POROČILO O DELU RIBIŠKE DRUŽINE VELENJE
ZA LETO 2020
V uvodu bi rad omenil, da so dela v ribiški družini potekala uspešno, kljub oteženim
okoliščinam zaradi trenutnih razmer v državi, saj smo se uspeli prilagajati sprejetim
navodilom in ukrepom za zajezitev širjenja okužb s covid 19.
Upravni odbor se je v letu 2020 sestal na 7 rednih sejah in 1 korespondenčni seji, na katerih
je bilo sprejetih 29 sklepov. V času uradnih ur, vsak tretji četrtek v mesecu med 17 in 19 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 360
udarniških ur. Skupno število vseh članov ob koncu leta 2020 je tako znašalo 143.
Naj omenim nekaj večjih aktivnosti preko celega leta.
- Podaljšali smo domeno z firmo FLOP in zakup prostora na strežniku, ter zagotavljanje
tehnične podpore.
- V začetku počitnic smo izvedli že kar tradicionalni dvo dnevni tabor za naše mlade
ribiče.
- V oktobru je premogovnik na pobudo ribičev izvedel sanacijo brežine obale polotoka
na Škalskem jezeru.
- Izvajanje raznih vzdrževalnih del v okolici doma, ribnikov, jezer in tekočih voda, s
katerimi gospodarimo.
- Izvedli smo izlov rib iz ribnika 2 po triletnem ciklusu vzreje krapa in pripadajočih vrst
ostalih rib.
Gospodarjenje z ribiškim okolišem
Gospodarjenje z ribiškim okolišem poteka v skladu z letnim in petletnim ribiško-gojitvenim
načrtom. Letni program ribiškega upravljanja je bil tokrat pripravljen po petletnem programu
2017/2022. 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, 2394 izkoriščenih.
Uplenjenih: 2214,2 kg/1507 kosov rib.
Vloženih: 3069 kg /1350 kosov rib od tega 250 kg ribjega drobiža, ki
kosovno ni upoštevan.

Velenjsko jezero:

Ribolovni dnevi: od 1.000 razpoložljivih, 836 izkoriščenih.
Uplenjenih: 654,5 kg/757 kosov rib.
Vloženih: 877kg/480 kos različnih vrst rib, kot dopolnilno vlaganje.

Reka Paka, 2

Ribolovni dnevi: od 155 razpoložljivih, 11 izkoriščenih.
Uplenjenih: 2,9 kg/8 kosov rib.
Vloženih: 64 kg/231 kosov potočne postrvi različne velikosti.
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Reka Paka,4

Ribolovni dnevi: 3 dni izkoriščenih.
Uplenjenih 0,8kg/3 kosi
Vloženih: 46,7kg/167 kos potočne postrvi različne velikosti.

