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POROČILO O DELU V LETU 2020
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 nov najemnik restavracije v ribiškem domu. Z Sebastianom in Bernardo Možina smo v
ribiškem domu dobili izkušene gostince in veselimo se njihove ponudbe. V sklopu menjave najemnika smo pričeli z
dozidavo terase ob ribiškem domu, ki bo kmalu lahko pozdravila prve goste. Dobrodošla nova najemnika in veliko
uspeha!
Na področju gospodarjenja smo prilagodili termine vlaganj in izlovov ščuk in smučev tako, da bo več ščuk na voljo za
vložek tudi jeseni in ne večina samo spomladi, kot je to bilo v navadi do sedaj. 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 po novem, mladice iz gojitvenih potokov odlavljamo preden dosežejo
omenjeno velikost in jih predčasno preselimo v gojitvene struge, kjer imajo boljše pogoje za uspešno preživetje in
hitrejšo rast. Vedno bolj nas skrbi prisotnost vidre, ki dela škodo tako v gojitvenih potokih kot v Savinji ter v zadnjem
letu tudi na ribnikih Preserje. Veseli in ponosni smo, da nam je finančno v preteklem letu spet uspelo krepko povečati
znesek namenjen ribam za še dodatnih 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 2020 smo posebno pozornost namenili varni organizaciji vseh druženj znotraj ribiške družine
in posebno pozornost namenili protikoronskim ukrepom, ki jih priporoča NIJZ. Ponosno lahko ugotovimo, da zaradi
društvenega delovanja nismo beležili prenosov virusa med člani.
Ribolovno sezono 2020 so zaznamovali protikoronski ukrepi, ki so jih nekateri župani občin našega okoliša še dodatno
zaostrili, saj smo v pomladnih mesecih ribiči morali prekiniti z ribolovom na Braslovškem jezeru in ribniku Žalec Tajht
ter s tem utrpeli tudi finančno izgubo. Kot smo ugotovili v jesenskem delu so bili ukrepi županov na področju ribolova
pretirani in nepotrebni.
Pohvalimo lahko sodelovanje z načrtovalci in izvajalci posegov v vodotoke, saj nas pred posegi redno obvestijo in vse
večkrat upoštevajo naše mnenje, želje in pričakovanja, kar lepo kažejo prej omenjeni posegi, saj so med narejenimi
vidnimi omilitveni ukrepi skale samice, dodatni pragovi in podobno, ki bodo ribam pomagali pri adaptaciji na
obnovljene vodne objekte. 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 tudi med ribolovno
sezono 2020 izkazali kot raj za ribe.
Opažamo, da je trud, ki ga vlagamo v plašenje kormorana končno začel kazati prave rezultate, saj v letu 2020
beležimo manjše jate, redkejše plenjenje in predvsem manj poginulih rib. V prid napisanemu gre tudi boljši stalež
lipana v muharskem revirju. Se je pa v letu 2020 pojavil trend, da so kormorani prileteli v naš okoliš 2 meseca prej kot
v dosedanjih letih. 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. Tako kot vidra tudi čaplja spada
med zaščitene živalske vrste, zato bo pri reševanju omenjenih težav potrebno sodelovanje z ribiško zvezo Slovenije.
V začetku leta smo imeli skoraj 320 aktivnih članov povprečne starosti 46 let, kar je za skoraj 50 članov več kot v
začetku leta 2020. Predvsem pa nas veseli, da smo letos povprečno mlajši še za par let, kar je posledica uspešnega
dela mladinske sekcije, ki je v naše vrste privabila kar 60 mladincev. Trend rasti članstva se je v naši ribiški družini
ohranil, kljub trendu zmanjšanja 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 (trenutno nas je že več kot 350), vendar
lahko v prihodnjih letih 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 zdravja, 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 324 evidentiranih ogledov v okviru 322
ur. Največ ogledov je bilo na v revirju Savinja 6 (183h), sledi jezero Braslovče (52h) in ribniki Preserje (30h). Čuvaji so
se redno sestajali na mesečnih delovnih sestankih. Poleg kontrol so čuvaji redno opozarjali in popisovali divja
odlagališča ter posege v vode, predvsem v zimskem času pa so redno izvajali tudi plašenje kormorana. 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. V večini primerov je šlo za nepravilno
vpisan datum ribolova, nekajkrat celo tudi ribolov brez vpisanega datuma. Na splošno opažamo tudi nazadostno
upoštevanje ribolovne etike, s tem je mišljeno predvsem grdo ravnanje z ulovljeno ribo, hoja po drstiščih v času drsti,
ne očiščena mesta ribolova itd. Pri ribičih dnevničarih je bilo podano večkratno opozorilo, predvsem zaradi izvajanja
ribolova na več ribiških palic bodisi izvajanje sočasnega ribolova na več različnih ribolovnih tehnik (primer; ribolov
krapa in sočasno vijačenje na roparice). Zaradi slednjega je ribiškem inšpektorju bil podan 1 predlog za uvedbo
postopka o prekršku.

