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BESEDA PREDSEDNIKA RZS

Spoøtovani slovenski ribiœi,

letoønje Dræavno prvenstvo v lovu rib z umetno muho nam ne more biti v 
ponos.

Æe zaœelo se je slabo. Na prvi tekmi na Jesenicah je dal tekmovalec meriti 
lipana – œeprav je bil v lovopustu in bi ga moral skladno s tekmovalnimi 
muharskimi pravili nemudoma spustiti – in sodnik, ki bi moral do 
podrobnosti poznati pravila, mu ga je na njegovo vztrajanje vpisal v 
tekmovalni karton.

Nato je sledila »trening odisejada«, ko naj bi nekateri tekmovalci trenirali 
na trasi v Kamniøki Bistrici manj kot pet dni pred tekmo. Øe do danes 
nismo razœistili prijave. Prijavitelj jo je umaknil, ker naj bi mu grozili. 
Sledile so groænje s toæbami na sodiøœih in celo s fiziœnim obraœunavanjem 
na tekmi v Bohinju. Potem smo imeli pripetljaj, ko je eden od tekmovalcev 
neøportno brodil po vodi in plaøil ribe drugim tekmovalcem. Uradne 
pritoæbe sicer ni bilo, bilo pa je veliko hudih besed in oœitkov delegatu, ker 
naj ne bi opravil svojega dela. Nazadnje smo reøevali øe uradno pritoæbo, 
zaradi katere se je kot drugostopenjski organ morala sestati tekmovalna 
komisija. Po pritoæbi pa ne glede na izid vemo, da nihœe ni zmagovalec.

Zakaj takøen zapis? Zato, ker po mojem prepriœanju takøne lige – piøem 
o letoønjem Dræavnem prvenstvu v lovu rib z umetno muho – ne æelimo 
in je ne potrebujemo. Nekaj bo treba spremeniti. Potrebna bo nova 
podkomisija, sprememba tekmovalnega sistema in izloœitev tistih, ki 
menijo, da so ribiøka tekmovanja zato, da netijo nepotrebne spore ali da 
pridejo do rezultata na nedovoljen naœin. Etika v tekmovalnem øportu 
namreœ pomeni, da imamo poøten odnos do ribe in poøten odnos do 
sotekmovalcev. Prepriœan sem, da smo tega sposobni.

Dr. Miroslav Æaberl
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Obvestilo dopisnikom Ribiča
Prosimo vse dopisnike, ki svoje prispevke piøete na osebnih raœunalnikih, da jih, œe je le mogoœe, poøiljate  
po e-poøti glasiloribic.rzs@ribiska-zveza.si, originalni izpis prispevka pa z obiœajno poøto na naslov 
uredniøtva. Na isti naslov lahko poøljete tudi disketo s prispevkom in priloæenim izpisom.

Prispevke za glasilo Ribič je treba poslati uredništvu trideset (30) dni pred izidom, nujna obvestila pa 
dvajset (20) dni pred izidom.
Poslanih prispevkov ne vraœamo, razen na avtorjevo æeljo. Izvirnike hranimo 15 dni od objave v glasilu. 
Po sklepu predsedstva RZS z dne 18. oktobra 2003 ne honoriramo:
- pisem bralcev,
- kapitalnih ulovov,
- obvestil,
- poroœil o delu strokovnih delovnih teles RZS.

Nenaročene prispevke bomo objavljali skladno z razpoložljivim prostorom in njihovo aktualnostjo. 
Da bi se izognili neobjavam, občasnim dopisnikom svetujemo predhoden posvet z odgovornim ured-
nikom, da bi zagotovili tematsko »pokritost« vsebine Ribiča, skladno z uredniško politiko.

Uredništvo

Vsebina

V posameznih prispevkih izražena stališča ne predstavljajo nujno tudi stališč uredništva.



Instrument predpristopne pomoœi (IPA) je 
nov pravni in finanœni instrument Evrop-

ske unije, ki je nadomestil vrsto programov 
in finanœnih instrumentov Skupnosti, name-
njenih predpristopni pomoœi dræavam kan-
didatkam ali potencialnim kandidatkam. 
Eno izmed petih podroœij IPA je œezmejno 
sodelovanje (z dræavami œlanicami EU in 
drugimi dræavami, ki izpolnjujejo pogoje 
IPA). Dræavam na zunanjih mejah EU 
omogoœa vzpostaviti skupen program, za 
katerega veljajo natanœno doloœena pravila, 
s œimer so ustvarjeni temeljni pogoji za 
razvoj pravih œezmejnih projektov.

Od kod zamisel za sodelovanje 
pri projektu 
Obmoœje Bele krajine in obmejno obmoœje 
parka Æumberak – Samoborsko gorje na 
Hrvaøkem je znano po plitvem krasu, ki 
je skromen s povrøinskimi vodami, zato je 
vsak vodni vir øe toliko dragocenejøi. Bela 
krajina je biotsko izjemno bogata, saj je kar 
45 % njenih povrøin uvrøœenih v evropsko 
ekoloøko omreæje Natura 2000. Vodni viri 
imajo tudi pomembno naravovarstveno 
vlogo – zagotavljajo ohranjanje enkratne 
raznolikosti rastlinskega in æivalskega sveta. 

– priprava registra vodnih virov,
– popis æivalstva in rastlinstva,
– obnova 45 vodnih virov,
– postavitev skupne strategije upravlja-

nja z vodnimi viri,
– premiøljena prihodnja raba vodnih 

virov,
– izboljøanje okoljske in naravovarstve-

ne ozaveøœenosti ljudi,
– ohranjanje ugodnega stanja æiv-

ljenjskega okolja za øtevilne rastlinske in 
æivalske vrste,

– uspeøno œezmejno sodelovanje.
Glede na to, da so doloœeni naravoslovno 

pomembni vodni viri tudi kljuœni za razvoj 
kraja (gojitveni ribniki in øportni ribolov) 
in naravoslovnega turizma, je bil potreben 
premiøljen pristop k njihovi obnovi. Cilj 
projekta je bil ohraniti in obnoviti manjøe iz-
vire, ki bi sluæili kot pomemben nadomestni 
viri pitne vode, ter vaøke kale in nekatere 
ribnike, ki bi prispevali k zagotavljanju 
ohranjanja naravnega ravnovesja, biot-
ske raznovrstnosti in zagotavljanju ugod- 
nega stanja ogroæenih vrst in habitatnih 
tipov na varovanih obmoœjih s poudarkom 
na vrstah, ki jih habitatna direktiva pred-
nostno varuje v obmoœjih Natura 2000, ki 
so v Sloveniji æe razglaøena, na Hrvaøkem 
pa v procesu oblikovanja.

V ugreznini nekdanjega obmoœja rudnika 
Kaniæarica, porasli z gozdom, se je zaradi 
posedanja zemljiøœa na nepropustnih tleh 
ob Kriæanjem potoku oblikovalo mokriøœe 
Mlaka. Vanj se steka veœ manjøih povrøinskih 
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Kjer je volja, je tudi pot
Vsako odprtje novega ribiškega doma je za ribiško družino velik dosežek in izjemen dogodek, v konkretnem primeru pa je precej več. 
Objekt je bil namreč zgrajen v sklopu projekta Viri življenja v okviru Operativnega programa IPA Slovenija – Hrvaška 2007–2013, kjer je 

RD Črnomelj sodelovala kot projektni partner. Njihove izkušnje lahko služijo kot pozitiven primer drugim RD in širšemu krogu bralcev.

Najveœji del naloge pri izvedbi zamisli je padel na gradbeni odbor. Njegov predsednik 
je bil Vladimir Breznik, œlani pa Stanislav Muhiœ, Milan Øuster, Bojan Levai in Janez 

Brodariœ. V odboru je zelo pomembno delo opravil Milan Øuster, podpredsednik RD 
Œrnomelj, ki je vodil celotni finanœni del projekta, skrbel za povezave z obœino, ministr-
stvom in banko. Poleg tega je bil predstavnik RD oziroma œlan projektnega sveta ter 
œlan nadzornega odbora pri vodilnem partnerju projekta, Obœini Œrnomelj. Zamisel ni 
ostala le v vodstvu RD, za svojo so jo prevzeli vsi œlani in se zagnano lotili dela. Zave-
dali so se pomena te investicije, ne le za viøji standard æivljenja RD, ampak tudi øirøe: 
za izobraæevanje mladih, naravovarstveno ozaveøœanje krajanov in turistiœne moænosti 
preæivljanja prostega œasa v œudovitem naravnem okolju ribnika Mlaka.

V njem so opredeljene tri prednostne 
naloge oziroma ukrepi:

– gospodarski in druæbeni razvoj,
– trajnostno upravljanje z naravnimi 

viri (varstvo okolja in ohranjanje obmoœij 
varstva narave in kulturne dediøœine),

– tehniœna pomoœ.
Opredeljene so tudi regije v Sloveniji in 

æupanije na Hrvaøkem. V eni od opredelje-
nih regij deluje tudi RD Œrnomelj.

