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 2016

Upravni odbor se je v minulem letu sestal na 4 rednih sejah in na ustanovitveni seji ob prevzemu vodenja
družine. Obravnavali smo obdobja trimesečnega finančno‐materialnega poslovanja, sproti obravnavali
dejavnosti in aktivnosti družine skladno s planom dela in volilnimi obljubami. Poslovali smo racionalno v
okvirjih, ki smo si jih zadali v začetku leta.
V veliki meri smo svoje aktivnosti usmerili tudi v ureditev obveznosti nastalih v zvezi z ribiškim domom in
bivšima najemnikoma. Sklenjena je bila poravnava z g. Sajevcem in g. Hlačarjem. Za ta namen smo z
lastnimi sredstvi in z brezobrestnim posojilom ribiške družine Ljubno in Zveze ribiških družin Celje uspeli
poravnati celotno vsoto, racionalizirali pa smo tudi stroške ribiške družine. Pričeli smo z aktivnim iskanjem
ustreznejšega najemnika, ki bi uspel obuditi gostinski del ribiškega doma in Preserjem tako povrnil ugled
zanimive točke tako z ribiškega kot gostinskega vidika. V najkrajšem možnem času načrtujemo dokončno
izbiro novega najemnika in podpis pogodbe o sodelovanju.
Na področju vzgoje rib nam je uspelo ponovno zagnati valilnico, v kateri smo uspešno izvalili mladice
podusta in potočne postrvi, ki nam jih je donirala ribiška družina Ljubno. Oboje smo vložili v gojitvene
potoke, kjer bodo, pred vlaganjem v Savinjo, rasle do konca gojitvenega cikla. Nadaljevali smo z lastno
vzgojo ščuk, saj že iz preteklih let vemo, da ima ščuka v naših vodah dober prirast. Dobro prakso drsti in
vzgoje ščuk bomo dodatno razširili, saj se je v letu 2016 pokazalo, da je prodaja dovolilnic za roparice v
ribniku Preserje 2 prehitela dovolilnice za ribolov ciprinidov.
V sklopu tekmovanj smo uspešno izpeljali državno prvenstvo za mlade v ribolovu rib z plovcem. Žal je
tekmovanje povzročilo pogin skoraj 200 krapov v ribniku Preserje 2. Podlegli so kombinaciji prekomernega
hranjenja na tekmovanju in visokih temperatur v dnevih po tekmovanju. Zato je upravni odbor sprejel
sklep, da v prihodnje tekmovanja organiziramo izven najtoplejšega dela sezone, jih razporedimo po
različnih ribnikih ter omejimo in nadziramo količino hrane, uporabljene na tekmovanju.
Sodelovali smo pri izdelavi novega ribiško‐gojitvenega načrta za obdobje 2017‐2022 ter v sklopu le‐tega
pripravili pravilnike ribolova in režima v naših revirjih. V ta namen smo izdelali novo letno dovolilnico, kjer
smo skušali v strnjeni obliki napisati nova pravila. Obširnejša pa so bila izdana kot spremni dokument k
vabilu na zbor članov. S pravili in smernicami ribiško‐gojitvenega načrta smo želeli varovati avtohtone
vrste, trudili pa smo se, da dobimo dovoljenje za vlaganje večje količine šarenke v reko Savinjo in
povečano število ribolovnih dni, ki so na razpolago ribičem. Zato smo letos lahko omejili razporejanje
datumov po revirjih na letni dovolilnici.
V letu 2016 je bilo aktivnih 176 članov. Povprečna starost je bila 60 let. Od tega je 7 mladih, 5 pripravnikov
in 2 ženski. Za primerjavo z letošnjimi podatki prvega četrtletja, trenutno je aktivnih 181 članov povprečne
starosti 57 let, od tega 12 mladih, 9 pripravnikov in 2 ženski. Trend rasti članstva se je ohranil in
pričakujemo, da se bo članstvo povečalo še za dodatnih 10 članov do poletnega dela sezone. Glede na še
vedno relativno visoko povprečno starost članov bomo aktivnosti nadaljevati predvsem v smeri pridobivanja
novih, mlajših članov, predvsem v starostnih skupinah od 10 do 25 let. V sklopu teh prizadevanj je bil tudi v
preteklem letu organiziran mladinski ribiški tabor ter prevoz na šolo ribolova, ki ga je pripravila zveza
ribiških družin Celje.
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, se iskreno zahvaljujemo.

