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Tabor mladih ribičev RD Velenje 2021 
 
 

Mladi člani Ribiške družina Velenje zaslužene počitnice tradicionalno začnejo s 
taborom mladih ribičev ob Škalskem jezeru. Kljub težavam z virusom kovid 19 nam je 
tudi letos uspelo organizirati tabor v času od 25.06.2021 do 26.06.2021. 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, vijačenje plenilk in že tradiconalno beličarjenje. Oba dneva nas je 
spremljalo vroče poletno vreme, tako da smo večino časa preživeli ob vodi Škalskega 
jezera.  
 
Tabora so se udeležili: 

 Urh Bezjak 
 Matija Bakač 
 Nace Presker 
 Etinej Šimek Šumak 
 Lovro Petkovnik 
 Megi Štih 
 Žan Ucovnik 
 Luka Tunanovič 
 Kristijan Podbevšek Kumer 
 David napotnik 
 Aljaž Hribar 

 
 
Na taboru so se mladi ribiči seznanili z naslednjimi vsebinami: 
 

 Priprava ribolovnega pribora za ribolov 
 Izvajanje ribolova 
 Pribor za vijačenje in prikaz vijačenja ribojedih rib 
 Izvedba tekmovanja za prvaka RD Velenje v kategoriji U10 in U15 
 Vezenje umetnih muh in prikaz muharjenja 
 Talni ribolov 
 Šporne in družabne igre 

 



 
 
Slika 1: Udeleženci tabora  
 
Ribiška družina Velenje gospodari z zgornjim tokom reke Pake, ki je v celoti 
salmonidna voda. V njej so naseljene izključno potočne postrvi, lipani, pohre in kaplji. 
Kot ribolovna tehnika je dovoljeno muharjenje, zato smo na letošnjem taboru posvetili 
več pozornosti tej tehniki ribolova. Na tabor smo povabili znanega vezalca umetnih 
muh, Iva Ribiča, ki je otrokom pokazal osnovne tehnike vezanja umetnih muh. 
Čeprav se večina še ni srečala s tehniko muharjenja, je bilo zanimanje mladih ribičov 
veliko in z odprtimi usti so poslušali komentarje, ki jih je izkušeni Ivo podajal med 
tem, ko so v primežu nastajali najbolj značilni primerki umetnih muh. 
 

 
 
Slika 2: Prikaz vezanje umetnih muh 



 
 
V sklopu tabora pa smo uspeli izpeljati tudi tekmovanje za prvaka ribiške družine v 
kategoriji U10 in U15. 
Na tekmovanju so bili doseženi naslednji rezultati: 
 
U10 

1. Urh Bezjak  (626 g) 
2. Nace Presker (438 g) 
3. Lovro Petkovnik (317 g) 
4. Kristijan Podbevšek Kumer (177 g) 
5. Megi Štih (107 g) 

 
U15 

1. Luka Tunanović (3269 g) 
2. Matija Bakač (644 g) 
3. David Napotnik (422 g) 
4. Etinej Šimek Šumah (112 g) 
5. Žan Ucovnik  (0 g) 
6. Aljaž Hribar (0 g) 

 
 

 
 
 
Slika 3: Ribolov na tekmovalni trasi 
 



Tabor je minil v zadovoljstvu udeležencev, ki so preživeli dva nepozabna dneva ob 
ribiškem druženju in spoznavanju ribiških veščin. Za prehrano je bilo poskrbljeno v 
ribiškem domu, kjer je najemnik lokala Jernej Šporin poskrbel, da je bilo na jedilniku 
vedno kaj okusnega po željah udeležencev.  
 
V Zadnjem obdobju v RD Velenje posvečajo veliko časa in energije za delo z 
mladimi. Tako nam je uspelo v zadnjih treh letih število mladih članov povečati za več  
kot 100 %. Zelo pozitvne rezultate je prinesel ribiški krožek, ki ga mentorji mladih 
ribičov izvajamo vsak petek med 16:00 in 19:00 uro. Krožka se lahko udeležijo vsi 
otroci v starosti do 15 let, brez obveznosti, da bi se morali zato včlaniti v ribiško 
družino. Večino otrok potem uspemo tako navdušiti za ribolov, da se z veseljem 
vpišejo v ribiško družino. 
 
Za dobro izvedbo tabora in predvsem, da je tabor minil brez neljubih dogodkov, gre 
zahvala mentorjema mladih ribičev Aleksandru Rožmanu in Niku Vivodu, gospodarju 
Ivanu Kumru, predsedniku Jožetu Šumahu in našemu članu Ivo Ribiču, ki je 
nesebično delil svoje znanje o vezenju umetnih muh. 

 
 
 

Zapisal:  
Niko Vivod 

 
 

                                  
 
                                   
 

 
 
 