DELOVNE AKCIJE
V lanskem letu je sicer bilo razpisanih 9 delovnih akcij a so le te žal zaradi Covid omejitvenih ukrepov v večini odpadle
ali pa je bila udeležba v zelo malem številu. Kljub temu je bila samo organizacija nekaterih članov tudi izven
razpisanih terminov dokaj solidna in je bilo tako skupaj opravljenih 1033 delovnih ur. V sklopu omenjenih delovnih
akcij se je tako dokončala obnova severne ribiške trase na ribniku Preserje 2, očistili in uredili so se spodnji prostori
ribiškega doma, izvajalo pa se je tudi redno letno vzdrževanje okolice in ribiškega doma. Ključno je bilo tudi delo
določenih članov pri izgradnji nove terase za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Prav tako se zahvaljujemo vsem
članom, ki so se kljub omejitvam odzvali in s svojim delom pripomogli k razvoju RD tudi v letu 2020. Kot že omenjeno
je bilo leto 2020 leto z veliko omejitvami, zato smo se v upravnem odboru odločili, da sicer obveznih ne opravljenih ur
ne bomo obračunali, zato pa vas ponovno pozivamo, da se udeležite razpisanih delovnih akcij ne ozirajoč se na starost
in zdravstvene omejitve, saj bomo dela na posamezni delovni akciji prilagodili zmožnosti vsakega posameznika.

USPOSABLJANJA
V letu 2020 je večina usposabljanj zaradi Covid omejitvenih ukrepov odpadla in se so le ta prestavila v leto 2021.
Skupno imamo trenutno 40 ribiških pripravnikov in 2 člana z prijavo na usposabljanje za ribiškega čuvaja V želji po čim
bolj strokovnem delovanju ribiške družine prosimo vse zainteresirane člane, da se prijavite ali odzovete na vabilu RD
ter se tako udeležite različnih usposabljanj in seminarjev.

PRODAJA DNEVNIH DOVOLILNIC
V letu 2020 je bilo prodano 4089 dnevnih dovolilnic v skupni vrednosti € 56.610,00 EUR, kar je za cca 33% več kot v
letu 2019 in tako gre za praktično enako rast kot je bila zaznana med letoma 2018 in 2019. V letu 2020 bila predvsem
zaznana porast prodaje dnevnih dovolilnic za ribolov krapa po sistemu ujemi-spusti na Braslovškem jezeru, ter prodaja
kart za roparico na ribniku Preserje 2. Kot leta poprej smo tudi v 2020 redno evidentirali ulove in nekatere izmed njih
tudi objavili na spletu in socialnem omrežju. Ob vseh dejstvih lahko brez zadržkov rečemo, da je kombinacija dobrega
finančnega stanja RD, dobrega gospodarjenja in dobre promocije ključna, da se ribiči radi vračajo v naš okoliš in kadar
so pri nas tudi dobro lovijo.