ČUVAJSKA SLUŽBA
Čuvajska služba je v sklopu izvajanja čuvajskih aktivnosti v lanskem letu opravila 454 ur. Na podlagi tega je
bilo izplačanih za 668,10 EUR potnih nalogov in opravljenih 4123 kilometrov. Čuvajska služba se je redno
sestajala na sestankih vsak prvi ponedeljek v mesecu. Poleg kontrol so čuvaji redno opozarjali in popisovali
divja odlagališča ter posege v vode. V sklopu kontrol s strani članov ni bilo zaznanih večjih kršitev,
nekajkrat je bilo izrečeno opozorilo čuvaja. Obravnavani sta bili dve prijavi krivolova, ki sta se kot prijava
prenesli na policijsko postajo Žalec.
V obdobju spremljanja ogledov po revirjih RD od JUN‐DEC 2016 (grafični prikaz) je čuvajska služba opravila
467 ogledov, največ ogledov je bilo na Savinji v obeh revirjih R6 in R7, sledijo pa ribniki Preserje, jezero
Braslovče, Bolska ter nato potoki in struge. Največ ogledov je bilo opravljenih v mesecu juliju in avgustu,
najmanj pa v mesecih september in oktober.

DELOVNE AKCIJE
V lanskem letu je bilo izvedenih 6 delovnih akcij pod vodstvom g. Bednjaniča. Organizirani sta bili še dve
dodatni delovni akciji z namenom urejanja okolice doma in valilnice ter delovni piknik, na katerem je bil
fokus ureditev okolice ribnikov in piknik prostora (stopnice, table, kurišče…). V sklopu delovnih akcij je bilo
opravljenih 191 delovnih ur (cca. 25 članov). Ugotavljamo, da na delovne akcije prihaja zelo majhen delež
aktivnega članstva, kar nakazuje na to, da je sprememba pravilnika o opravljanju delovnih ur nujna.

PRODAJA DNEVNIH DOVOLILNIC
V letu 2016 je bilo prodano 1713 dnevnih dovolilnic v skupni vrednosti 25.375,00 EUR. Porast prodaje je bil
viden v vseh revirjih, predvsem pa v Ribniku Preserje 1 (kapitalni krapi), jezeru Braslovče ter pri prodaji
dovolilnic za ribolov roparic, kjer najbolj izstopa mesec maj, junij, oktober in november. Pri prodaji kart za
sulca je bilo opaziti predvsem porast pri prodaji turističnih dovolilnic, saj se je znesek prodanih dovolilnic
povečal kar za 131 %.

Prodaja dnevnih dovolilnic po revirjih in vrst rib (c‐ciprinidi, s‐salmonidi, r‐roparice)

Primerjava prodaje števila dnevnih dovolilnic med letom 2015 in 2016

RIBIŠKA TEKMOVANJA
V preteklem letu je na ribnikih Preserje potekalo 17 tekmovanj v organizaciji RD Šempeter. Gostili smo tudi
državno prvenstvo za mlade v ribolovu rib s plovcem. Vsa ostala tekmovanja so bila organizirana v sklopu
letnega plana ZRD Celje kot medružinske in družinske tekme za člane RD. Tekmovanje za Hmeljsko kobulo v
sklopu Hmeljarskega praznika je bilo prvič prestavljeno na jezero Braslovče, kar se je tako s stališča
organizacije kot tudi odziva tekmovalcev pokazalo kot dobro in se bo kot tekmovalna lokacija ohranila tudi
v prihodnje.
Tekmovalne ekipe so nas zastopale v regijski in državni B‐ligi tako v članski kot tudi v mladinski kategoriji.
V ZRD ligi so zasedli odlično drugo mesto, v državni RZS B‐ligi pa so zasedli četrto mesto med dvanajstimi
ekipami. Med posamezniki je v kategoriji U14 Luka Grivec osvojil drugo mesto, v kategoriji U18 je Rok
Košenina osvojil odlično prvo mesto, četrto mesto pa je zasedel Matic Grivec. Da so mladi člani resnično
uspešni tekmovalci, je še dodatno potrdil Rok Košenina z osvojenim petim mestom na državnem prvenstvu
mladih na domačen ribniku v Preserjah.