Projekt izgradnje ribiøkega doma se 
je vkljuœil v drugo podroœje prednostnih 
nalog, to je trajnostno upravljanje z na-
ravnimi viri pod nazivom Viri æivljenja, 
Kali, ribniki in izviri: naøa preteklost – naøa 
prihodnost. Vodilni partner projekta je 
bila Obœina Œrnomelj, projektni partnerji 
pa obœini Metlika in Semiœ, Zavod RS 
za varstvo narave, javna ustanova Park 
prirode Æumberak – Samoborsko gorje 
in RD Œrnomelj. Tudi ob tem primeru 
se je izkazalo, kako pomembno je dobro 
sodelovanje RD z lokalnimi skupnostmi, 
kjer delujejo.

Vrednost celotnega projekta je bila 
1.622.073 evrov, od tega je bila vrednost 
dela, ki ga je opravila RD Œrnomelj, oce-
njena na 107.657 evrov. Znotraj tega je bilo 
86.933 evrov ali 80,75 % financirano s strani 
projekta Evropske unije IPA, 15.341 evrov 
s strani javnega financiranja R Slovenije, 
5.382 evrov ali 5 % pa so bila lastna sredstva 
RD Œrnomelj.

Projektno obmoœje potrebuje konkretne ukre-
pe, ki bodo ohranili vodne vire in æivljenje 
v njih tudi za prihodnje rodove. Zato so vsi 
partnerji zdruæili moœi v projektu v zaveda-
nju, da lahko le s skupnimi cilji in delovanjem 
pripomorejo k njihovi ohranitvi. 

Cilji projekta so bili:

»Imeli smo vizijo, smelost, pogum in znanje«
»Sanje se redkokdaj uresniœijo, a ne same od sebe. Potrebna je jasna vizija, smelost, po-

gum, znanje, prava priloænost, delovna volja in partnerji, ki so pripravljeni pomagati. 
Z dobro ekipo smo 
vse to zbrali v eno 
voljo, sanje so posta-
jale resniœnost, resno 
in odgovorno delo 
vodnik k uspehu. S 
sodelovanjem znotraj 
RD in s partnerji ter s 
trdim delom smo ob-
vladali administracijo 
in tehniko ter uspeøno 
zakljuœili naø projekt 
ribnik in ribiøki dom,« 
je v nagovoru ob od-
prtju predsednik RD 
Œrnomelj Stanislav 
Muhiœ zajel bistvo 
tega velikega podviga 
RD Œrnomelj.



tokov z obrobja terciarne Kaniæarske ka-
dunje. Ob sanaciji rudnika leta 2008 so 
mokriøœe deloma ohranili, veœji del pa je 
bil spremenjen v ribnik. Ribnik in mokriøœe 
sta bila v slabem stanju in nedostopna za 
obiskovalce. Zdaj, po obnovi, je ribnik Mlaka 
opredeljen kot øportno-ribolovni ribnik, s 
katerim upravlja RD Œrnomelj in je tudi v 
njeni lasti, urejen in dostopen za obiskoval-
ce. Naseljujejo ga zelenike, kleni, rdeœeoke, 
krapi, rdeœeperke, ploøœiœi in androge. Vodni 
telesi sta loœeni z zemeljskim nasipom in 
zamreæenim cevnim prepustom.

Æelje in potrebe po zgraditvi lastne-
ga objekta – doma so bile med œlani 
RD Œrnomelj stalno prisotne. Zamisel 
œrnomaljskih ribiœev je bila oæiviti ribnik 
Mlaka in ob njem postaviti ribiøki dom. 
Izvedbo svoje zamisli so prepoznali v 
sklopu projekta Viri æivljenja.

V minulih letih so posamezna vodstva 
naslovila veliko vlog za gradnjo na organe 
lokalne skupnosti ter razliœne ustanove in 
podjetja. Vedno je nekaj manjkalo: zemljiøœe, 
denar, dovoljenja … V tem mandatu pa je 
vodstvu RD Œrnomelj uspelo zagotoviti 
pogoje za izvedbo projekta izgradnje doma 
s pridobitvijo zemljiøœa z ribnikom Mlaka, 
zagotoviti finanœna sredstva, potrebna 
dovoljenja in na koncu pridobiti uporabno 
dovoljenje. Od zaœetka, ko je Obœinski svet 
Obœine Œrnomelj 30. maja 1995 sprejel od-
lok o ureditvenem naœrtu pridobivalnega 
prostora rudnika Kaniæarica in da bosta 
na tem obmoœju objekta Ribnik in Biotop 
(mokriøœe, op. ur.), do odprtja doma 21. 
septembra 2012 je minilo dobrih 17 let …

V okviru projekta Viri æivljenja je bila 
poleg ribnika in mokriøœa urejena øe uœna 
pot in zgrajen ribiøki dom, ki bo sluæil 
izobraæevalni, raziskovalni in promocijski 
dejavnosti, v njem pa bodo naøli dolgo 
æeleno zatoœiøœe tudi œrnomaljski ribiœi. 
Pomembno povezovalno vlogo pri sanaciji 
je opravil Zavod RS za varstvo narave, 
OE Novo mesto, ki je stalno sodeloval pri 
izvajanju projekta urejanja ugreznine Mlaka 
rudnika Kaniæarica za potrebe ribnika Mla-
ka in mokriøœa. Na tem primeru se je lepo 
izkazalo, kako lahko uspeøno sodelujejo 
ribiœi in naravovarstveniki.

Obœina Œrnomelj se je kot vodilni partner 

uspeøno prijavila na prvi javni razpis OP 
œezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaøka 
2007–2013 z zaœetkom izvajanja projekta 1. 
10. 2009 in zakljuœkom 31. 3. 2012. Da se je RD 
lahko prijavila na razpis kot partner (datum 
prijave – 20. 6. 2008), je bil pogoj zagotoviti 
zemljiøœe (dolgoroœni najem ali lastniøtvo), 
projektno dokumentacijo, gradbeno dovolje-
ne ter premostitveno financiranje za celotno 
predraœunsko vrednost investicije za œas od 
plaœila izvajalcu del do povrnitve sredstev 
EU in nacionalnih sredstev (za predviden 
œas trajanja od 8 do 12 mesecev).

RD je zagotovila zemljiøœe z ribnikom 
Mlaka v skupni povrøini 38.223,40 m2, od 
tega za ribnik pribliæno 10.000 m2. Zemljiøœe 
je bilo zagotovljeno tako, da je 9. 3. 2009 
v prvi fazi RD z Rudnikom Kaniæarica 
sklenila najemno pogodbo za petnajst let. 
Na izredni seji Zbora œlanov RD Œrnomelj  
22. 10. 2009 so sklenili, da se k investiciji 
v objekt pridruæijo le s pogojem, da RD 
pridobi 100 % lastniøtvo nad zemljiøœem, 
na katerem bo stal ribiøki dom. 

Z velikim razumevanjem in pomoœjo ta-
kratnega æupana obœine Œrnomelj Andreja 
Fabjana, je obœina zagotovila polovico sredstev, 
drugo polovico pa RD z najemom banœnega 
posojila. RD je tako 16. 3. 2010 sklenila ku-
poprodajno pogodbo za nakup zemljiøœa 
z Rudnikom Kaniæarica in postala lastnica 
zemljiøœa. Naroœila je projektno dokumenta-
cijo, ki jo je prejela 26. 2. 2009, zagotovljena so 
bila tudi vsa potrebna dovoljenja, na temelju 
katerih je bilo 21. 7. 2009 izdano gradbeno 
dovoljenje. Ob velikem razumevanju UE 
Œrnomelj je bilo vse urejeno v piœlih petih 
mesecih. 

Ministrstvo je 30. 5. 2011 pogojno odobri-

lo prerazporeditev sredstev med partnerji v 
projektu v viøini 35.657,30 evra v korist RD. 
Zmanjøala so se sredstva iz projekta Parku 
prirode Æumberak in vodilnemu partnerju 
Obœini Œrnomelj, poveœal pa se je deleæ RD 
iz prvotnih 72.000 evrov na 107.657,70 evra, 
kolikor je bilo potrebno za izvedbo projekta. 
Œe ne bi bila sredstva prerazporejena v 
korist RD, bi bil celoten projekt izgradnje 
doma po treh letih aktivnega dela in vseh 
stroøkov ustavljen.

Pogoji za zaœetek investicijskih del so 
bili izpolnjeni in prva lopata je bila zasajena  
8. 9. 2011. Izvajalec je gradbena dela konœal 
do 31. 1. 2012. RD je tako po tehniœnem 
pregledu UE Œrnomelj in odpravi pomanjk-
ljivosti pridobila Uporabno dovoljenje 28. 3. 
2012, in sicer le tri dni pred potekom roka 
za zakljuœek projekta (31. 3. 2012).

