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POROČILO O DELU V LETU 2017

Upravni odbor se je v minulem letu sestal na 4 sejah, ki se jih je redno udeleževal tudi predsednik
nadzornega odbora. Obravnavali smo trimesečna obdobja poslovanja in sprotne dejavnosti ter aktivnosti
družine skladno s planom dela. Poslovali smo racionalno in v okvirjih, ki smo si jih zadali v začetku leta ter
se tekom leta udeležili tudi sej na nivoju ZRD Celje in RZS ter delovnih sestankov s predstavnico Zavoda za
ribištvo, ki je zadolžena za savinjsko ribiško območje na temo ribiško-gojitvenega načrta.
V začetku aprila je bila sklenjena dolgoročna pogodba o najemu s podjetjem Rajngla d.o.o., ki ga
zastopata Manuela in Igor. Sledila je obnova restavracijskega dela ribiškega doma, ki sta jo s svojimi
sredstvi izvedla nova najemnika, mi pa smo v istem sklopu obnovili vsa okna na ribiškem domu in uredili
okolico. Najemnika sta obudila in na novo, višjo raven dvignila gostinsko ponudbo in ambient v ribiškem
domu. Tako bomo po nekajletnih “gostovanjih” občnih zborov na sosednjih lokacijah, letos spet zbrani pod
lastno streho v našem ribiškem domu, zato tudi v prihodnje vabljeni na obisk ribnikov Preserje in
restavracije Žareča rajngla.
Na področju ribogojstva smo nadaljevali z delom v valilnici, kjer smo letos s pomočjo ribiške družine
Ljubno uspešno izvalili okoli 100.000 iker potočne postrvi in jih, ko so izvajene uspešno porabile mešiček,
vložili v predpripravljene gojitvene potoke. Prakso bomo v prihodnje nadaljevali, saj se je letos izkazalo,
da je valjenje potočne postrvi v kombinaciji z Zugovimi kozarci in valilno omaro uspešnejše in
učinkovitejše kot valjenje samo v kozarcih. Veseli smo, da nam je finančno v preteklem letu uspelo krepko
povečati znesek namenjen ribam in da ga bomo, glede na trend, v prihajajočem letu lahko še povečali.
V sklopu tekmovanj smo uspešno izpeljali vse tekme državnega in območnega prvenstva v lovu rib s
plovcem in v lovu rib z muharjenjem. Slednje so služile kot priprava za izvedbo največjega tekmovanja do
sedaj na reki Savinji, svetovnega mladinskega prvenstva v muharjenju, ki smo ga avgusta organizirali s
pomočjo ribiških družin Mozirje in Ljubno. Prvenstvo je bilo v vseh pogledih rekordno, tako po številu
udeležencev kot po tekmovalni in organizacijski izvedbi. Uspelo nam je postaviti nove, višje standarde pri
izvedbi mladinskih prvenstev, kar so potrdile izjave in pohvale s strani udeležencev in mednarodne
muharske zveze FIPS-Mouche.
Ribolovno sezono 2017 so zaznamovale pomladanske visoke vode, ki so konec aprila za nekaj časa prekinile
drst podusta in sulca ter izredno vroče poletje in zelo nizek vodostaj Savinje v poletnih in jesenskih
mesecih. Nekaj dni v juliju je temperatura Savinje že na merilni postaji nad Letušem narasla celo nad 27
stopinj in žal pustila posledice predvsem na populaciji sulca. Konec julija smo namreč v Savinji našli 15
poginulih sulcev v velikosti celo do 120 cm. Do konca poletja se je ta številka dvignila na 20. Podobne
težave so imeli tudi v sosednji ribiški družini Mozirje. Žal se zaradi globalnega segrevanja, regulacij in
čiščenja vegetacije na brežinah ter posledično manjšega senčenja na okoli vsakih 10 let dogaja, da se v
istem letu združijo negativni vplivi kot so pomanjkanje snega v gorah, visoke temperature in daljša
obdobja brez dežja, zato lahko pričakujemo, da se bodo podobni pogini dogajali tudi v prihodnje. Na srečo
se je sezona pokazala kot zelo uspešna in populacija sulca je kljub poginu še vedno številčna in zdrava.
V zadnjem času lahko pohvalimo dobro sodelovanje z načrtovalci in izvajalci posegov v vodotoke, saj nas
pred vsakim posegom redno obvestijo in vse večkrat upoštevajo naše mnenje, želje in pričakovanja, kar
lepo kaže sanacija brežine pri Vrbju in dogovor z Zavodom za varstvo narave in podjetjem Nivo, da bodo
pri čiščenju brežin upoštevali tudi senčenje. Kmalu se bodo pričela sanacijska dela na drči v Šeščah, kjer
smo skupaj z Zavodom za ribištvo uspeli doseči, da bo drča narejena tako, da bo omogočala čim lažji
prehod ribam tudi pri nizkem vodostaju in da bo pod drčo omogočen nastanek globljega tolmuna.
S pripombami na dolgoročni plan upravljanja s kormoranom nam je kot eni izmed redkih ribiških družin
uspelo razširiti območje plašenja in odstrela kormorana s Podvinskega jeza na celotno Savinjo od
Petrovškega mostu navzgor. Ker je v preteklem letu ribiški zvezi Slovenije po več letih truda uspelo dobiti
pravnomočno dovoljenje za plašenje in odstrel kormorana, smo v sodelovanju z okoliškimi lovskimi

