Ribiška družina Šempeter
Preserje 9a, 3314 Braslovče
+386 41 456 994 (predsednik)
+386 41 324 155 (tajnik)
info@rd-sempeter.si
www.rd-sempeter.si

POROČILO O DELU V LETU 2018
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 srečanj s predstavniki sosednjih ribiških
družin.
Na področju ribogojstva smo nadaljevali z delom v valilnici, kjer smo tudi letos s pomočjo ribiške družine
Ljubno uspešno izvalili nove ikre potočne postrvi in jih, ko so izvaljene uspešno porabile mešiček, vložili v
predpripravljene gojitvene potoke. Prakso bomo poskušali v prihodnje nadaljevati, 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. Opažamo povečano aktivnost čapelj na gojitvenih potokih, ki
povzročijo velikansko škodo predvsem na mladicah potočne postrvi, ko presežejo velikost 10 cm in so
starejše od 1 leta. Zato bomo po novem, mladice iz gojitvenih potokov odlovili preden dosežejo omenjeno
velikost in jih predčasno preselili v gojitvene struge, kjer bodo imele boljše pogoje za uspešno preživetje
in hitrejšo rast. Veseli smo, da nam je finančno v preteklem letu spet uspelo krepko povečati znesek
namenjen ribam in upamo, da ga bomo v prihajajočem letu lahko še povečali.
V sklopu tekmovanj smo uspešno izpeljali vse tekme državnega in regijskega prvenstva v lovu rib s
plovcem in v lovu rib z muharjenjem. V letu 2018 so se našim uspešnim ekipam, ki tekmujejo v lovu rib s
plovcem v B in regijski ligi ter mladincem, pridružile tudi članska in veteranska ekipa muharjev, ki so se že
prvo leto izkazale z uvrstitvami na prvo polovico lestvic.
Ribolovno sezono 2018 so zaznamovali posegi v vode, saj so se dela pričela že v spomladanskem času z
drčo v Šeščah, nadaljevala s posegi v Parižljih, Latkovi vasi in Letušu, ter zaključila na Podvinskem jezu.
Trenutno dela potekajo na drči v Šempetru, kjer izvajalci utrjujejo peto drče, ki jo je precej načel zob
časa. Pohvalimo lahko 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 kažejo
omenjeni posegi, saj so med narejenim vidni omilitveni ukrepi podvodnih cevi, skal samic, dodatni pragovi
in podobno, ki bodo ribam pomagali pri adaptaciji na obnovljen vodni objekt. Primer omenjenih ukrepov
je lepo viden za ribiškim domom, kjer so izvajalci uredili dodatne pragove čez Savinjo in s tem umirili
vodo in omogočili nastanek dodatnih tolmunov.
Opažamo, da je trud, ki ga vlagamo v plašenje kormorana začel kazati rezultate, saj v letu 2018 beležimo
manjše jate, redkejše plenjenje in predvsem manj poginulih rib. Trud bomo nadaljevali in ga po potrebi
ustrezno razširili, saj v zadnje času na gojitvenih potokih ogromno škode povzroči tudi čaplja, ki se je
nenormalno razširila in številčno okrepila.
Trenutno imamo skoraj 220 aktivnih članov povprečne starosti 51 let, kar je za skoraj 30 članov več kot v
začetku leta 2018. Predvsem pa nas veseli, da smo povprečno mlajši za 6 let, kar je posledica uspešnega
dela mladinske sekcije, ki je v naše vrste privabila kar 30 mladincev. 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. V
prihodnjih letih lahko vseeno pričakujemo umiritev rasti članstva tudi pri nas, saj vseslovenski trendi
kažejo na upad v skoraj vseh ribiških družinah.
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. 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 575 ur, največ ogledov je
bilo na v revirju Savinja 6 in 7, sledijo ribniki Preserje, jezero Braslovče ter potoki in struge. Na podlagi
tega je bilo izplačanih za 1.117,00 EUR potnih nalogov in opravljenih 6569 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 članov RD povečini ni bilo zaznanih večjih
kršitev, nekajkrat pa je bilo izrečeno opozorilo čuvaja ter podan en predlog za uvedbo disciplinskega
postopka, kateri postopek se je končal z izključitvijo. Pri manjših kršitvah je največkrat vzrok nezadostno
poznavanje pravil ribolova v vodah RD Šempeter ali pa nespoštovanje ribolovne etike. S tem je mišljeno
predvsem grdo ravnanje z ulovljeno ribo, hoja po drstičnih v času drsti, ne očiščena mesta ribolova itd. V
letu 2018 so bile obravnavani tudi dve prijavi krivolova, za kateri sta se podala predloga za uvedbo
postopka o prekršku na inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Na koncu leta je s
strani upravnega odbora bila podana pobuda o reorganizaciji čuvajske službe s ciljem povečanja
učinkovitosti, izboljšanja delovanja v smislu razdelitve dela, bolj sistemskega in planiranega pristopa
opravljanja čuvajskih ogledov in kontrol, ter nenazadnje tudi digitalizacijo birokratskega dela čuvajske
dejavnosti. Vodenje čuvajske službe je tako prevzel dosedanji čuvaj Božo Božovič, katerega naloga je da
skupaj z upravnim odborom postavi in organizira čuvajsko službo, ki bo s svojim delovanjem predstavljala
zrcalo ribiške družine in tako učinkovito zastopala in varovala naš ribiški okoliš.