RD Œrnomelj je do 21. 9. 2012 prejela 
povraœilo zaloæenih sredstev iz OP IPA in 
nacionalnih sredstev od 102.274,44 evra le 
3.833,47 evra ali 3,75 %, celotno povraœilo 
sredstev IPA in nacionalnih sredstev pa 
priœakuje v decembru oziroma v prvem 
tromeseœju prihodnjega leta.

K uradni vrednosti projekta je treba 
priøteti øe vse prostovoljno opravljeno delo 
œlanov RD Œrnomelj, ki so opravili veœ 
kot 2.000 ur, prostovoljno delo obœanov 
in brezplaœno opravljena dela øtevilnih 
podjetnikov, ki so v projektu prepozna-
li skupni interes. Tudi vso øirøo okolico 
objekta z ribnikom Mlaka ureja RD sama 
s prostovoljnim delom.

Ob koncu velja øe enkrat pohvaliti RD 
Œrnomelj za njihovo novo pridobitev in za 
zgled, ki ga je s svojim delom dala tudi dru-
gim RD, da je mogoœe uspeti tudi v okviru 
zahtevnih mednarodnih projektov. Vsem 
RD, ki bi se odloœile sodelovati v podob-
nih projektih, so œrnomaljski ribiœi vedno 
pripravljeni pomagati s svojimi izkuønjami 
pri œrpanju evropskih sredstev.

Naj konœam z besedami predsednika 
RD Œrnomelj Stanislava Muhiœa: »Kakor 
smo ribiøki dom spravili pod streho s so-
delovanjem mnogih, naj mnogim tudi sluæi 
in naj bo naøa skupna skrb, da se bomo v 
njem vedno dobro poœutili.«

Besedilo: Borut Jerøe
Fotografije: Bojan Levai
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V okviru projekta Viri Življenja je bil zgrajen tudi ribiški dom, ki bo služil izobraževalni, 
raziskovalni in promocijski dejavnosti, v njem pa bodo našli dolgo želeno zatočišče tudi 
črnomaljski ribiči.

Milan Šuster, podpredsednik RD Črnomelj, je vodil celoten finančni del projekta in skrbel 
za povezave z občino, ministrstvom in banko.

Županja Obœine Œrnomelj Mojca Œemas 
Stjepanoviœ, ki je dom tudi odprla, je v 

svojem nagovoru poudarila, da so v okviru 
projekta Viri æivljenja ribnik in mokriøœe, 
ob ribniku urejena uœna pot in nov ribiøki 
dom velika pridobitev ne le za ribiœe, am-
pak tudi za Œrnomelj in Belo krajino ter 
predvsem prebivalce, ki se bodo zagotovo 
radi namenili tja. Pohvalila je tudi zgledno 
sodelovanje vseh partnerjev in se zahvalila 
ribiœem za njihovo poærtvovalno delo in 
vloæeni trud.



Po prvi svetovni vojni je leta 1922 
Pokrajinska vlada za Slovenijo 

izdala Naredbo o varstveni dobi in 
najmanjøih merah plemenitih rib, po 
kateri je bila za øœuke predpisana 
najmanjøa mera 30 cm. Enako mero 
je zadræala Naredba o izvrøevanju 
doloœb o sladkovodnem ribarstvu 
leta 1939.

Za øœuko je bila prviœ predpisana 
varstvena doba v œasu druge svetovne 
vojne v tedanji Ljubljanski pokrajini; 
veljala je samo za doloœene vode, 
trajala pa je od zaœetka februarja do 
konca aprila. Øœuko so varovali v  
Ljubljanici in pritokih (razen Borov-
niøœice navzgor do æelezniøkega via- 
dukta), Iøki nad Iøko vasjo, Æeli-
meljøœici, Gradaøœici od mostu pri 
Bokalcah navzgor, Reki, Velikem 
bregu in pritokih, Krki navzdol od 
Dvora in pritokih (razen Teæke vode, 
Radulje, navzgor do Økocjana, Stude-
na in Obrha), Temenici, Rinæi, Ribnici, 
Kolpi od Starega trga navzdol in 
pritokih, Unici, Cerkniøkem jezeru 
in pritokih Cerkniøœici, Grahovøœici, 
Æirovniøœici in Lipsenjøœici od nji-
hovih izvirov do pokrajinske ceste, 
Jezerskem Obrhu (Stræenu) in drugih 
pritokih jezera.

Po drugi svetovni vojni so slo-
venske oblasti za øœuko predpisale 
varstveno dobo od zaœetka februarja 
do sredine aprila. Varstvena doba je 
ostala nespremenjena do leta 1957, ko 
so jo podaljøali za øtirinajst dni, to je 
od zaœetka februarja do konca aprila. 
Tako predpisana varstvena doba se 
ni spremenila vse do danes. Izjema 
je bilo samo obdobje od leta 1971 do 
1993, ko je bil zakonsko predpisan 
poseben reæim na mejnih vodah z 
Republiko Hrvaøko: na Muri, Dravi, 
Sotli, Bregani in Kolpi. V navedenih 
vodah je bila za øœuko predpisana 
varstvena doba od zaœetka februarja 
do konca marca.

Sprva so imele øœuke predpisano 
varstveno dobo samo v poimensko 
navedenih vodah, v katerih niso 

æivele postrvi: v Blejskem jezeru, 
Savi (od Medvod navzdol, po letu 
1965 pa od mostu v Litiji navzdol), 
Mlinøœici (do leta 1955 od izliva v 
Savo do prvega jezu nad izlivom), 
Raœi, Ljubljanici in njenih pritokih 
(razen Borovniøœice od æelezniøkega 
viadukta navzgor, Iøki nad Iøko vasjo, 
Æelimeljøœici, Gradaøœici od mostu 
v Bokalcah navzgor ter Reki, Unici, 
Cerkniøkem jezeru in pritokih, Rinæi, 
Ribnici, Krki (od Dvora navzdol in 
njenih pritokih z izjemo Teæke vode, 
Radulje od Økocjana navzgor in Stu-
deno), Mirni (od vasi Mirna navzdol), 
mirnopeøki Temenici, Kolpi (od Stare-
ga trga navzdol in pritokih), Voglajni, 
Slomu, Dravinji (od Slovenskih Konjic 
navzdol in njenih pritokih Liœnici ter 
Polskavi od Æupeœe vasi navzdol), 
Dravi, Pesnici, Muri in v vseh prek-
murskih vodah.

V povojnih ribiøkih predpisih sle-
dimo tudi veœanju najmanjøe mere za 
øœuke. Leta 1946 je bila predpisana 
najmanjøa mera 30 cm, leta 1949 so 
jo poveœali na 40 cm, leto pozneje pa 
æe na 50 cm. Øœuke iz Krke so morale 
meriti najmanj 60 cm. Najmanjøa pred-
pisana mera 50 cm se ni spremenila 
vse do danes.

Dr. Romana Erhatiœ Øirnik

Viri:

Sprememba naredbe o sladkovodnem 
ribarstvu. Sl. l. za Ljubljansko pokrajino, 
øt. 23–49/1942

Odredba o spremembi odredbe mi-
nistra za kmetijstvo in gozdarstvo za 
izvrøevanje zakona o zaœasni uredit-
vi ribarstva v Sloveniji. Ur. l. LRS, øt. 
18–107/1949

Odredba za izvrøevanje zakona o 
zaœasni ureditvi ribarstva v Sloveniji. 
Ur. l. LRS, øt. 37–207/1950

Oredba o varstveni dobi ter o naj-
manjøih dolæinah lovnih rib in rakov. 
Ur. l. LRS, øt. 38–166/1957

Odredba o varstveni dobi ter o naj-
manjøih dolæinah lovnih rib in rakov. 
Ur. l. SRS, øt. 35–356/1965

Odredba o varstveni dobi ter o naj-
manjøih dolæinah lovnih rib in rakov. 
Ur. l. SRS, øt. 2–6/1971

Odredba o varstveni dobi rib ter 
najmanjøih dolæinah lovnih rib, rakov, 
æab in økoljk. Ur. l. SRS, øt. 7/1978

Odredba o najmanjøih dolæinah lovnih 
rib in varstveni dobilovnih rib, rakov, æab 
in økoljk. Ur. l. RS, øt. 14–634/1993

Pravilnik o ribolovnem reæimu 
v ribolovnih vodah. Ur. l. RS, øt. 99–
4919/2007

NAŠIH 130 LET
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Zakonsko predpisano  
varstvo ščuk skozi čas

Čeprav v preteklosti ščuk niso uvrščali k tako imenovanim plemenitim vrstam rib, so že zelo zgodaj zanje predpisali nekatere 
omejitve. Tako so z namenom, da bi obvarovali lov nedoraslih rib, že v 18. stoletju v ribiških patentih za Kranjsko (leta 1745 
in 1746) predpisali najmanjšo mero za ščuke 17 cm, leta 1764 pa to mero povečali na 29 cm. V deželnih zakonih nekdanje 
avstro-ogrske monarhije ščuk praviloma niso varovali. Samo prvi kranjski deželni zakon iz leta leta 1881 je zanje predpisal 

najmanjšo mero, in sicer 26 cm.