družinami to zimo uspeli vidno zmanjšati njegov vpliv. Člani, ki so bili v začetku jeseni opremljeni z
dodatnimi plašilnimi pištolami in naboji, namreč opažajo manjše število kormoranov. Prav tako letos za
vodo ni bilo opaziti večjih poginov zaradi plenjenja kormoranov, kot smo jim bili priča v lanski zimi.
V začetku leta 2017 je bilo aktivnih 185 članov povprečne starosti 57 let. Trenutno nas je 202 in povprečno
smo stari 53 let. Trend rasti članstva se je v naši ribiški družini ohranil, kljub trendu manjšanja članstva, ki
ga beležijo druge ribiške družine. Iz dosedanjih izkušenj pričakujemo, da se bo članstvo povečalo še za
dodatnih 10 članov do poletnega dela sezone. Zelo smo ponosni na zelo uspešno delo z mladimi. V zadnjih
2 letih nam je uspelo, da smo po številu mladih in povprečni starosti članstva, skočili iz repa slovenske
lestvice proti samemu vrhu, povprečno smo se pomladili iz 60 na 53 let.
Vsem, ki ste v preteklem letu ribiški družini namenili več, kot od vas zahtevajo članske obveznosti in ste s
svojim delom pripomogli, da smo imeli urejeno okolico ribnikov in ribiškega doma, polne vode, manj
kormoranov, manj krivolova, odlično organizirana tekmovanja in motivirane ter vesele mladince, se
iskreno zahvaljujem. Vsem, ki ste pomagali pri izvedbi svetovnega prvenstva pa “kapo dol”, izjemno
ponosni smo lahko na to, kar smo naredili.
V tem letu vsem nam želim obilo strpnosti, ribiške etike, medsebojnega tovarištva in obilo lepih trenutkov
ob naših čudovitih vodah.
Hvala in dober prijem.
Boštjan Zagožen

ČUVAJSKA SLUŽBA
Čuvajska služba je v sklopu izvajanja svojih aktivnosti v lanskem letu opravila 640 ur, največ ogledov je
bilo na Savinji v obeh revirjih R6 in R7, sledijo pa ribniki Preserje, jezero Braslovče, Bolska ter nato potoki
in struge. Na podlagi tega je bilo izplačanih za 984,47 EUR potnih nalogov in opravljenih 5791 kilometrov.
Čuvaji so se redno sestajali na delovnih sestankih vsak prvi ponedeljek v mesecu. Poleg kontrol so čuvaji
redno opozarjali in popisovali divja odlagališča ter posege v vode. V sklopu kontrol s strani članov ni bilo
zaznanih večjih kršitev, nekajkrat pa je bilo izrečeno opozorilo čuvaja. Največkrat gre za kršitve, katerih
vzrok je nepoznavanje pravil ribolova v vodah RD Šempeter ali pa ribolovna etika, ki je pri nekaterih
članih res zelo nizka. Večkrat namreč opažamo grdo ravnanje z ulovljeno ribo, hojo po naravnih drstiščih,
neočiščena mesta ribolova po končanem ribolovu, na mestih, kjer se čistijo ribe, pa se pojavljajo odrezane
glave, ki v vodo ne sodijo, ampak je le te potrebno odvreči na ustrezna mesta, kot so obvodno grmovje,
gmajna ali pa se glave odnese v ustrezne domače odpadke. Obravnavana je bila ena prijava krivolova, ki
se je kot prijava prenesla na policijsko postajo Žalec.

