se rad naprej zahvalil vsem donatorjem in sponzorjem,
članom upravnega odbora, članom vseh komisij in seveda tudi tistim, ki so s svojim
prostovoljnim delom pripomogli k uresničevanju naših zastavljenih ciljev, saj je bilo skupno v
letu 2017 opravljenih 3.616 udarniških ur.
Pri ribolovu v sezoni 2018 vam želim veliko dobre volje in prijateljskih odnosov med ribiči in
seveda »DOBER PRIJEM!«

Lep pozdrav,
Predsednik RD Velenje
Jože ŠUMAH
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