ščuka I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

1942

1949

1950

1955

1957

1965

1971

1978

1993

2007

Zakonsko predpisane varstvene dobe za øœuko



Najprej je spremljanje stanja 
potekalo na veœ vodotokih, 

od leta 2011 pa poteka vsako 
leto samo na obmoœju odvaja-
nja nevtraliziranih tekoœih od-
padkov iz sulfatnega postopka 
proizvodnje titanovega dioksida 
v Hudinjo v okviru Programa 
monitoringa onesnaæenosti okolja 
– odvajanje nevtraliziranih tekoœih 
odpadkov iz sulfatnega postopka 
proizvodnje titanovega dioksida v 
Hudinjo in Pravilnika o monito-
ringu onesnaæenosti okolja zaradi 
odpadkov iz proizvodnje titanovega 
dioksida (Ur. list RS, øt. 57/00 in 
43/049). 

Spremljanje stanja poteka 
po metodi, kot jo doloœa EU, 
in je usklajeno s priporoœenimi 
evropskimi direktivami.

Za œas vzorœenja je bil vse 
do letos doloœen junij. Zaradi 
specifiœnih ekoloøkih lastnosti 
rib, ki so v obravnavanih vo-
dah v œasu vzorœenja v fazi 
najintenzivnejøih selitev na 
drstiøœa in pasiøœa, smo æe pred 
leti predlagali vzorœenje pozno 
poletni oz. zgodaj v jeseni. Le-
tos je predlog konœno potrdila 
Agencija R Slovenije za okolje, 
ki potrjuje programe spremljanja 
stanja.

Na obmoœju Cinkarne so trije 
iztoki odpadnih vod v povrøinske 
vodotoke. Dva sta speljana v 
Vzhodno Loænico, tretji pa v 
Hudinjo, ki se po pribliæno 200 m 
od iztoka izlije v reko Voglajno. 
Slednji je tudi predmet predpi-
sanega spremljanja stanja. 

Odpadne vode, ki odtekajo v 
Hudinjo, so nevtralizirani tekoœi 
odpadki iz sulfatnega postopka 
proizvodnje titanovega dioksida. 
Pred iztokom je øe avtomatska 
kontrola pretoka in pH-vredno-
sti. 

Analizo doloœenih paramet- 
rov v povrøinskih vodah, used- 
lini, æivih organizmih in rib-
jih tkivih opravlja Zavod za 
zdravstveno varstvo Maribor, 
bioloøki del spremljanja stanja 
(analiza vpliva izpustov na ribe, 
bentoøko floro in favno) pa Na-
cionalni inøtitut za biologijo. 

V prispevku smo se omejili 
samo na spremljanje stanja ribje-
ga æivlja v Hudinji, ki zajema:

• pregled vrstne raznolikosti 
rib,

• primerjavo vrstnega sestava 
rib s podatki iz prejønjih let, 

• ekspertno oceno stanja rib-
jih populacij,

• pregled vsake posamezne 
ujete ribje vrste na morebitno po-
javljanje nenormalnega telesnega 
razvoja (nenormalne tvorbe, iz-
rastki, deformacije telesa itn.), 

• pregled notranjih organov 
zaradi morebitnega pojava spre-
memb in poøkodb (nenormalne 
tvorbe, krvavitve itn.),

• izbiro reprezentativne ribje 
vrste za pripravo vzorcev ribje-

ga tkiva za analizo na doloœene 
kemiœne snovi (obvezne meritve 
vsebnosti Ti, Cr, Fe, Ni, ZN, PB in 
neobvezne V, Mn, Cu, Cd in Hg), 
ki jih predpisuje metoda dela.

Odvzemna mesta so izbra-
na tako, da so v veliki meri 
izkljuœeni vplivi drugih gorvod-
nih onesnaæevalcev. V skladu 
s programom spremljanja sta-
nja na dveh doloœenih izbranih 
mestih poteka tudi ihtioloøki 
del. Prva lokacija je nad iztokom 
odplak v Hudinjo, druga pa za 
njo in pred izlivom v Voglajno. 
Izlovne povrøine so vsako leto 
enake, tako da je primerjava re-
zultatov o stanju populacij res 
ustrezna. 

Hudinja je na predelu sprem-
ljanja stanja regulirana. Breæine 
so strme in porasle s travo, 
senœenja struge ni. Dno struge 
je izmeniœno peøœeno, prodna-
to in ponekod zamuljeno (slika 
1). Proti izlivu reke so breæine 
betonirane, zelo strme in brez 
ribjih skrivaliøœ, tik pred izli-

vom so øe manjøe brzice. Na dnu 
sta gramoz in pesek, vmes so 
veœji kamni (slika 2). Na predelu  
spremljanja stanja ribji habitati 
niso ustrezni za ribe.

Ker je upravljanje z ribjim 
æivljem Hudinje na vplivnem 
obmoœju Cinkarne dodeljeno RD 
Celje, vsakoletni izlov opravljajo 
celjski ribiœi. Ribe vsa leta lovijo 
samo z elektroagregatom, torej 
aktivno, kot dovoljuje predpisa-
na metoda dela.

Elektroizlov je neselektivna 
metoda in na tak naœin uspeøno 
lovimo ribe vseh vrst in velikosti 
na globini do 50 cm. Izbrana 
metoda izlova ne omogoœa ugo-
tavljanja stanja ribjih populacij, 
zato smo velikosti ugotavljali eks- 
pertno, kar je priznana metoda 
ob pomanjkanju eksaktnih podat-
kov. Raznolikost ribje zdruæbe pa 
je obdelana preteæno glede na 
vrste, ujete v œasu vzorœenja.

Na mestu samem smo doloœili 
vrstni sestav in ekspertno ocenili 
stanje populacij v vrednostih 
od 1 do 5 (1: posamiœ, 2: redko, 
3: pogosto, 4: zelo pogosto, 5: 
mnoæiœno). Pri obdelavi podat-
kov smo vsakoletno vrstno raz-
nolikost primerjali z rezultati 
prejønjih let in jih dopolnili z 
razpoloæljivimi podatki iz ob-
javljenih in neobjavljenih virov, 
kot so ribiøkogojitveni naœrti RD 
Celje ter s podatki o poginih rib 
za obdobje 1985/2003. Tako smo 
dobili pregled o vrstni sestavi rib 
za obdobje 1996–2012.

Med izlovom smo izbrali 
reprezentativno vrsto ribe za 
analizo tkiva na izbrane parámet-
re. Izbirali smo vrste, ki smo jih 
ujeli v zadostnih koliœinah na 
obeh odvzemnih mestih. Naj-
pogosteje smo za najznaœilnejøo 
vrsto izbrali klena, ker so bile v 
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Spremljanje stanja ribjih populacij 
v reki Hudinji na vplivnem  
območju Cinkarne v Celju

V zadnjem desetletju je postalo spremljanje stanja (monitoring) ribjih populacij v slovenskih vodah nekaj povsem običajnega. Evropska 
vodna direktiva je prinesla na področje upravljanja voda nove smernice za spremljanje stanja kakovosti celinskih voda in eden glavnih 
pokazateljev vplivov in sprememb kakovosti so tudi ribe. Do objave vodne direktive pa o spremljanju stanja rib v Sloveniji ni bilo slišati. 
A vendar je potekala, sicer eno samo samcato spremljanje stanja, ki je vključevalo tudi ribe, in sicer v Hudinji v Celju na območju iztokov 
iz obrata Cinkarna. V začetku je potekalo spremljanje kakovosti vode in usedline na več vodotokih in je bilo omejeno le na fizikalne in 
kemične parametre vode ter na pregled vrstne sestave rib v obravnavanih vodotokih. Od leta 2000 je v analizo stanja ribjih populacij 
in vrst vključen tudi pregled rib samih tako na pojavljanje sprememb oziroma poškodb po telesni površini in po notranjih organih kot 

analiza tkiv na morebitno prisotnost določenih elementov, ki jih v proizvodnih procesih uporabljajo v Cinkarni Celje.

Slika 1: Prvo izlovno mesto: Hudinja - iztok iz Cinkarne (Foto: M. Povž) 





œasu vzorœenja njegove popula-
cije na vseh odvzemnih mestih 
najøtevilnejøe. Samo enkrat ali 
dvakrat smo imeli priloænost 
nabrati dovolj tudi globoœkov 
in pisank. Drugih vrst nikoli ni 
bilo dovolj na obeh lokacijah. 
Po deset izbranih primerkov 
z vsake lokacije smo takoj po 
ulovu usmrtili v narkotiku in 
jih shranili v ustrezno oznaœene 
PVC-vreœke za tkivno analizo. V 
laboratoriju smo pripravili vzor-
ce tkiva tako, da smo pod hrbtno 
plavutjo izrezali miøiœno tkivo in 
ga zamrznili (slika 3). 