RIBIŠKA TEKMOVANJA
V preteklem letu kot že večkrat navedeno je tudi organizacijo tekmovanj omejevala situacija z Corona virusom a smo
kljub temu tekmovanja v večji meri izpeljali in tako realizirali 5 od skupaj 9 planiranih ribiških tekmovanj. Vsa
tekmovanja so tako potekala v 100% 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. Državna liga zaradi omejitev gibanja ni bila izpeljana do konca, saj so praktično bile izvedene samo 2 od
skupaj 8 tekem. Na področju regije smo v ligi ZRD imeli dve ekipi, ekipa Šempeter 1 je osvojila tretje mesto, ekipa
Šempeter 2 pa osmo mesto. Mladi v kategoriji U20 so na ravni ZRD Celje postali absolutni prvaki lige in so kot
posamezniki dosegli 1 mesto Matic Grivec, 2 mesto Filip Klavže in 3 mesto Leon Stakne. V kategoriji U15 pa je prvak
lige postal Luka Grivec. Mladinska mešana ekipa v sestavi Filip Klavže, Matic Grivec in Luka Grivec je nastopila tudi na
mednarodnem pokalu Ribič ki se odvija na jezeru Pristava v organizaciji ZRD Maribor in že četrto leto zapored zasedla
prvo mesto. V tekmovalni panogi muharjenja so nas 2020 zastopali samo člani - veterani, Miroslav Žaberl pa je skupno
v celotnem tekmovanju zasedel prvo mesto. Vsem tekmovalcem za vse uspehe iskreno čestitamo in jih želimo oblilo
uspehov in športnega duga tudi v prihodnje, vsem ostalim pa želimo obilo lepih trenutkov pri ribolovu, sklepanje novi
prijatelstev, dobre volje in predvsem zdravja.

MLADINSKA SEKCIJA
V letu 2020 so bile aktivnosti mladinske sekcije osredotočene predvsem na promocijo ribolova mladih preko spletnih
medijev ter izvedbo tradicionalnega ribiškega tabora. Ribiško tekmovanje mladih ribičev, ki ponavadi potekajo vsak
zadnji četrtek v mesecu od aprila do avgusta je ob že znanimi dejstvi v letu 2020 žal odpadlo, a smo kljub temu
prilagodili dejavnosti, da so mladi lahko izvajali ribolov na ribniku Preserje P4 in tako prosti čas preživeli v naravi. Med
počitnicami ob četrtkih je tako bila in še vedno je omogočena možnost brezplačnega ribolova na ribniku Preserje 4 ob
spremstvu očetov, mamic, dedkov in babic, ki so člani naše RD. Ključni dogodek v lanskem letu je bil tako ribiški tabor
mladih, katerega smo izvedli po predpisanih smernicah NIJZ in tako kljub velikemu število prijavljenih, otroke in mlade
razdelili v več skupin in s tem poskrbeli, da so vsi lahko izvajali ribolov in ostale aktivnosti varno. Med člani je bilo lani
60 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. Predstavniki RD so 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 2020 sodelovali in skrbeli za nemoten potek ribiškega tabora 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 2020 je bilo opravljenih 23 odlovov, od tega 10 intervencijskih, za katere je bila izplačana skupna odškodnina v
višini € 7.451,37 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 855 delovnih ur.

RIBOJEDE ŽIVALI (v sklopu gospodarskega poročila)
Predvsem v jesenskem in zimskem času so se občasno pojavljale 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.
Poleg kormorana predvsem v potokih največji problem še vedno predstavlja prekomerna populacija sive čaplje, saj
opažamo, da v ribogojnih potokih kjer smo izvajali redna vlaganja preživi zelo malo ribjih mladic. Opažamo tudi dvig
populacije vidre, katero redno opažamo po celotnem toku Savinje in v ribnikih Preserje.
Poleg povečanih populaciji ribojedih ptic in vidre, ki so zakonsko zaščitene, največji 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.

