
 
PROGRAM DELA RIBIŠKE DRUŽINE VELENJE 

ZA LETO 2022 
 
V skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu, Zakonom o društvih, programom upravljanja 
rib v celinskih vodah Slovenije, ki je še vedno v pripravi, sprejetih podzakonskih aktih, 
statutom in upoštevanjem petletnega ribiško gojitvenega in potrjenega letnega ribiško 
gojitvenega načrta ter sklepov skupščine, v letu 2022 načrtujemo naslednje aktivnosti: 
 
 Vlaganje v športno ribolovne vode in gojitvene potoke po planu: 

 
Škalsko jezero: nakup krapa 1500 kg, 

nakup ščuke 140 kosov - 160 kg za dopolnilno vlaganje, 
nakup smuča 120 kos - 150 kg za dopolnilno vlaganje. 

 
Velenjsko jezero: nakup krapa 500 - 550 kg, 
   nakup smuča 140 kosov - 180 kg za dopolnilno vlaganje, 
   nakup ščuke 70 kosov - 100 kg za dopolnilno vlaganje. 
 
 
Reka Paka 2 in 4 – načrt vlaganja v športno ribolovne revirje za leto 2022 
 
Paka 2: Potočna postrv -izlov iz gojitvenega potoka Glažarca. 
Paka 4: Potočna postrv- izlov iz gojitvenega potoka Bajtnarca.   
 

V Pako 2 in 4 bomo še dopolnilno vložili 100- 120 kg potočne postrvi za dopolnilno 
vlaganje zaradi slabega izlova gojitvenih potokov. Paka2- 80kg; Paka4- 40kg. V kolikor 
bomo dobili primernega lipana bi ga v Pako vložili ca 50 kos konzuma. 
Glede na izredno slabe rezultate izlovov rib potočne postrvi iz gojitvenih potokov 
zadnja leta smo zmanjšali število zaroda na 10000 kos letno, zato pa bomo vsako leto  
z nakupom vložili v Pako 2in 4 po letnem programu merske potočne postrvi za 
dopolnilno vlaganje. Razlogi zato so bili tudi pomanjkanje vode, ribojede ptice, 
onesnaženja in poplave.  
Ribolov se izvaja v skladu z zakonom o sladkovodnem ribištvu, ribolovnem režimu z 
upoštevanjem varstvenih dob in najmanjših mer za posamezne vrste rib. 

 
Letni načrt 2022 – gojitveni ribniki 
 
Ribnik-2:  v ribniku izvajamo tri-letni vzrejni ciklus krapa za lastno dopolnilno poribljavanje 

jezer- mladice so bile vložene v marcu 2021 v količini 83kg cca 700-800 kos. Odlov 
tega ribnika bo v jeseni lete 2023. 

 
Ribnik-1:  vzreja smuča. 
 Letos poteče triletni ciklus vzreje smuča, zato načrtujemo v spomladi 2021 izlov 

smuča, izpraznitev ribnika, razkužitev in sanacijo brežin. Po opravljenih delih bomo 
ribnik pripravili za novi vložek mladic smuča 250 kos za nadaljnjo vzrejo do merskih 
rib. Zaradi močne vegetacije zelenja v tem ribniku bomo še vložili nekaj krapa ali 
amurja, izlov pa je predviden spomladi 2024.  



 
 
V skladu z že uveljavljeno prakso, bomo v RD Velenje v letu 2022 ob že navedenih nalogah   
izvajali naslednje aktivnosti: 

 
 Aktivno sodelovanje na delovnih in očiščevalnih akcijah, ki jih vsako leto izvedemo v 

pomladanskem, poletnem in jesenskem času. 
Aktivno delovanje čuvajske službe v smislu zagotavljanja športnega ribolova in 
varstva okolja. Aktivno se bomo vključevali pri posegih v vodo in priobalni pas. 
 

 Izobraževanje: v letu 2022 bo za športne ribiče potekalo izobraževanje in izpiti na 
nivoju RD in ZRD Celje. Za višje oblike izobraževanja pa bo usposabljanje in izpiti še v 
bodoče organizirala RZS. 
 

 Tekmovanje in družabna srečanja: organizirati izvedbo tekmovanj po tekmovalnem 
koledarju na nivoju RZS, ZRD in tekmovanja, ki jih prireja RD za kar so zadolženi 
tekmovalna komisija in sodniki, v dogovoru z gospodarjem. Sodelovati z osnovnimi in 
srednjimi šolami ter Mladinskim servisom, da približamo ribiški šport otrokom in 
mladimi. 
 

 Organiziranje dela z mladimi; V letu 2021 načrtujemo podoben obseg aktivnosti, kot 
v preteklem letu. Organizirali bomo ribiški tabor, izvedli tekmovanje v lovu rib s 
plovcem za prvaka U10 in U15 v družini in se udeležili tekmovanj v okviru ZRD Celje in 
državnem prvenstvu. Še nadalje bomo sodelovali z osnovnimi in srednjimi šolami v 
Velenju, ter mladinskim servisom v smislu prikazovanja lepot ribiškega športa. 
Še poseben poudarek bomo posvetili izobraževanju mladih, za katere bomo 
organizirali več sklopov izobraževanj in praktičnega usposabljanja. 
 

 Organiziranje dežurstva vsak tretji četrtek v mesecu od 17. do 19. ure. 
 
 Pridobivanje dovoljenja za postavljeno shrambo v ribniku in odkupiti funkcionalni 

del zemljišča na katerem shramba stoji. 
 
 Nadaljevati aktivnosti na MOP za pridobitev podaljšanja vodnega dovoljenja za 

gojitev rib v ribniku 1 in 2.  
 

 Sprotno izvajanje potrebnih vzdrževalnih del na domu, bližnji okolici in obalah 
jezer. 

 
Za izvedbo vseh navedenih nalog bo potrebno precej prostovoljnega dela, zato naprošam 
vse, da se po svojih zmožnostih aktivno vključujete v izvajanje planiranih nalog, saj bomo le s 
skupnimi močmi uspeli uresničiti zastavljene cilje.  
Za aktivno sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 
 
Lep pozdrav in »DOBER PRIJEM!« 

Predsednik RD Velenje 
Jože Šumah 


