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POROČILO O DELU V LETU 2019
Upravni odbor se je v minulem letu sestal na 4 sejah, ki se jih je redno udeleževal tudi predsednik nadzornega
odbora. Skupaj smo obravnavali 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.
Pomembna novost v letu 2020 je pridružitev ribiškega kluba Žalec. Skupaj z našimi ribiškimi tovariši iz Žalca smo
ugotovili, da smo združeni močnejši in se odločili, da od letos naprej pišemo skupno zgodbo ribiškega upravljanja na
ribniku Žalec. Ribnik sedaj spada med ribolovne revirje in je s posebno letno dovolilnico na voljo za ribolov vsem
članom ribiške družine. V ribniku je moč loviti velike krape po sistemu ujemi in spusti ter roparice, med katerimi je
tudi som. Prosim vse, da fantom iz Žalca zaželimo iskreno dobrodošlico v skupno družino in jim čestitamo za
dosedanjo in prihodnjo uspešno upravljanje ribnika Žalec. Fantje dobrodošli!
Na področju ribogojstva smo nadaljevali z delom v valilnici, kjer smo letos pričeli z obnovo dotrajane infrastrukture
in opreme ter z zamenjavo keramike, ki bo omogočala boljše higienske pogoje med valjenjem iker. Že več let
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. Vedno bolj pa nas skrbi prisotnost vidre, ki dela škodo tako v
gojitvenih potokih kot v Savinji. Veseli smo, da nam je finančno v preteklem letu spet uspelo krepko povečati znesek
namenjen ribam za skoraj 10.000 EUR 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 2019 smo posebno pozornost namenili organizaciji 3 dnevnega muharskega prvenstva RAJP
panonsko jadranskih dežel, ki se ga je udeležilo kar 19 ekip iz 8 držav z več kot 60 tekmovalci in na katerem je
največ muharskega znanja med vsemi pokazal prav naš član dr. Miroslav Žaberl.
Ribolovno sezono 2019 so zaznamovali posegi v vode, saj so se dela nadaljevala že iz leta 2018 s posegi v Parižljih,
Latkovi vasi in Letušu, ter zaključila na Podvinskem jezu. Trenutno dela potekajo na drči v Latkovi vasi, 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 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, ki so se med ribolovno sezono 2019 izkazali kot raj za ribe.
Opažamo, da je trud, ki ga vlagamo v plašenje kormorana končno začel kazati prave rezultate, saj v letu 2019
beležimo bistveno 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 270 aktivnih članov povprečne starosti 50 let, kar je za skoraj 50 članov več kot v začetku
leta 2019. Predvsem pa nas veseli, da smo letos povprečno mlajši še za 1 leto, kar je posledica uspešnega dela
mladinske sekcije, ki je v naše vrste privabila kar 40 mladincev. Trend rasti članstva se je v naši ribiški družini
ohranil, kljub trendu zmanjšanja članstva, ki ga beležijo druge ribiške družine. Letošnji velik skok gre seveda
pripisati tudi dejstvu, da so se družini pridružili tovariši iz ribiškega kluba Žalec. 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 593 ur, največ ogledov je bilo na v
revirju Savinja 6 in 7, sledijo ribniki Preserje, jezero Braslovče ter potoki in struge. 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. 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 drstiščih v času drsti, ne očiščena mesta ribolova itd. Zaradi hujše kršitve (ribič turist je uplenil večjo
šarenko na ciprinidno dovolilnico ) pa je bila podana prijava ribiškemu inšpektorju.
DELOVNE AKCIJE
V lanskem letu je bilo izvedenih 8 delovnih akcij pod vodstvom g. Bednjaniča. V sklopu delovnih akcij se je obnovila
trasa ribnika P2 ter se izvedla senacija odtoka na ribniku P6. Na vseh odtočnih jaških so se zamenjali pokrovi,
rešetke in vodne zapore. V Letuški strugi se je odstranil mulj pred zapornicami oz. odjemnem mestu za ribnike
Preserje. Očistili in uredili so se spodnji prostori ribiškega doma ter obnovile sobe v zgornjem delu. V ribniku P1 se
je postavil pomol, izvedlo pa se je tudi 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 tekmovanje Alpe
Donava v muharjenju. Skupaj se je v vseh delovnih akcijah bodisi rednih in izrednih opravilo 926 delovnih ur, a žal
ugotavljamo, da na rednih delovnih akcijah vsako leto opažamo iste posameznike. Predvsem pogrešamo člane v
starostni skupini pod 60 let. Razpisane delovne akcije je tako obiskalo skupaj samo cca. 30 članov, v sklopu teh
delovnih akcij pa je bilo opravljenih 295 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. Hkrati pa vas obveščamo, da bomo postali
bolj striktni pri obravnavi opravičil in zdravstvenih omejitev predvsem pri članih med 30 - 60 let, ki bodo morali
dokazovati svojo nezmožnost dela z ustreznimi zdravstvenimi dokazili.
USPOSABLJANJA
V letu 2019 so 3 člani opravili izpit za ribiškega čuvaja, ki so na nivoju RS že registrirani kot aktivni ribiški čuvaji in
že opravljajo svojo funkcijo znotraj RD. Dva člana sta opravila strokovni izpit za ribogojca, ribiški izpit pa je opravilo
11 ribiških pripravnikov. V želji po čim bolj strokovnem delovanju ribiške družine prosimo vse zainteresirane člane,
da se tudi v bodoče odzovete na vabilu RD ter se tako udeležite različnih usposabljanj in seminarjev.
