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

Poročilo o delu mladih ribičev za 2020
Delo z mladimi ribiči v Ribiški družini Velenje je v letu 2020 v veliki meri vplival virus
kovid 19, ki je zahteval veliko mero iznajdljivosti in prilagoditev, da smo vsaj v večini
izpeljali predvideni plan dela z mladimi ribiči. Nekaj predvidenih aktivnosti smo morali
žal odpovedati, veliko večino pa smo izpeljali pod posebnimi varnostmi ukrepi. Veseli
nas dejstvo, da pri tem ni prišlo do nobenih okužb in nismo kršili zapovedanih
omejitev, ki jih je sprejela vlada.
1. V letu 2020 smo v petkih med 16:00 in 19:00 izvajali ribiški krožek, ki je
potekal v vseh terminih, ki niso bili prepovedani z odlokom o zbiranju večjega
števila ljudi in so bile vremenske razmere primerne za izvajanje ribolova.
Kroška se je udeleževalo od enega do šest mladih ribičev. Izvedeno je bilo 21
srečanj v obliki izvajanja ribolova ali teoretičnega usposabljanja mladih
ribičev. Ribiški krožek sta izvajala Niko Vivod in Aleksaner Rožman in za
potrebe ribiškega kroška opravila 126 delovnih ur.
2. Od 26.06.2020 do 27.06.2020 je potekal tabor za mlade ribiče. Zaradi
omejitev je spanje v šotoru letos odpadlo, uspeli pa smo izvesti celodnevne
aktivnosti po predvidenem planu. Otroci so spoznavali različne tehnike
ribolova kot so muharjenje, lov krapov z obtežilnikom in že tradiconalno
beličarjenje. Oba dneva nas je spremljalo lepo poletno vreme, tako da smo
večino časa preživeli ob vodi Škalskega jezera.
Tabora so se udeležili:
 Andraž Železnik
 Matija Bakač
 Tian Podpečan
 Etinej Šimek Šumak
 Bor Anderlič
 Urh Martinerc
 Žan Ucovnik
 Armin Mehmedović
 Kristijan Podbevšek Kumer
Pri izvedbi tabora so sodelovali Aleksander Rožman, Niko Vivod, Ivan Kumer,
Jože Šumah in Denis Kadrič. Za izvedbo tabora je bilo izvedeno 100 udarniških
ur. Za izvedbo predavanja in demonstracijo krapolova z obtežilnikom se Denisu
Kadriču prizna 6 opravljenih udarniških ur.
3. V sklopu ribiškega tabora smo izvedli tudi tekmovanje mladih ribičov v lovu
rib s plovcem v kategoriji U10 in U15.

U10
1.
2.
3.
3.

Bor Anderlič (1102 g)
Urh Martinerc (409 g)
Armin Mehmedović (306 g)
Kristijan Podbevšek Kumer (306 g)

U15
1.
2.
3.
4.
5.

Etinej Šimek Šumah (1534 g)
Andraž Železnik (806 g)
Žan Ucovnik (473 g)
Matija Bakač (435 g)
Tian Podpečan (102 g)

4. Tekmovanje v lovu rib s plovcem na državnem nivoju v kategoriji U15 in
U25
Izvedena so bila 3 tekmovanja na nivoju ZRD Celje in sicer na Šmatinskem
jezeru, v Mozirju in Presarjih. Na tekmovanju v kategoriji U15 so bili doseženi
naslednji rezultati naših tekmovalcev:
Luka Tunanovič – tretje mesto (uverščen v ekipo ZRD Celje za državno
prvenstvo)
Andrej Tunanovič – sedmi mesto
Gal Tašič – osmo mesto
Na državnem prvenstvu U25 sta nastopila Nejc Kotnik in Gašper Pšeničnik ter
Luka Tunanović v kategoriji U15.
5. Šola ribolova je bila predvidena od 26.08.2020 do 28.08.2020. RD Velenje je
prijavila tri mlade ribiča za udeležbo, vendar je bila šola ribolova zaradi
omejitev zaradi kovida 19 odpovedana.
6. Skupaj s Športno zvezo Velenje smo organizirali demonstracijo in izvajanje
ribolova za udeležence njihovega tabora. V štirih terminih smo za njihove
udeležence pripravili kratko predstavitev ribolova. Vsi so se lahko preizkusili
tudi v ribolovu in pri tem ujeli svojo prvo ribo. Za izvedbo aktivnosti je bilo
izvedenih 16 udarniških ur.
Aktivnosti, ki jih izvajamo z mladimi ribiči, imajo skupni cilj v povečanju članstva
med mladimi ribiči. Kot član upravnega odbora zadolžen za izobraževanje in delo
z mladimi ribiči sem si postavil cilj, da v zaupanem mandatu procent mladih
ribičev podvojimo. V letu pred izvolitvijo v upravni odbor je bil ta odstotek dobrih
7%. Do leta 2022 je naš cilj, da se približamo 15% mladih ribičev v ribiški družini
Velenje. Kljub težkim razmeram v letu 2020 zaradi korona virusa nam je uspelo
zadržati pozotivni trend članstva med mladimi ribiči. Žal pa nismo uspeli ponoviti
uspehov iz leta 2019, ko smo začeli z ribiškim krožkom in pridobili kar 7 novih
članov med mladimi ribiči. Rezultate prikazuje spodnji diagram v katerem je
prikazano tudi gibanje celotnega članstva in poprečna starost članov RD Velenje.

V letu 2021 načrtujemo podoben obseg aktivnosti. Organizirali bomo ribiški tabor,
izvedli tekmovanje v lovu rib s plovcem za prvaka U15 in U20 v družini in se
udeležili tekmovanj v okviru ZRD Celje in državnem prvenstvu.
Še poseben poudarek bomo posvečali izobraževanju mladih za katere bomo
organizirali več sklopov izobraževanj in praktičnega usposabljanja.
Za izvedbo programa planiramo strošek v višini 1.000 EUR, ki bo sorazmerno
manjši, če ne bomo nosilci enega dneva v Šoli ribolova.
Zapisala:
Niko Vivod
Aleksander Rožman

