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Preserje, 28.02.2018

PLAN DELA in DOGODKOV 2018

PLAN DELA (glavne aktivnosti)
Prenova in ureditev klubskega prostora ter spodnjih prostorov ribiškega doma
Prenova valilnice
Pleskanje vrtnih ut in obnova klopi ter miz v parku
Senacija brežine ribnika Preserje P2
Senacija dvižne rampe in odstranitev mulja pred iztokom v strugi Letuš
Tlakovanje dvorišča zadaj ribiškega doma

PLAN DELOVNIH AKCIJ
24.03.2018 | Urejanje okolice ribiškega doma in parka (čiščenje, rezanje drevja in grmovnic, zemeljska dela…)
31.03.2018 | Urejanje okolice ribiškega doma in parka (čiščenje, rezanje drevja in grmovnic, zemeljska dela…)
07.04.2018 | Vzdrževalna dela park in ribniki (zasaditev, popravilo vrtnih ut, miz in klopi, pleskanje…) ali sodnik LRM
14.04.2018 | Vzdrževalna dela park in ribniki (košnja, zasaditev, popravilo vrtnih ut, miz in klopi, pleskanje…)
05.05.2018 | Urejanje in čiščenje prostorov ribiškega doma (vzdrževalna dela, prerazporeditev prostorov…)
19.05.2018 | Urejanje in čiščenje prostorov ribiškega doma (vzdrževalna dela, prerazporeditev prostorov…)
08.09.2018 | Urejanje okolice ribnikov
15.09.2018 | Urejanje okolice ribnikov

PLAN RIBIŠKIH TEKMOVANJ - LRP P2
25.03.2018 | nedelja | Pokal ribnikov Preserje | ZRD
08.04.2018 | nedelja | Agrežov memorial | ZRD
26.05.2018 | sobota | Pokal preminulih ribičev | ZRD
09.06.2018 | sobota | Ribiški car | RD
23.06.2018 | sobota | Regija - člani (3.tekma)
22.07.2018 | nedelja | Samo kruh | RD
05.08.2018 | nedelja | Hmeljska Kobula (jezero Braslovče) | ZRD
19.08.2018 | nedelja | Veterani in mladinci | RD
29.09.2018 | sobota | Srečanje predsedstev ZRD Celje
03.11.2018 | sobota | Martinova gos | ZRD

PLAN RIBIŠKIH TEKMOVANJ - LRM SAVINJA R6
07.04.2018 | sobota | DP-MLADI
14.04.2018 | sobota | DP-VETERANI
06.05.2018 | sobota | DP-ČLANI

PLAN ODLOVOV
Ribnik Preserje P1, P3, P4, P5 in P6
Kolja
Merinščica
Velika Reka
Letuška struga
Podvinska struga 2
Lava
Spodnji ribnik Braslovče
Žovneška Trnavca

PLAN VLAGANJ
po ribiškogojitvenem načrtu zavoda za ribištvo Slovenije 2017-2022

PLAN USPOSABLJANJA
Usposabljanje gospodar (1x)
Usposabljanje elektro ribič (1x)
Usposabljanje ribogojec (2x)

PLAN PRIREDITEV in OSTALIH DOGODKOV
03.02.2018 | Reprezentančni lov sulca (RD Ljubno, RD Ptuj, RD Dornava)
08.03.2018 | Delavnica vezanja muh (restavracija ribiški dom ob 18.00)
16.03.2018 | Zbor članov RD (restavracija ribiški dom ob 17.00)

