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Pokal Žareča Ranglja | ZRD
Agrežov memorial | ZRD
Pokal preminulih ribičev | ZRD
Ribiški car | samo člani RD
Samo kruh | samo člani RD
Hmeljska Kobula (jezero Braslovče) | ZRD
Veterani in mladinci | samo člani RD
Martinova gos | ZRD
Miklavžev pokal | ZRD

Opomba:
Po sprejetju dopolnil pravilnika o tekmovanjih v sladkovodnem športnem ribolovu na seji RZS 2019, lahko
na tekmovanjih od leta 2019 dalje, 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 31.1. vsako leto, 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.

PLAN RIBIŠKIH TEKMOVANJ - LRM Savinja
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| nedelja
| sobota

| Člani | ZRD
| Muharski pokal RD | samo člani RD

Opomba:
V času muharskih tekmovanj bo ribolov v označenih sektorjih onemogočen za izvajanje rednega ribolova.
Ribolov lahko izvajate na vseh neoznačenih mestih oziroma izven muharskega revirja Savinja 6.
Hvala za razumevanje
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Opomba:
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.

GLAVNE AKTIVNOSTI 2020
| Izgradnja terase ob ribiškem domu
| Obnova valilnice
| Ureditev brežine na ribniku P2
| Ureditev prostorov ribiški dom spodaj (garaže)
| Obnova mostičkov na ribniku P5
| Sanacija zapornic struga Letuš
| Sanacija odtoka ribnik Prebold
| Servis odlovnih agregatov

USPOSABLJANJA 2020
| Usposabljanje ribiški čuvaj (2)
| Usposabljanje gospodar (1)

DELO Z MLADIMI 2020
RIBOLOV OB SPREMSTVU MENTORJEV NA RIBNIKU PRESERJE 4
30.04.2020

| četrtek od 15.30 do 19.00
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| četrtek od 15.30 do 19.00
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| četrtek od 15.30 do 19.00
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| četrtek od 15.30 do 19.00

19.09.2020

| sobota ob 8.00 + zaključna prireditev

Med poletnimi počitnicam ribolov na ribniku Preserje 4 vsak četrtek brezplačen za
mlade člane ali vse šolo obvezne otroke ob spremstvu članov RD Šempeter.
| Ribiški tabor mladih 2020 | 06-08.07.2020 od 8.00 do 14.00 ure
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ribnik Preserje 3
ribnik Preserje 4
ribnik Preserje 5
ribnik Preserje 6
ribnik Prebold
ribnik Braslovče - spodnji (gojitveni del)
potok Artišnica
potok Podgrajščica
potok Žovneška trnavca
Podvinska struga
Letuška struga

VLAGANJA
| po ribiško gojitveno načrtu zavoda za ribištvo Slovenije 2017-2022

