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Tabor mladih ribičev RD Velenje 2020 
 
 

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 26.06.2020 do 27.06.2020. 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 

 

 
 
Slika 1: Udeleženci tabora  



 
Pri izvedbi tabora so aktivno sodelovali: 

 Rožman Aleksander – vodja tabora  
 Ivan Kumer – gospodar in ribogojc RD Velenje 
 Štefan Ucovnik – vodja čuvajske službe 
 Denis Kadrič – prikaz talnega ribolova 
 Jože Šumah – predsednik RD Velenje 
 Franc Ružič – izdelava priznanj za udeležbo na taburu 
 Niko Vivod – odgovoren v RD Velenje za delo z mladimi 

 
Na taboru so se mladi ribiči seznanili z naslednjimi vsebinami: 

 Priprava ribolovnega pribora za ribolov 
 Izvajanje ribolova 
 Prikaz in izvedba krapolova z obtežilnikom 
 Izvedba tekmovanja za prvaka RD Velenje v kategoriji U10 in U15 
 Prikaz izvedbe delovanja čuvajske službe 
 Prikaz muharjenja 
 Šporne in družabne igre 

 

 
 
Slika 2: Prikaz krapolova z obtežilnikom 

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



 
U15 

1. Etinej Šimek Šumah (1534 g) 
2. Andraž Železnik (806 g) 
3. Žan Ucovnik (473 g) 
4. Matija Bakač (435 g) 
5. Tian Podpečan (102 g) 

 
 

 
 
Slika 3: Nagrade za najboljše na tekmovanju 
 
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.  
 

 
 
Slika 4: Pri kosilu 
 



 
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 in predsedniku Jožetu Šumahu. 

 
 
 

Zapisal:  
Niko Vivod 

 
 

                                  
 
                                   
 

 
 
 