Onesnaženja, pogini, ribojede ptice.
V letu 2020 smo imeli dva onesnaženja na pritoku Lepene v Škalsko jezero. Naftni madeži so
se pojavili pri izlivu jamske vode v pritok Lepene. Obveščena je bila policija in gasilci, ki so
postavili pivnike, da so onesnaženje omejili. Zaradi različnih dejavnikov smo v letu 2020 imeli
tudi nekaj pogina rib. Skupno je bilo higieniku predanih 67 kg/67 kosov različnih vrst
poginulih rib. Zelo velik problem pa nam povzročajo ribojede ptice. Na Velenjskem ribiškem
območju domuje 80 do 100 kormoranov in 20 do 25 čapelj, v zadnjem času pa se je pojavila v
ribniku tudi vidra. Vsi ti roparji pustošijo naše gojitvene potoke, reko Pako, gojitvene ribnike
in jezera, mi jih pa niti plašiti ne smemo.
Čuvajska služba
V okviru čuvajske službe je v Velenjskem ribiškem okolišu svoje delo opravljalo 8 čuvajev.
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, ter aktivno sodelovala pri organizaciji nočnih ribolovov, za kar si zasluži posebno
pohvalo. V avgustu smo na izobraževanje za ribiškega čuvaja poslali Edija Strmčnika in Bojana
Lopana, oba sta v oktobru izpit uspešni opravila, za kar jima čestitamo. Pri izvajanju svojih
nalog je čuvajska služba opravila 327 udarniških ur.
Elektro-lovna ekipa
Elektro-lovna ekipa je izvedla 3 odlove v okviru letnega načrta gospodarjenja in 9
intervencijskih odlovov zaradi sanacije brežin gojitvenih potokov in reke Pake. Pri tem je bilo
opravljenih 194 udarniških ur.
Komisija za tekmovanja in sodniki.
V letu 2020 smo tekmovali v štirih kategorijah na nivoju RZ Slovenije in ZRD Celje. V B ligi,
kjer nastopajo naši člani so bile od osmih predvidenih tekem izvedene samo dve zaradi
nastalih razmer virusa (covid 19). V regiji pa je bilo izvedenih vseh pet tekem, naši tekmovalci
pa so zasedli prvo mesto. Od mladih ribičev pa se je na ZRD v kategoriji U 15 najbolje uvrstil
Luka Tunanović (3. mesto). Na državnem prvenstvu smo sodelovali v kategoriji U15 in U25,
kjer pa se jim ni uspelo uvrstiti v državno reprezentanco. Od pomembnejših tekem smo
organizirali tudi državno prvenstvo invalidov, kjer pa je postal državni prvak naš član Pavel
Sešel. Ostala tekmovanja so se izvedla po koledarju tekmovanj do oktobra, ko smo zaradi
ukrepov NIJZ in ukrepov vlade prekinili z izvedbo tekmovanj. Za izvedbo tekem in pripravo
tras je bilo opravljenih 1021 udarniških ur.
Delo z mladimi
Delo z mladimi ribiči v Ribiški družini Velenje je v letu 2020 v veliki meri vplival virus covid 19,
ki je zahteval veliko mero prilagajanja, da smo saj v večini izpeljali predviden plan dela. Veseli
pa nas, da pri tem ni prišlo do nobenih okužb in nismo kršili zapovedanih ukrepov, ki jih je
sprejela vlada.
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V letu 2020 smo v petkih med 16 in 19 uro izvajali ribiški krožek, ki je potekal v vseh
terminih, ko ni bilo prepovedano zbiranje večjega števila ljudi. Krožek sta izvajala Niko Vivod
in Aleksander Rožman in za potrebe ribiškega krožka opravila 126 delovnih ur.
Od 26.06 do 27.06.2020 je potekal tabor za mlade ribiče. Zaradi omejitev je spanje v šotorih
letos odpadlo, uspeli pa smo izvesti celodnevne aktivnosti po predvidenem planu. Otroci so
spoznali različne tehnike ribolova, kot so muharjenje, lov krapa in beličarjenje. Tabora se je
udeležilo 9 mladih ribičev.
V sklopu tabora je bilo izvedeno tudi tekmovanje v lovu rib s plovcem v kategoriji U10 in u15.
Rezultati
U10
1. Bor Anderlič
2. Urh Martinerc
3. Armin Medmedović
4. Kristijan Podbevšek Kumer
U15
1. Etinej Šimek Šumah
2. Andraž Železnik
3. Žan Ucovnik
4. Matija Bakač
5. Tian Podpečan
Izobraževanje
Izobraževanje za opravljanje izpitov za športne ribiče v letu 2020 zaradi nastalih razmer
covid19 ni bilo izvedeno. V okviru Ribiške Zveze Slovenije pa so potekala strokovna
usposabljanja za ribiške čuvaje in elektro ribiče, katerih so se udeležili tudi predstavniki naše
ribiške družine in izpite tudi uspešno opravili.
Zahvala
Ob tej priložnosti 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 2020
opravljenih 3311 udarniških ur.
Pri ribolovu v sezoni 2021 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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