PRODAJA DNEVNIH DOVOLILNIC
V letu 2019 je bilo prodano 3088 dnevnih dovolilnic v skupni vrednosti € 47.343,93 EUR, kar je za cca 30% več kot v
letu 2018. Kot leta poprej je tudi v letu 2019 bila zaznana porast prodaje dnevnih dovolilnic za roparico in sulca,
najbolj pa je narasla prodaja dnevnih dovolilnic za ribolov krapa po sistemu ujemi-spusti na Braslovškem jezeru.
Predvsem slednjemu je botrovala uvedba posebne ribolovne dovolilnice z možnostjo ribolova na dve palici, ter
seveda redno vlaganje krapov velikanov, kateri ulovi so bili redno evidentirani in objavljeni na spletu in socialnem
omrežju. S tega lahko ugotavljamo, da porast prodaje poleg dobrega gospodarjenja predpišemo tudi redni
promociji, ki poteka preko vseh elektronskih medijev.

RIBIŠKA TEKMOVANJA
V preteklem letu je na ribnikih Preserje bilo organizirano 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 članov tekmovalne ekipe in ostalih ribiških tovarišev, 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 četrto mesto med dvanajstimi ekipami, med posamezniku pa
je naš gospodar Milan Zvonar dosegel odlično tretje mesto. Na področju regije smo v ligi ZRD imeli dve ekipi, ekipa
Šempeter 1 je osvojila tretje mesto, ekipa Šempeter 2 pa sedmo mesto. Med posamezniki v kategoriji do 20. leta
starosti so tekmovali štirje člani, ter na ravni ZRD Celje zasedli Matic Grivec prvo mesto, Leon Stakne drugo mesto,
Rok Košenina tretje mesto ter Filip Klavže četrto mesto. Prvi trije so se uvrstili na državno prvenstvo v Sevnici, kjer
je Matic Grivec osvojil drugo mesto, Rok Košenina peto mesto ter Leon Stakne šesto mesto. V kategoriji U15 je Luka
Grivec na ravni ZRD Celje zasedel prvo mesto in postal podprvak lige, svoje ribiško znanje je pokazal tudi na
državnem prvenstvu z odličnim petim mestom. Mladinska mešana ekipa v sestavi Rok Košenina, Matic Grivec in Luka
Grivec je nastopila tudi na mednarodnem pokalu Ribič, ter že tretjič zapored zasedla prvo mesto.V tekmovalni
panogi muharjenja se je članska ekipa uvrstila na solidno 5. mesto v konkurenci 12 ekip. V organizaciji RD Mozirje in
RD Šempeter je bilo organizirano dvodnevno mednarodno tekmovanje RAJP, na katerem je naš član dr. Miro Žaberl
osvojil prvo mesto.
V sklopu popestritve družinskih tekem smo poleg že tradicionalnih tekem kot so ribiški car, samo kruh ter
tekmovanje med mladinci in veterani v panogi ribolova s plovcem, prvič organizirali tudi družinsko muharsko tekmo,
ki je z svojevrstnim konceptom točkovanja bila zanimiva predvsem s stališča muharjenja na obe vrsti rib tako
salmonide kot tudi na ciprinide. Trudili se bomo, da bo tudi ta tekma postala tradicionalna.
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 in kar je najbolj pomembno, dobre volje ter
druženja ob vodi.
MLADINSKA SEKCIJA
V letu 2019 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 ob zakuski. Na vseh srečanjih so se mentorji trudili otrokom predstaviti vlogo ribiča, delovanje ribiške
družine ter jih naučiti osnovnih tehnik ribolova. Med člani je bilo lani 52 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 2019 sodelovali in skrbeli za nemoten potek vseh
dogodkov se iskreno zahvaljujem sočasno pa vabim vse, ki ste pripravljeni pomagati, da se nam pridružite in tako
skupaj poskrbimo za naslednji rod ribičev, ki bodo tudi v bodoče odgovorno skrbeli za naš ribiški okoliš.
ODLOVI, VLAGANJA (v sklopu gospodarskega poročila)
V letu 2019 je bilo opravljenih 23 odlovov, od tega 15 intervencijskih, za katere je bila izplačana skupna odškodnina
v višini € 7.647,98 EUR. Izvedena so bila redna vlaganja v revirje, skladno z letnim planom in RGN 2017-2022. 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 929 delovnih ur.
RIBOJEDE ŽIVALI (v sklopu gospodarskega poročila)
Predvsem v jesenskem in zimskem času 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. Glede na veljavni 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.
V zadnjem času se je po opažanjih ribičev dvignila tudi populacija vidre, katera je bila opažena po celotnem toku
Savinje ter Braslovškem jezeru. Večkrat so se na brežinah Savinje našli ostanki rib, nekateri pa so poročali tudi o
poškodbah ujetih rib.
Poleg povečanih populacij ribojedih ptic in vidre, poleg zakonskega ščitenja problem predstavlja predvsem
pomanjkanje ustreznega ribjega habitata. S krčenjem predvsem naravnih rečnih predelov tako izginjajo mesta, ki
ribam omogočajo zavetje in skrivališča pred tovrstnimi plenilci.