DELOVNE AKCIJE
V lanskem letu je bilo izvedenih 8 delovnih akcij pod vodstvom g. Bednjaniča. Poleg rednih delovnih akcij
je se je izvedlo kar nekaj aktivnosti v zvezi z vzdrževanjem in urejanjem ribiškega doma pred otvoritvijo
nove restavracije, za kar se še enkrat zahvaljujemo vsem posameznikom za pomoč in delo preko rednih
delovnih ur. Sodelovali smo tudi na skupni čistilni akciji ter v sklopu delovnih akcij pripravljali traso za DP
in SP v muharjenju. Razpisane delovne akcije je obiskalo cca. 50 članov in skupaj je bilo opravljenih 345
delovnih ur, kar je dokaz, da na delovne akcije še vedno prihaja zgolj majhen delež aktivnega članstva.
Zato pozivamo vse, ki bi na kakršen koli način lahko pomagali in sodelovali na razpisanih delovnih akcijah
ali tudi izven njih, da nas pokličete in prispevate svoj delež k delovanju ribiške družine.

PRODAJA DNEVNIH DOVOLILNIC
V letu 2017 je bilo prodano 2019 dnevnih dovolilnic v skupni vrednosti 27.000,00 EUR, kar je za cca 15%
več kot lani. V letu 2017 je bila zaznana porast prodaje dnevnih dovolilnic za salmonide, predvsem na
račun SP. Zaradi ugodnih zimskih razmer pa so se od oktobra naprej zelo dobro prodajale tako dovolilnice
za roparico kot tudi za sulca. Že nekaj let se opaža povečan trend prodaje dnevnih dovolilnic za roparico,
zato bomo tudi v nadaljnje temu segmentu namenili posebno pozornost predvsem z večkratnimi vlaganji in
promociji.

Primerjava prodaje števila dnevnih dovolilnic med letom 2015, 2016 in 2017

RIBIŠKA TEKMOVANJA
V preteklem letu je na ribnikih Preserje potekalo 8 tekmovanj v ribolovu s plovcem v organizaciji RD
Šempeter ob podpori in sodelovanju naših članov, ki se jim na tem mestu zahvaljujem za pomoč. Prvič smo
gostili tudi muharsko tekmovanje za mlade, člane in veterane v revirju 6 na reki Savinji. Ta tekmovanja so
bila generalka pred izvedbo mladinskega svetovnega prvenstva v muharjenju za mlade, ki je bilo
organizirano v sodelovanju z RD Mozirje in RD Ljubno. SP je bilo izvedeno med 7-13. avgustom in kot glavni
organizatorji se še enkrat zahvaljujemo vsem sodelujočim za odlično opravljeno delo in dragocen čas, ki
ste ga namenili pri načrtovanju, pri postavljanju tras in izvajanju nalog kontrolorjev itd. Tekmovalne ekipe
v ribolovu s plovcem so nas zastopale v regijski in državni B-ligi tako v članski kot tudi v mladinski
kategoriji. V ligi ZRD smo zasedli sedmo in peto mesto, v državni RZS B-ligi pa so naši člani prav tako
zasedli peto mesto med dvanajstimi ekipami. Med posamezniki je v kategoriji do 15. leta starosti Luka
Grivec na nivoju ZRD osvojil drugo mesto in se s tem uvrstil na državno prvenstvo, kjer pa je po dveh dneh
napornega ribolova osvojil 1. mesto in postal državni prvak v kategoriji U14. Mladinci do starosti 20 let so
nas zastopali tudi na tekmovanjih ZRD Celje, na katerih je posamezno Matic Grivec osvojil tretje mesto in
Rok Košenina drugo mesto. Oba sta se uvrstila na državno prvenstvo, na katerem je Rok osvojil 11. mesto
in Matic 12. mesto. Vsi prav lepo vabljeni na tekmovanja znotraj RD kot tudi ostale odprte tekme v naši
organizaciji. Vsem želim obilo lepih trenutkov pri ribolovu, tekmovalnega duha, uspeha ter in kar je
najbolj pomembno, druženja in dobre volje. Hvala & dober prijem.

