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POROČILO O DELU RD V LETU 2015
Spoštovani ribiči in gosti še enkrat vsem skupaj lep pozdrav.
Minilo je petletno obdobje in ponovno je tu volilno leto. Predolgo bi bilo poročilo, če bi se dotaknil
dela v celotnem mandatnem obdobju, zato se bom osredotočil na delo, ki smo ga opravili v zadnjem
letu.
UO se je sestal pet krat. Obravnavali smo trimesečna poslovanja. Sproti smo obravnavali realizacijo
plana vlaganj in odlovov ter ostalih dejavnosti, ki smo si jih zadali v plan dela. Očistili smo mulj iz
spodnjega Braslovškega zimovnika in ga tako usposobili za vzrejo ščuke, ki je bila vložena in nam bo
služila za poribljavanje zgornjega Braslovškega jezera in ribnikov Preserje. Prav tako smo očistili mulj v
ribniku št. 5 (pod ribiškim domom) in škarpirali otok, naredili prodišče in vložili podust za poizkusno
naravno drst-naseljeno 50 podusti.
V tem letu smo uspešno izpeljali tudi 60-letnico RD. Večino stroškov za izvedbo smo pokrili z
pridobljenimi donatorskimi sredstvi . Donatorji so bile občine in nekatere delovni organizacije.
Zaradi nove davčne zakonodaje smo uvedli najprej vezano knjigo računov potrjeno s strani davčnega
organa, koncu leta pa smo uvedli davčno blagajno ter s tem zagotovili zakonske osnove za gotovinsko
poslovanje.
Obravnavali smo članske obveznosti in sprejeli odločitev, da se članarina dvigne minimalno in uskladi
z drugimi družinami.
Zaradi pomanjkanja mladih članov je bila sprejeta odločitev, da je članarina za mlade do 14. leta
starosti 10 €, od 14.-18. leta je članarina 40,00€ prav tako pa je polovična članarina tudi za redne
študente. Vse te kategorije pa imajo tudi polovično ceno LRD. Prav tako smo sprejeli sklep, da je
možen dokup največ 20 dnevne letne ribiške dovolilnice, ob vračilu prve z izpolnjeno rekapitulacijo.
Potok Bolska je v letu 2016 (sanacija po pomoru) ribolovna. Zaradi nevednosti nekaterih ribičev glede
ribolova v jezeru Braslovče (več klicev) vas ponovno obveščamo, da je ribolov v jezeru Braslovče na
krapa dovoljen celo leto, razen ko je jezero zaledenelo.
Organizirali smo dan slovenskih ribičev z dnevom odprtih vrat s peko rib, vendar je bil obisk izredno
slab.
V okviru šole ribolova smo bili gostitelji mladih ribičev ZRD kjer jim je bilo predstavljeno vijačenje in
LRP z zaključkom, ki ga je financirala ZRD Celje. Šole ribolova sta se udeležila dva naša mladinca.
V RD je bil pod okriljem ZRD organiziran posvet z policisti policijskih uprav in njihovih vodstev, žal se je
tega posveta udeležilo manj čuvajev kot policistov. Ugotovitev posveta je, da je nesodelovanje z
policijo na strani ribiško čuvajskih služb, ker le te ne izkoristijo možnosti sodelovanja – izdelati in
dostaviti je potrebno letni in mesečni koledar aktivnosti in ga dostaviti na PP.
Čuvajska služba
Čuvajska služba je za kontrole vodotokov porabila 608 ur in pri tem prijavila prevoženih 212 km.
Kilometrine je bilo izplačane v vrednosti 717 €. Čuvaji so poleg kontrol opozarjali tudi na divja
odlagališča in na posege v vode. Sodelovali so tudi plašenju kormoranov in nadzirali drstišča podusti.

Odlovna ekipa je za odlove in vlaganje porabila 609 ur. Celoten strošek odlovne ekipe je znašal
2.900€ , v tem znesku so upoštevani stroški goriva za avto in agregat, stroški vzdrževanja, registracije
in zavarovanja avta, zavarovanje članov odlovne ekipe, hlače, škornji, servis agregatov, izobraževanje.
Tekmovalna dejavnost
TK je v letu 2015 organizirala 10 tekem v LRP od tega 6 meddružinskih, tri družinske in eno tekmo
člani ZRD.
Naši predstavniki so nas zastopali v regiji in B državni ligi. V ligi ZRD so zasedli drugo mesto med
posamezniki pa je prvo mesto zasedel Karel Hudournik. V B državni ligi pa so zasedli odlično četrto
mesto. Med posamezniki je Milan Zvonar dosegel odlično 6 mesto.
V kategoriji mladih U14 je Matic Grivec postal regijski prvak, v kategoriji U18 pa Košenina Rok
podprvak.
Rok se je udeležil državnega prvenstva in se uvrstil v državno reprezentanco, ki se je udeležila
svetovnega prvenstva. Za nagrado ga je RD sponzorirala po sklepu UO z 300 € nagrade.

Mladinska sekcija
Komisija z mladimi, ki jo je začasno prevzel Milan Zvonar je organizirala ribiški tabor, katerega se je
udeležilo 10 otrok, ki so se poleg ribolova z plovcem obsežneje seznanili z tehniko vijačenja, ki jim ga
je predstavil Zagožen Boštjan . Pri uspešni izvedbi tabora so sodelovali Boštjan, Matija in Rajko.
Tako otroci kot njihovi starši so bili z izvedbo tabora zadovoljni in z veseljem sprejeli odločitev, da se
bo tabor odvijal tudi v letu 2016.
S sprejemom programa upravljanja rib na katerega so bile dane pripombe so bile te pripombe v
večini upoštevane. V izdelavi so načrti ribiških območij, prvi bodo zagledali luč sveta načrti za Celjsko
ribiško območje in nato RGN za ribiške okoliše. Predvidoma bodo izdelani do konca leta.
S programom upravljanja rib se bo način upravljanja z ribjim življem še bolj zapletel. Po letu 2018 se
bo lahko vlagala samo sterilna šarenka, krapa v tekoče vode se ne bo smelo vlagati. Pri sonaravni
vzreji salmonidov v gojitvenih potokih G1 se ne sme odloviti ciprinidov. Šarenko se bo lahko vlagalo
do meseca pred zaključkom sezone ribolova salmonidov.
Glede na vse se ne predvideva drastično povečanje koncesij (upoštevali se bodo izkoriščeni in ne
razpoložljivi ribolovni dnevi).
Na ARSO in Agencijo za vode je bil poslan dopis o stanju brežine Savinje od Šeškega mostu do Vrbja.
Dobili smo odgovor, da je sanacija brežine v planu in se izvede takoj, ko bodo na razpolago sredstva.
Prav tako smo na ARSO in Agencijo za vode ter Ministrstvo za okolje in prostor poslali dopis s
slikovno dokumentacijo o stanju Podvinskega jezu in z njegovim slabim stanjem tudi ogroženost
Podvinske struge. Odgovora še nismo prejeli.
Proti koncu leta smo organizirali usposabljanje pripravnikov za ribiški izpit. Naši pripravniki se izpitov
niso udeležili.
Poleg vsega navedenega sem se kot predsednik RD udeleževal vseh seminarjev in predavanj, ki jih je
organizirala ZRD in RZS.
Poslovali smo racionalno, v okviru finančnega plana, plana dela in v skladu s Statutom RD.
Vsem članom dosedanjega UO in vsem ribičem se zahvaljujem za korektno in uspešno sodelovanje .
Novemu vodstvu pa želim obilo uspeha.
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