V laboratoriju smo pregledali 
øe notranje organe (økrge, preba-
vila, razmnoæevalne organe itn.) 
tako, da smo po spodnji strani 
telesa odprli trebuøno votlino, 
preparirali notranje organe, jih 
makroskopsko pregledali in oce-
nili stanje. Pozornost smo name-
nili predvsem pojavljanju ne-
navadnih krvavitev, novotvorb 
ali spremenjeni obliki organov 
(poveœanje, zmanjøanje, slaba 
razvitost, odebelitve, degenera-
cija, hematomi, hemoragije, no-

votvorbe, degeneracija tkiv, ma-
kroskopsko opazne in atipiœne 
spremembe notranjih organov 
itn.) in opaznim spremembam 
v ustni sluznici in na økrænem 
tkivu. Makroskopski pregled 
telesne povrøine (koæa, luske, 
plavuti) ujetih rib smo opravili 
æe med izlovom samim. Nato 
smo ribe øe enkrat pregledali v 
laboratoriju. 

V vseh letih spremljanja sta-
nja nismo opazili niti po telesni 
povrøini niti po økrgah nobenih 
vidnih sprememb, poøkodb ali 
novotvorb. Tudi pri pregledu 
notranjih organov nismo opa-
zili patoloøkih sprememb, ne-
pravilnosti in novotvorb. Vsi 
notranji organi in økrge so bili 
normalno prekrvavljeni in ne-
spremenjeni. 

Omenili smo æe, da smo vsa 
leta, razen letos, spremljali stanje 
v juniju, v obdobju drstnih selitev 
predvsem krapovskih vrst rib iz 
Hudinje v Voglajno in obratno. Æe 
leta 2005 smo predlagali, da bi ribe 
lovili v jeseni, ko je razøirjenost 
rib v vodotoku øe normalna in 
se øe niso pomaknile v globlje 
predele reke na prezimovanje. 
Snovi, ki so predmet analize, se 
v ribjem tkivu nabirajo dalj œasa 
in œasovna razlika v vzorœenju ne 
vpliva niti na njihovo prisotnost 
niti na koliœine. 

Za vzorœenje sta doloœeni dve 
odvzemni mesti na razdalji manj 
kot 1 km gorvodno od izliva v 
Voglajno. V tem delu poteka 
stalna selitev rib iz Voglajne v 
Hudinjo in nazaj, in to na daljøe 
razdalje, kot jih zajemata izbrani 
izlovni povrøini. Vrste rib, kot so 
klen, podust, mrena in øtevilne 
druge, so tod prisotne stalno 
ali obœasno in se premikajo iz 
Voglajne v Hudinjo in obratno, 
odvisno od vodostaja, pretokov, 
vodnih koliœin, temperaturnih 
nihanj in drugih dejavnikov. 

OHRANIMO NARAVO
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Slika 2: Hudinja za iztokom iz Cinkarne tik pred izlivom v Voglajno (Foto: J. Prezelj)

Vodotok H U D I N J A  2000 –2012
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potočna postrv S. trutta m. fario + / / + / / / / /
ameriška postrv Oncorhynchusy mykiss + / / + / / / / /
lipan Thymallus thymallus + / / / / / / / /
pohra Barbus balcanicus / + + + / / + + +
navadna mrena Barbus barbus + + + / / + + + +
klen Leuciscus cephalus + + + + + + + + +
pisanka Alburnoides bipunctatus + + + + + + + + +
navadni globoček Gobio gobio + / + + + + + + +
podust Chondrostoma nasus + / + + + + + + +
rdečeoka Rutilus rutilus + / + + + / + + +
zvezdogled Romanogobio uranoscopus / / / / / + / + +
krap Cyprinus carpio + / / / / / / / +
zelenika A. alburnus + / + + / / / + /
blistavec Leuciscus souffia / / + + / / + / +
ploščič Abramis brama + / + / / / / / /
pezdirk Rhodeus amarus + / / + / / / + +
platnica Rutilus pigus virgo + / / + / / / / /
linj Tinca tinca + / / / / / / / +
pisanec Phoxinus ohoxinus + / / / / / / / +
ogrica Vimba vimba + / / / / / / + /
srebrni koreselj Carassius gibelio / / / / / / / + /
navadna nežica Cobitis elongatoides / / + / / / / + +
velika nežica Cobitis elongata / / + / / / / + +
zlata nežica Sabanejewia balcanica / / + / / / + / +
rečna babica Barbatula barbatula / / / / / / + + +
ščuka Esox lucius + / + / / / / / /
sončni ostriž Lepomis gibbosus / / + / / / / + /
Število vrst  17 4 13 12 5 6 10 15 17

LOKACIJA nad 
iztokom

pod  
iztokom

HUDINJA 2011/2012 

pogostost pojavljanja: 
1 – posamično
2 – redko
3 – pogosto
4 – zelo pogosto
5 – množično

po
go

st
os

t

po
go

st
os

t

klen Squalius cephalus 5 5

podust Chondrostoma nasus 3 1

pohra Barbus balcanicus – 5

navadna mrena Barbus barbus – 5

navadni globoček Gobio obtusirostris 2 4

zvezdogled Romanogobio  
uranoscopus zvezdogled 2 2

pisanka Alburnoides bipunctatus 1 5

pezdirk Rhodeus sericeus 1 1

rdečeoka Rutilus rutilus 1 –

krap Cyprinus carpio 1 –

blistavec Telestes soiffia 1 3

linj Tinca tinca 1 –

pisanec Phoxinus phoxinus 2 2

rdečeperka Scardinius erythrophthalmus 1 –

zlata nežica Sabanejewia balcanica – 1

velika nežica Cobitis elongata 1 1

rečna babica Barbatula barbatula 1 1

Število vrst po lokacijah 14 13

Preglednica 1: ribje vrste v Hudinji, popisane med spremljanjem stanja v letih 2000/2012

Legenda:
tujerodne
redno prisotne in najpogostejše

Preglednica 2: Ekspertna ocena velikosti populacij 
posameznih vrst na obravnavanih lokacijah v Hudi-
nji v letih od 2011 do 2012



POZITIVEN ODZIV LOKALNE SKUPNOSTI PO VELIKEM 
POgINU RIB

Očistili so reko
Reka Rinža za nekaj časa zopet mestu v okras 
in meščanom v ponos

Zato smo predlagali vzorœenje 
proti koncu ribjih selitev. Predlog 
œasovne spremembe vzorœenja je 
bil sprejet in leta 2012 je sprem-
ljanje potekalo sredi avgusta, ko 
se ribe ne selijo veœ. V zaœetku 
izvajanja smo podatke o ribjih 
vrstah zbrali iz ribiøkogojitvenih 
naœrtov RD Celje za obdobje 
1996/2005, kjer je navedenih 
sedemnajst razliœnih vrst rib iz 
øtirih druæin (preglednica 1). Pet 
vrst s tega seznama (linj, lipan, 
krap, zvezdogled, pisanec) med 
spremljanjem stanja nismo za-
znali. Krap, ploøœiœ, linj, øœuka 
in srebrni koreselj so ribe poœasi 
tekoœih in stojeœih voda ter so 
prisotne le obœasno. Popisali 
pa smo tri vrste (velika neæica, 
blistavec, zvezdogled, potoœna 
mrena), ki jih ribiœi ne navajajo 
v ribiøkogojitvenih naœrtih.

V Hudinji je bila vrstna razno-
likost rib v obdobju 2000/2012 
ob vsakem vzorœenju drugaœna. 
Øtevilo vrst in ujetih primerkov 

Ocenjujemo, da sta pestrost 
razliœnih vrst in velikost popu-
lacij zadovoljiva. Iz preglednice 
1 je razvidno, da naseljenost rib 
po obeh merilih iz leta v leto 
zelo niha, kar je posledica spre-
menljive kakovosti vode med 
letom in vzorœenja samo enkrat 
na leto v razliœnih letnih œasih. 
Pogostejøe vsakoletno vzorœenje 
v razliœnih letnih œasih bi brez 
dvoma pokazalo veœ vrst. 

Kleni, mrene, pisanke in druge 
ribe, ki se pojavljajo v veœjem 
øtevilu – od zelo pogosto do 
mnoæiœno – so v veœini primerov 
jatne ribe, katerih populacije so 
oœitno zelo vitalne, saj smo ujeli 
primerke razliœnih velikosti in sta-
rosti, kar pomeni, da se uspeøno 
razmnoæujejo. Po ekspertni oce-
ni je naseljenost rib dobra kljub 
dejstvu, da je Hudinja med bolj 
onesnaæenimi vodotoki v celjski 
regiji in na celotnem obravnava-
nem predelu neustrezno regulira-
na za potrebe vodnega æivlja.

Ponavljajoœi se poletni po-
gini rib, predvsem zadnji, 

avgustovski, so prisilili od-
govorne na koœevski obœini, 
da so resno vzeli opozorila 
RD Koœevje ter nekaj pozor-
nosti namenili reki, ki teœe 
skozi mesto. Pravzaprav 
teœe bolj poredko in ravno 
njen leni tok je kriv, da se 
obœasno pokaæejo vse nepra-
vilnosti pri napaœnem ravna-

udeleæencev, domaœinov in 
prijateljev narave iz razliœnih 
druøtev se je zbralo in po-
kazalo, kakøen bi moral biti 
odnos do narave, predvsem 
do voda. Akcija je zajela zgolj 
del struge, ki se vije skozi 
mesto, od Gaja pa vse do 
zapornic, kjer so razmere za 
ribji æivelj najbolj kritiœne.