DELOVNE AKCIJE
V lanskem letu je bilo izvedenih 8 delovnih akcij pod vodstvom g. Bednjaniča. V sklopu delovnih akcij so
se tako obnovile vse klopi in mize v okolici ribnikov Preserje, po položitvi kanalizacijski cevi se je na novo
tlakovalo dvorišče pri vhodu v pisarno RD, utrjena je bila brežina v ribniku Preserje 2, obnovljene so bile
zapornice struge Letuš, izvedle so se obnove izlivnih ramp v vseh ribnikih Preserje, očistili in uredili so se
spodnji prostori ribiškega doma ter se izvedlo kar nekaj različnih del v sklopu rednega letnega vzdrževanja
okolice in ribiškega doma. Sodelovali smo tudi na skupni čistilni akciji ter v sklopu delovnih akcij pripravili
traso za DP v muharjenju. Skupaj smo v vseh delovnih aktivnostih opravili 1157 delovnih ur, a žal
ugotavljamo, da večino dela v RD opravi cca. 20% vsega članstva. Razpisane delovne akcije je tako
obiskalo skupaj samo 30 članov, v sklopu delovnih akcij pa je bilo opravljenih le 245 delovnih ur, kar je
dokaz, da na delovne akcije še vedno prihaja zgolj majhen delež članstva in da je veliko del tako potrebno
organizirati kot dodatno delo, katerega ponavadi opravlja nekaj posameznikov, ki se jim za opravljeno
delo iskreno zahvaljujemo. Da nam bo v bodoče lažje tako prosimo in pozivamo vse člane, da se udeležijo
razpisanih delovnih akcij ne ozirajoč se na starost in zdravstvene omejitve, saj bomo dela na posamezni
delovni akciji prilagodili zmožnosti vsakega posameznika. S tem boste poleg opravljene redne delovne
obveznosti (10 ur) zelo pomagali RD do zastavljenih ciljev in realizaciji letnega plana.

USPOSABLJANJA
V letu 2018 se je 10 članov, ki so na nivoju RZS že registrirani kot aktivni tekmovalci udeležilo seminarja
športni delavec v slovenskem ribištvu, 2 člana sta opravila strokovni izpit za ribogojca, ribiški izpit pa so
opravili 3 ribiči pripravniki. V želji po čim bolj strokovnem delovanju ribiške družine naprošamo vse
zainteresirane člane, da se tudi v bodoče odzovete na povabilu RD ter se tako udeležite različnih
usposabljanj in seminarjev.

PRODAJA DNEVNIH DOVOLILNIC
V letu 2018 je bilo prodano 2378 dnevnih dovolilnic v skupni vrednosti 36.230,00 EUR, kar je za cca 15%
več kot v letu 2017. V letu 2018 je bila zaznana velika porast prodaje dnevnih dovolilnic za roparico in
sulca. Porast prodaje pri roparici je bil kar 78% večji kot v lanskem letu, pri sulcu pa je porast prodaje
napram lanskemu letu znašala 62%. V večji meri je za porast prodaje in ribolova botrovalo dobro
gospodarjenje z rednim vlaganjem rib ter redni promociji preko elektronskih medijev.