MLADINSKA SEKCIJA
V letu 2017 so bile aktivnosti mladinske sekcije osredotočene predvsem na pridobivanje mladih članov,
predvsem v smislu promocije ribištva, redno organiziranih dogodkov v obliki družabnih ribiških tekmovanj
ter izvedbo tradicionalnega ribiškega tabora mladih. Glede na to, da je bilo v 2017 v ospredju SP v
muharjenju, smo tokrat prvič v ribiški tabor vključili tudi predstavitev ribiške tehnike muharjenja ter
vezanja muh. Odziv tako med otroki kot tudi starši je bil dober, saj je na ribiškem taboru sodelovalo kar 12
otrok. Fokus bo še vedno predvsem na izdelavi zanimivega programa, ki bo privabil tako otroke kot tudi
starše, da bo lahko čas tudi med počitnicami zapolnjen aktivno in predvsem zanimivo. Med počitnicami bo
ob četrtkih še vedno omogočena možnost brezplačnega ribolova na ribniku Preserje 4 za vse otroke ob
spremstvu očetov, mamic, dedkov in babic, ki so člani naše RD. Kot novost pa smo vsem mladim članom ob
nakupu redne letne dovolilnice podarili še dodatno 20-dnevno dovolilnico ujemi-spusti za ribolov na
ribniku Preserje 4. Ribiškega tekmovanja mladih ribičev, ki je potekalo od spomladi do zaključne prireditve
v jeseni, se je udeležilo presenetljivo veliko število otrok, v povprečju kar 14, kar je za polovico več kot
lani. Kot zanimivost naj povemo, da imamo trenutno med člani 28 mladincev. Predstavniki RD smo se
redno udeleževali tudi sestankov in posvetov na temo dela z mladimi na nivoju ZRD in RZS ter tako tudi s
svojimi idejami sodelovali pri promociji in širjenju ribištva med mladimi.

ODLOVI, VLAGANJA (v sklopu gospodarskega poročila)
V letu 2017 je bilo opravljenih 22 odlovov, od tega 7 intervencijskih, za katere je bila izplačana skupna
odškodnina v višini 7.000,00 EUR. Izvedena so bila redna vlaganja v revirje, skladno z letnim planom in
RGN. V sklopu gospodarjenja z vodami je bilo opravljenih še nekaj delovnih akcij v smislu priprave in
sanacije ribnikov. Skupaj je bilo na odlovih, vlaganjih in pripravi ribnikov opravljenih 1254 delovnih ur, od
tega kar 168 ur intervencijskih odlovov.

RIBOJEDE PTICE (v sklopu gospodarskega poročila)
Od novembra naprej smo vseskozi videvali jate kormoranov po celotnem revirju Savinje. Najpogosteje so
jate ropale predvsem v predelu nad Podvinskim jezom, Orli vas, Šeščah, Grižah in Petrovčah ter tudi v
ribnikih Preserje. V letošnjem letu je bil s strani vlade RS podan odlok za možnost plašenja in odstrel
kormorana, v našem primeru na področju celotnega revirja RD Šempeter od Letuša do Petrovč. Množičnega
pokola in pogina rib nismo opazili, so pa redno vidni primerki ranjenih rib, predvsem podusti. Zahvala
velja našim čuvajem in ostalim ribičem, ki so redno opravljali obhode in z plašenjem varovali naš ribji
živelj.