Usklajena akcija, ki ji je 
pomagalo tudi obilno jesen-
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Slika 3: Odstranjevanje ribje kože od hrbta proti trebuhu za pripravo vzorcev za tkivno 
analizo.

je od leta do leta zelo nihalo. 
V vseh letih spremljanja stanja 
smo zabeleæili sedemindvajset 
razliœnih vrst iz øestih druæin 
(lososi – Salmonidae; krapovci – 
Cyprinidae; œinklje – Cobitidae; 
øœuke – Esocidae; reœne babice – 
Balitoridae; sonœni ostriæi – Cen-
trarchidae) (preglednica 1). Med 
njimi so tri tujerodne (ameriøka 
postrv, sonœni ostriæ in srebrni 
koreselj), ki so oœitno redkejøe. 
Vse druge vrste so domorodne. 
Prevladujejo kleni, navadni 
globoœki, pisanke, potoœne mre-
ne, mrene, podusti in rdeœeoke. 
Predstavniki drugih vrst so manj 
pogosti, veœina le na eni ali na 
drugi lokaciji, ali pa smo jih eno 
leto ujeli, drugo pa ne. V okviru 
posameznih vrst smo v veœini 
primerov ujeli osebke razliœnih 
starosti, kar dokazuje, da se 
uspeøno razmnoæujejo in da so 
populacije veœine popisanih vrst 
vitalne. Na obeh lokacijah je bil 
vsa leta najøtevilnejøi in vseh 
starosti in velikosti prisoten le 
klen. 

Vrste, kot so potoœna postrv 
in lipan, so v Hudinji na ome-
njenem odseku sluœajno, kar 
velja tudi za tujerodno ame-
rikanko. 

Velikosti ribjih populacij so 
navedene le ekspertno na podlagi 
poznavanja stanja ribjih popula-
cij iz raziskav in izlovov v obrav-
navanem vodotoku (preglednica 
2). Pojavljajo se vse starostne 
in velikostne skupine. Pogoste, 
vendar le na eni ali drugi loka-
ciji, so pohre, navadne mrene, 
pisanke in navadni globoœki. Pri 
nekaterih vrstah, kot so velika 
in zlata neæica ter reœna babica, 
smo vedno ujeli le posamezne 
primerke, bodisi na eni ali drugi 
lokaciji, redkeje na obeh, kar 
pa ne pomeni, da so populacije 
majhne, ker so to samotarske ribe 
in v svojih æivljenjskih prostorih 
vedno redke. 

Dr. Meta Povæ

Viri:

Povæ, M., 1990: Voglajna s pritoki. 
Poroœilo o delu za l. 1990. Zavod za 
ribiøtvo Ljubljana. 25.strani.

Kosi, G., Podgornik, S., Povæ, M., 
2004: Monitoring onesnaæenosti celin-
skih povrøinskih vod. Vpliv Cinkarne 
Celje na vodno okolje Hudinje. Lju-
bljana: Nacionalni inøtitut za biologijo, 
35 str. 

Ribiøkogojitveni naœrti RD Celje 
in RD Voglajna za obdobja 1981–1985, 
1986–1990, 1991–1995, 1996–2000 in 
2001–2005.

V slogi je moč.

nju z naravo. Rinæa, kot jo v 
poletnih mesecih vidimo v 
mestu, je stojeœa mlakuæa, 
polna razpadajoœega rastli-
nja in smeti, ki zaudarja po 
gnojnici in fekalijah.

Œistilna akcija, ki sta 
jo pod pokroviteljstvom 
obœine in ob pomoœi Kra-
jevne skupnosti Koœevje - 
mesto izvedla RD Koœevje ter 
Potapljaøko druøtvo Ponirek, 
je dobro uspela. Mnoæiœna 
udeleæba ni presenetila, je pa 
navduøila prebivalce mesta. 
Pokazalo se je, da takrat, ko 
je treba, znamo stopiti skupaj 
in da nam ni vseeno za reko 
in æivljenje v njej. Blizu sto 

sko deæevje, se je zaœela s 
koønjo otoœka na Rinæi, kjer 
so delavci komunalnega pod-
jetja odstranili divje rastje 
in visoko travo. Tudi otok, 
ki je del reœne panorame, 
je æe dolgo kazal æalostno 
podobo. Po besedah Tomaæa 
Hrovata, delavca Komunale 
Koœevje, d. o. o., je bilo ure-
janje otoœka dogovorjeno æe 
spomladi, vendar niso hoteli 
uniœiti varnega zavetja per-
natih prebivalcev. Sedaj so 
temeljito obrezali tudi vejevje 
in ga s œolnom na vesla od-
peljali do brega.

Po sobotni akciji so zdaj 
urejene in pokoøene tudi 

Tomaæ Hrovat: »Upoøtevali 
smo mnenje ornitologov in s 
œiøœenjem poœakali zaradi gnez-
denja rac in drugih ptic.«

Tomaæ Arko, predsednik 
Ribiøke druæine Koœevje: »Na-
men akcije je tudi prikazati reko 
Rinæo v lepøi luœi.«



breæine v Kidriœevi ulici ter 
odstranjeno vejevje in grmov-
je vzdolæ struge. Okoli dvaj-
set sodelujoœih potapljaœev 
iz domaœega kluba in nekaj 
njihovih gostov je kljub slabi 
vidljivosti, saj je deæ øe do-
datno skalil vodo, odstranilo 
veœje kosovne odpadke, med 
katerimi so prevladovala 
kolesa in cvetliœna korita. 
Ponekod so naleteli tudi na 
gradbene odpadke, celo sa-
lonitno kritino. Po besedah 
Igorja Kaliniœa, namestnika 
poveljnika Civilne zaøœite in 
koordinatorja akcije, so na 
mozeljsko deponijo odpeljali 
skupno pet kubiœnih metrov 
kosovnih odpadkov ter veœ 
sto kubœnih metrov zelenja in 
vejevja, odstranili pa so tudi 
staro vrbo v Tesarski ulici, ki 
je padla v vodo.

OHRANIMO NARAVO
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Žetev in odstranjevanje vodnega rastlinja z amfibijskim vozilom

Poleg kočevskih ribičev in meščanov Kočevja so v akciji sodelovali tudi člani domačega 
potapljaškega društva Ponirek.

Del nečedne bilance čistilne akcije

Tim Osmak, predsednik 
Potapljaøkega druøtva Ponirek: 
»Zaradi slabe vidljivosti smo 
lahko pobrali samo tisto, v kar 
smo se zaleteli.«

Vladimir Prebiliœ, æupan 
Obœine Koœevje: »Na ARSO so 
nam izdali dovoljenja za tri pre-
nove mostov, ki smo jih œakali, 
ter obljubili, da bodo naøli uprav-
ljavca zapornic.«

Udeleæenci akcije ugotav-
ljajo, da Rinæa øe vedno smr-
di. Padavine namreœ vanjo 
spirajo gnojevko, ki jo pred 
vsakim deæjem po okoliøkih 
njivah in travnikih izdatno 
poliva lokalno æivinorejsko 
podjetje. Tomaæ Arko, pred-
sednik RD Koœevje, opozarja 
pred pretiranim in nepravil-
nim naœinom gnojenja.

Æupan Obœine Koœevje je 
v sklopu ukrepov œiøœenja 
reke odredil koønjo oziro-
ma odstranjevanje vodnega 
rastlinja, za kar je poskrbelo 
øvicarsko podjetje z amfibij-
skim plovilom, ki je temeljito 
odstranilo vodno rastlinje. 
Predvsem rumeni blatnik se 
je dodobra razrasel in œeprav 
se rastline hranijo z organ-
skimi snovmi, tudi fekalija-
mi, pa teæave v stojeœi vodi 
povzroœa odmrlo rastje. To 
se zadræuje na dnu, njihovo 
gnitje pa porabi za ribe pre-
potreben kisik. V suønem 
œasu se ta pojav stopnjuje v 
pogin rib. V prejønjih œasih 
je bilo odstranjevanje mu-
lja redna dejavnost, ki pa 
je æe dolgo niso izvajali. V 
sklopu sanacijskih ukrepov 

øe pred pomladjo naœrtujejo 
strojno odstranjevanje mulja, 
ki duøi vodno rastlinstvo in 
æivalstvo. Æupan je uspel na-
vezati kooperativen odnos 
z Agencijo za okolje, ki se 
je doslej bolj maœehovsko 
obnaøala do reke. Le-ta v 
prihodnjem letu naœrtuje 
investirati 70.000 evrov za 
popravilo opornega zidu ob 
cerkvi, obœina pa se zavzema, 
da bi ta denar raje namenili 
œiøœenju struge in poglobitvi 
dna. 