Primerjava prodaje števila dnevnih dovolilnic med letom 2015, 2016,2017 in 2018
RIBIŠKA TEKMOVANJA
V preteklem letu je na ribnikih Preserje potekalo 9 tekmovanj v ribolovu s plovcem ter 3 tekmovanja v
ribolovu z umetno muho na reki Savinji. Vsa tekmovanja so potekala v organizaciji RD Šempeter ob
podpori in sodelovanju naših tekmovalcev in članov, ki se jim na tem mestu zahvaljujem za pomoč pri
organizaciji in izvedbi.
Tekmovalne ekipe v ribolovu s plovcem so nas zastopale v regijski in državni B-ligi tako v članski kot tudi v
mladinski kategoriji. Na ravni državne B-lige so naši člani zasedli sedmo mesto med dvanajstimi ekipami.
Na področju regije smo v ligi ZRD imeli dve ekipi, katera je ekipa Šempeter 1 osvojila tretje mesto ter
ekipa Šempeter 2 peto mesto. Med posamezniki je v kategoriji do 20. leta starosti Rok Košenina osvojil
drugo mesto, Matic Grivec pa tretje mesto. Oba sta se tako uvrstila na državno prvenstvo, ki je potekalo
na Škalskem jezeru sosednje RD Velenje. Rok Košenina je osvojil tretje mesto, Matic Grivec pa četrto
mesto in si tako zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu v Italiji, kjer je Slovenija ob pomoči in znanju
naših mladih ribičev zasedla odlično dvanajsto mesto. Prav tako so se zelo dobro odrezali mladinci v
kategoriji U15 kjer je Filip Klavže postal prvak lige, Luka Grivec pa je zasedel prav tako odlično tretje
mesto. S tem sta si oba zagovila možnost tekmovanja na državnem prvenstvu. Filip se zaradi drugih
obveznosti tekmovanja žal ni mogel udeležiti, nakar je Luka Grivec po lanskem osvojenem naslovu
državnega prvaka letos z drugim mestom postal državni podprvak.
V muharjenju se je članska ekipa uvrstila na solidno 5. mesto v konkurenci 11 ekip in tako dokazala, da so
tudi šempetrski muharji lahko konkurenčni na državnem nivoju. Med muharji veterani pa je odlično skupno
3. mesto dosegel dr. Miroslav Žaberl
Ob koncu leta 2018 se je na seji RZS sprejel in dopolnil pravilnik o tekmovanjih v sladkovodnem športnem
ribolovu. Tako lahko sedaj na tekmovanjih v letu 2019, ki jih organizirajo in prijavijo ribiške družine
sodelujejo samo člani, ki so registrirani kot tekmovalci. Vsi, ki si želijo sodelovati na tovrstnih družinskih
ribiških tekmovanjih in še niso registrirani v sistemu državnih tekmovanj morajo do 1.4.2019, znotraj
matične ribiške družine poravnati registracijsko takso v višini 5 EUR, nakar vam RD in RZS izda potrdilo oz.
izkaznico, ki jo je potrebno predložiti pri registraciji pred vsakim posameznim tekmovanjem. Izjema bodo
tradicionalna tekmovanja organizirana samo za člane matične ribiške družine saj bomo le tam ribe tehtali
sproti.
Vsem tekmovalcem za vse uspehe iskreno čestitamo in jih želimo oblilo uspehov tudi v prihodnje, vsem
ostalim pa želimo obilo lepih trenutkov pri ribolovu, tekmovalnega duha, uspeha ter in kar je najbolj
pomembno, druženja in dobre volje.

MLADINSKA SEKCIJA
Kot leto poprej so tudi v letu 2018 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. Ribiško tekmovanje
mladih ribičev, je potekalo vsak zadnji četrtek v mesecu od aprila do avgusta, v mesecu septembru pa je
bilo organizirano zadnje srečanje, ki smo ga zaključili z druženjem na pikniku. Na vseh teh srečanjih se
mentorji trudimo otrokom predstaviti vlogo ribiča, delovanje ribiške družine ter jih naučiti osnovnih
tehnik ribolova. V letu 2018 se je teh srečanj udeleževalo v povprečju kar 18 otrok. Na teh dogodkih smo
opazili, da so nekateri otroci prihajali brez ustrezne ribiške opreme, zato vas na tem mestu prosimo, če
lahko kot članstvo pomagamo in v ta namen odstopimo tudi kakšen del ribiške opreme, ki jo sami ne
uporabljamo več. Opremo lahko prinesete v ribiški dom v času uradnih ur. Med člani je bilo lani 28 otrok
oz. mladincev, vsem otrokom pa smo nakupu redne letne dovolilnice podarili še dodatno 20-dnevno
dovolilnico ujemi-spusti za ribolov na ribniku Preserje 4. Med počitnicami ob četrtkih pa je še vedno
omogočena možnost brezplačnega ribolova na ribniku Preserje 4 ob spremstvu očetov, mamic, dedkov in
babic, ki so člani naše RD. 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. Vsem, ki ste v letu 2018 sodelovali in skrbeli za nemoten potek vseh dogodkov se
iskreno zahvaljujem sočasno pa vabim vse, ki ste pripravljeni pomagati, da se nam pridružite.
ODLOVI, VLAGANJA (v sklopu gospodarskega poročila)
V letu 2018 je bilo opravljenih 15 odlovov, od tega 13 intervencijskih, za katere je bila izplačana skupna
odškodnina v višini 10.000,00 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 pri posameznih odlovih. Skupaj je bilo na odlovih, vlaganjih in pripravi ribnikov
opravljenih 1135 delovnih ur.

RIBOJEDE PTICE (v sklopu gospodarskega poročila)
Od novembra naprej so se občasno pojavljale manjše 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. Ker je od lanskega leta v veljavi odlok vlade RS o možnost plašenja
in odstrel kormorana so tako čuvaji in določeni posamezniki redno opravljali obhode in tako z plašenjem
varovali naš ribji živelj.