ODLOVI, VLAGANJA (v sklopu gospodarskega poročila)
V letu 2016 je bilo opravljenih 35 odlovov, od tega 6 intervencijskih, za katere je bila izplačana skupna
odškodnina v višini cca. 1.800,00 EUR. Izvedena so bila redna vlaganja v revirje, skladno z letnim planom in
RGN. V sklopu gospodarjenja z vodami so bile opravljene še 4 delovne akcije v smislu čiščenja trave,
priprave ribnikov itd. Skupaj je bilo na odlovih, vlaganjih in pripravi ribnikov opravljenih 1254 delovnih ur.
RIBOJEDE PTICE in VIDRE (v sklopu gospodarskega poročila)
Od novembra naprej smo vseskozi videvali jate kormoranov po celotnem revirju Savinje. Najpogosteje so
jate ropale predvsem v predelu nad Podvinskim jezom, Orli vas, Šeščah, Grižah in Petrovčah. Na področju
Podvinskega jezu, pod mostom na Polzeli in pri izlivu Bolske pa so vidne tudi sledi vidre, ki je v zadnjem
času opažena večkrat. Množičnega pokola in pogina rib nismo opazili, so pa redno vidni primerki ranjenih
rib, predvsem podusti. Pridružili smo se pozivu ribiške zveze Slovenije in podali pripombe pri izdelavi
dolgoročnega programa za zmanjšanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah, hkrati pa je
čuvajska služba izvajala kontrolo nad jatami in opravljala redno plašenje kormoranov v omenjenih
območjih.
MLADINSKA SEKCIJA
Mladinska sekcija se je v letu 2016 osredotočala na izvedbo planiranih dogodkov, kot je mladinski ribiški
tabor, ki mora postati stalnica pri delu z mladimi. Fokus je bil predvsem izdelava zanimivega programa, ki
bo privabil tako otroke kot tudi starše, tako da bo čas med počitnicami zapolnjen aktivno in predvsem
zanimivo. Še vedno je med počitnicami ob četrtkih omogočena možnost brezplačnega ribolova na ribniku
Preserje 4 za vse otroke ob spremstvu očetov, mamic, dedkov in babic, ki so člani naše RD. Od spomladi do
jeseni je potekalo tudi ribiško tekmovanje mladih ribičev z zaključno prireditvijo v oktobru. Ribiškega
tekmovanja so se v povprečju udeležili 3 otroci, razen zadnjega zaključnega tekmovanja, ki se ga je
udeležilo večje število otrok iz OŠ Šempeter. Šole ribolova, ki jo je organizirala zveza ribiških družin Celje,
so se udeležili 4 mladi člani RD Šempeter, na kateri so spoznavali vse tehnike ribolova na različnih lokacijah
v Celjskem okolišu. Predstavniki RD smo se redno udeleževali tudi sestankov in posvetov na temo dela z
mladimi na nivoju ZRD in RZS. S strani RZS je prišla tudi pobuda, da bi ob različnih dogodkih mladini
omogočili ne le predstavitev ribolova, ampamk da bi otroci in mladostniki kot darilo dobili tudi kakšen kos
ribiške opreme, ki bi jih mogoče ponovno privedla do voda in tako vzpodbudila kakšnega mladega ribiča k
nadaljevanju ribolova ne samo dan ali dva ampak tudi dolgoročno. V ta namen vas prosim če morebiti v
vaših ribiških omarah obstaja kakšna odvečna še vedno uporabna ribiška palica, kolesce ter druga ribolovna
oprema, da jo donirate kot darilo ob dogodkih pri delu z mladimi. Seveda bo tu zraven svojo vlogo odigrala
tudi ribiška družina, saj bo v sklopu izvedbe mladinskega tabora udeležencem podarila praktične nagrade ter
tudi dovolilnice za izvajanje ribolova v revirjih RD.