Odprto ostaja vpraøanje 
struge pod zapornicami, ki je 
tako zaraøœena, da ob veœjem 
deæevju zelo ovira pretok 
ter grozi s poplavami. Tudi 
zato na obœini veliko upov 
polagajo v øtudijo, ki so jo 
zaœeli pripravljati skupaj z 
Agencijo za okolje ter podjet-
jem Hidrotehnik in ki naj bi 
dala odgovore na vpraøanja, 
kako dolgoroœno gospodariti 
z reko, predvsem pa kako 
poveœati vodni pretok in ri-
bam zagotoviti razmere za 
æivljenje.

Jure Bradeøko
Fotografije: TV Koœevje.si



Pijavke (Hirudinea)
praviloma zajedajo na koæi, 
oœeh, ustni sluznici in økrgah, 
kjer prisesane sesajo kri in se 
prehranjujejo z ribjimi tki-
vi. Ko odloæijo jajœeca, ribo 
zapustijo. Najpogostejøi ribji 
pijavki sta Piscicola geometra 
in Hirodo medicinalis. Pogoste 
so pri prostoæiveœih ribah in 
v ribnikih z veliko rastlina-
mi in kamenja, ki jim nudijo 
zavetje. Na ribo se priœvrstijo 
z okroglimi prijemalkami na 
sprednjem in zadnjem kon-
cu telesa, z ostrim delom ust 
prebodejo tkivo, v rano pa 
izloœajo sredstvo proti strje-
vanju krvi (antikoagulans). 
Naenkrat lahko pijavke pose-
sajo do desetkrat veœ krvi, kot 
so same velike, nato pa tudi 
do nekaj mesecev poœivajo 
na œvrstih predmetih v vodi 
v kakønem zavetju, kamor 
odlagajo zelo odporna jajœeca. 
Le-ta uniœi øele dolgotrajna 
izsuøitev vodotoka oziroma 
ribnika. Za preæivetje se ra-
zen ribe lahko oprimejo tudi 
druge æivali. Œe je na ribah 
veliko pijavk, postanejo sla-
bokrvne, na mestih, kjer so 
pijavke priœvrøœene, pa na-
stanejo mehanske poøkodbe, 
ki so idealna vhodna mesta 
za razliœne bakterije, viruse 
in tudi druge zajedavce. V 
pijavkah se razmnoæujejo tudi 
povzroœitelji tripanoplazmo-
ze, tripanosomoze in kripto-
bioze – zajedavskih bolezni, 
ki smo jih obravnavali v enem 
od prejønjih sestavkov. Pijav-
ke zatiramo tako, da ribnike 
izsuøujemo in redœimo vodne 
rastlinje, na katerih se rade 
zadræujejo.

Ježerilci (Acantocephala)
so pogosti zajedavci veliko 
sladkovodnih in morskih rib. 
V skupni je veliko razliœnih 
vrst, velikih od 20 do 30, 
vœasih tudi 60 mm. Imajo 
znaœilen rilœek (proboscis), na 
katerem so øtevilni kaveljci, s 

katerimi se trajno priœvrstijo 
na œrevesno sluznico in skozi 
koæo œrpajo hranljive snovi, 
saj nimajo ust. Vmesni go-
stitelji, ki pojedo njihova 
jajœeca, so øtevilne drobne 
æivalce z dna ribnika (Ostra-
coda, Gammarus sp. in drugi). 
Okuæbo praviloma ugotavlja-
mo le v prostoæiveœih ribah. 
Pri blagi okuæbi ni posebej 
izraæenih kliniœnih znakov, 
pri raztelesbi pa na mestih, 
kjer so zajedavci na œrevesju 
priœvrøœeni, ugotavljamo 
øtevilne poøkodbe. Ribe lah-
ko tudi neopazno hirajo in 
hujøajo, pri moœni okuæbi pa 
tudi vidno zaostajajo v rasti. 
Akantocefaloza je øe posebno 
problematiœna takrat, ko v 
okuæene vode vnesemo øe 
neokuæene ribe. Prof. Brglez 
je v svoji monografiji v slo-
venskih vodah omenil osem 
vrst razliœnih jeæerilcev, med 
njimi pa prevladuje jeæerilec 
Pomphorhynchus laevis, ki ga je 
ugotovil pri 42 % pregledanih 
postrveh in 65 % pregledanih 
lipanih iz Savinje in njenih 
pritokov. Njegovim ugotovit-
vam se pridruæujemo, saj pri 
naøem delu le redko obrav-
navamo prostoæiveœo postrv, 
pri kateri ne bi ugotovili vsaj 
nekaj teh zajedavcev. Teæko 
pa bi se strinjali z ugotovitva-
mi raziskovalcev po svetu, ki 
akantocefalozi ne pripisujejo 
posebne pozornosti, ker naj 
ne bi vplivala na poœutje in 
zdravje rib. Sami namreœ po-
gosto vidimo, da so jeæerilci 
zabodeni globoko v œrevesno 
steno in celo v jetra, kar prav 
gotovo ne more ostati brez 
bioloøkih posledic.

Na pojav akantocefalo-
ze vpliva tudi onesnaæenje 
voda, ker je veœ moænosti za 
razmnoæevanje vmesnih go-
stiteljev in s tem poveœanje 
hrane za ribe, s katero se 
okuæujejo. Jeæerilske vrste 
zajedavcev poleg postrvi za-
jedajo tudi pri krapu, klenu, 

mreni, platnici, somu, øœuki, 
podusti, jezu in nekaterih dru-
gih vrstah. Pri krapih akan-
tocefaloza lahko povzroœa 
teæave tudi v intenzivni vzreji, 
œe z rednim izsuøevanjem rib-
nikov ne uniœujemo vmesnih 
gostiteljev.

Gliste (Nematoda)
so okroglasti, zelo dolgi nita-
sti zajedavci. Njihov razvojni 
krog je zelo razliœen. Ribe 
so lahko edini, konœni ali pa 
vmesni gostitelj. Gliste, ka-
terih edini gostitelj so ribe, v 
glavnem zajedajo v prebavi-
lih, druge pa v jetrih, ribjem 
mehurju, miøicah in podobno. 
Posamiœni zajedavci ribam 
ne povzroœajo teæav, œe pa 
jih je veœ, ribe slabøe rastejo, 
hirajo in v nekaterih prime-
rih tudi poginejo. Øe poseb-
no obœutljive so mladice, pri 
katerih razvojne oblike glist 
potujejo po telesu in jim pri 
tem poøkodujejo notranje 
organe. Med glistami, ki za-
jedajo v sladkovodnih ribah¸ 
je znana Anguillicola crassus, 
ki, kot æe ime pove, zajeda v 
jeguljah (Anguilla anguilla). 
Sinonim zanjo je tudi »glista 
ribjega mehurja pri jeguljah«. 
A. crassus povzroœa veliko 
obolevnost jegulj v naravi in 
intenzivni vzreji. Izvira iz ju-
govzhodne Azije, kjer je njena 
naravna gostiteljica azijska je-
gulja (Anguilla japonica) proti 
zajedavcu razvila obrambne 
mehanizme. Bolezen je po-
stala problematiœna, ko so v 
Aziji zaœeli vzrejati evropsko 
jeguljo, ki ni bila odporna in je 
zaœela mnoæiœno obolevati in 
poginjati. Z vnosom okuæenih 
japonskih jegulj iz Tajvana v 
Nemœijo leta 1980 so glisto 
zanesli tudi v Evropo, kjer 
se je zelo hitro razøirila pri 
jeguljah v naravi in tudi v 
intenzivni vzreji. Po podatkih 
iz literature je glista prisotna 
po vsej Evropi, ena redkih 
izjem je Slovenija, kjer je vsaj 

po naøem védenju uradno 
nismo ugotovili. Je pa teæko 
verjetno, da je tudi v resnici 
ne bi bilo. Pri nas namreœ ni 
bilo poroœil o poginih jegulj v 
naravi, sistematsko jih vsaj na 
naøem Inøtitutu nismo pregle-
dovali, pa tudi zrejamo jih ne. 
Posebno intenzivno se je gli-
stavost jegulj pojavila poleti 
leta 1991 v Blatnem jezeru na 
Madæarskem, kjer je samo v 
enem mesecu poginilo 250 ton 
jegulj, medtem ko druge ribe 
v jezeru niso bile prizadete. 
Poginjene jegulje so merile 
od 60 do 80 cm in so imele v 
ribjih mehurjih od 30 do 50 
glist. Okuæba je bila skoraj  
100 %. To je bilo prvo poro-
œanje o tako moœni glista-
vosti jegulj v naravi, prej je 
bila namreœ to teæava le v 
intenzivni vzreji. Madæari so 
opravili obseæno raziskavo, 
od kod bi si lahko vnesli gli-
sto A. crassus, in ugotovili, 
da je bila skoraj zagotovo 
zanesena z vmesnimi gosti-
telji – planktonskimi rakci. 
Vsi vodotoki, ki se stekajo v 
Blatno jezero, so bili namreœ 
prosti glistavosti, uvaæali pa 
so samo steklaste jegulje, ki 
prav tako niso bile okuæene. 
Mnoæiœen pogin jegulj zaradi 
glistavosti poleti 1991 pripi-
sujejo tudi precej visokim 
temperaturam v tistem œasu. 
Zelo naglo razøiritev tujero-
dnega zajedavca v evropskem 
prostoru velja pripisati dokaj 
preprostemu razvoju gliste in 
njeni sposobnosti prilagoditi 
se na veliko vrst vmesnih go-
stiteljev, kar je omogoœilo spo-
sobnost preæivetja in øirjenja 
v naravi. Samœki A. crassus 
merijo 35 mm, samiœke pa 
15. Razmnoæujejo se z jajœeci, 
v eni sami jegulji jih je lahko 
tudi do 500.000. Razvoj se 
zaœne v ribjem mehurju, od 
koder liœinke prek povezave 
zraœnega mehurja z ærelom 
(Ductus pnevmaticius) prispejo 
v œrevo in nato z iztrebki v 

29911/2012 RIBIČ

RIBIŠTVO

ZAJEDAVSKE BOLEZNI RIB (9. DEL) 

Pijavke, ježerilci in gliste
Poleg zajedavcev, ki smo jim namenili več strokovnih prispevkov, so ribe gostitelji še številnih drugih. Za konec bomo pozornost 
namenili še glistam, pijavkam in ježerilcem, ki so stalnica pri ribah v odprtih vodah, izjemoma pa jih lahko ugotovimo tudi 

pri ribah v ribogojnicah.





vodo. Tam lahko precej dolgo 
preæivijo in poœakajo, da jih 
pojedo primerni vodni rakci, 
ki so vmesni gostitelji. Poleg 
rakcev liœinke preæivijo tudi 
v razliœnih æuæelkah, kaœah, 
dvoæivkah in ribah, ki sicer 
niso nujni za razvoj gliste, 
pa vendar sluæijo za njiho-
vo preæivetje in vzdræevanje 
razvoja. Ko jegulje pojedo 
vodne rakce ali katerega od 
æivali, ki smo jih naøteli kot 
transportno (vektorsko) vrsto, 
liœinke potujejo iz œrevesa v 
ribji mehur. Oboji, razvoj-
ne oblike in odrasle gliste, 
povzroœajo jeguljam økodo. 
Prve poøkodujejo tkivo ribjega 
mehurja, odrasle pa sesajo kri. 
Nastanejo poøkodbe in zade-
belitev stene ribjega mehurja, 
vnetje ter odmiranje tkiva in 
zarastline. Tako poøkodovani 
ribji mehurji vplivajo tudi na 
zmanjøano sposobnost selit-
ve jegulj na drst v Sargaøko 
morje, kar poleg drugih de-
javnikov, ki zdaj ogroæajo nji-
hovo populacijo, povzroœa 
øe dodatno skrb za ohranja-
nje øtevila evropskih jegulj. 
Zaradi zmanjøane plavalne 
sposobnosti so take jegulje 
tudi laæji plen razliœnih ribo-
jedih æivali. Pri dolgotrajnih 
okuæbah z A. crassus jegulje 
slabøe jedo, hujøajo in slabøe 
priraøœajo. Okuæene jegulje 
so tudi veliko bolj obœutljive 
za neprimerne zunanje de-
javnike, ki povzroœajo stres 
in øe hitreje zbolijo za katero 
drugo boleznijo. Glede na to, 
da pri nas uradno glista A. 
crassus øe ni bila ugotovljena, 
je øe posebno pomembno, da 
ob morebitnih vnosih jegulje 
za nekaj œasa damo v karan-
teno in se prepriœamo o nji-
hovem zdravstvenem stanju. 
Okuæba lahko nastane æe na 
stopnji steklaste jegulje, ki  
poje rakce, veœje jegulje pa se 
okuæijo, ko pojedo manjøe je-
gulje ali druge okuæene (vek-
torske vrste) ribe. 

Pogosta glista je tudi Cy-
stidicola farionis Fisher. Ugo-
tavljajo jo povsod po svetu in 
veœina avtorjev ji ne namenja 
prevelike pozornosti. Samœek 
je dolg do 26 mm, samiœka pa 
do 31 mm. Pri nas jo je æe leta 
1973 ugotovil prof. Brglez v 
trebuøni votlini in prebavilih 
potoœne postrvi ter pri øarenki. 
Ugotovil je, da je okuæenih  
2 % vseh pregledanih postr-
vi iz srednjega in zgornjega 

toka Savinje. Podobno kot 
drugi raziskovalci tudi Br-
glez zajedavcu ni namenjal 
pozornosti. Snojeva in Ocvirk 
pa sta C. farionis Fisher ugo-
tovila tudi v ribjem mehurju 
potoœnih postrvi. Pozneje smo 
mnoæiœno glistavost v ribjem 
mehurju ugotovili pri dve- in 
triletnih potoœnicah, ko smo 
prouœevali zdravstveno stanje 
postrvi v varstvenih potokih. 

se obdajo z ovojnico. Razvoj 
je konœan, ko ribo poje mor-
ski sesalec in se glista naseli 
v njihovem œrevesju, se tam 
hrani in raste ter z iztrebki v 
vodo sproøœa jajœeca. Ker so 
prebavila morskih sesalcev 
podobna œloveøkim, se z gli-
stami Anisakis sp. lahko okuæi 
tudi œlovek, œe uæiva surove 
morske ribe. Praviloma za 
okuæbo ni veliko moænosti, saj 

nekaj ur po zauæitju, dobi 
boleœine v trebuhu, ga sili na 
bruhanje (nausea) ali celo v 
resnici povraœa. Pri moœnejøih 
okuæbah lahko ugotovimo 
kliniœne znake, podobne 
Chronovi bolezni. Tveganju 
za okuæbo se izognemo, œe 
ribe vsaj eno minuto toplotno 
obdelujemo pri temperaturi 
vsaj 60 °C ali œe jih za 15 ur 
zamrznemo pri temperaturi 
–35 °C oziroma za 96 ur pri 
temperaturi –15 °C. S solje-
njem in mariniranjem rib ne 
uniœimo glist. Tveganje za 
anasakidozo je mnogo veœje 
pri uæivanju prostoæiveœih kot 
gojenih morskih rib. 

Prof. dr. Vlasta Jenœiœ,  
dr. vet. med.

Inøtitut za zdravstveno 
varstvo in gojitev divjih 

æivali, rib in œebel
Veterinarska fakulteta  

Univerze v Ljubljani
vlasta.jencic@vf.uni-lj.si
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Preiskovane potoœnice so bile 
v zelo slabem stanju in so po 
vsej verjetnosti zaradi cistidi-
kuloze tudi mnoæiœno umira-
le, saj drugih bolezni nismo 
ugotovili. Vse poginjene ribe 
so imele intenzivne spremem-
be. Najbolj so bile izraæene 
na ribjem mehurju, katerega 
stena je bila zelo zadebeljena 
in neprozorna, po sluznicah 
pa so bile drobne ranice in 
krvavitve. V notranjosti smo 
ugotovili od ene do veœ sto 
glist, pogosto pa je bila notra-
njost ribjega mehurja povsem 
zatrpana.

Ko piøemo o glistavosti pri 
ribah, skoraj ne moremo mimo 
omembe anisakidoze, œeprav 
bolezen ne sodi prav pov-
sem v naø sklop zajedavskih 
bolezni. Povzroœajo jo gliste 
Anisakis sp., med katerimi je 
najbolj znana glista Anisakis 
simplex. To so precej obiœajne 
gliste morskih in anadromnih 
rib (ribe, ki se iz morja selijo v 
sladko vodo), ki za svoj razvoj 
poleg rib potrebujejo øe mor-
ske rakce in morske sesalce. 
Okuæeni morski sesalci – kiti 
in delfini v vodo sproøœajo 
jajœeca, iz katerih se razvijejo 
liœinke, ki jih pojedo morski 
rakci, s katerimi se hranijo 
ribe. V ribah se gliste naseli-
jo na zunanji œrevesni steni, 
izjemoma tudi drugje, kjer 

glista æivi v ribjih prebavilih, 
ki jih zavræemo. Izjemoma so 
gliste lahko tudi v miøicah, 
kamor pa lahko pridejo nak-
nadno, œe po ulovu z ribami 
ne ravnamo pravilno. Œe take 
ribe œlovek poje surove, se 
lahko okuæi in zboli. V Evropi 
ni veliko moænosti, da bi ljud-
je zboleli za anasakidozo, saj 
so za træenje rib predpisana in 
obvezujoœa pravila, s kateri-
mi prepreœujemo tveganje. Øe 
posebno majhno je tveganje v 
Sloveniji, kjer v prehranjeval-
nih navadah ljudi suøi (jed iz 
surovih rib) ni prav priljub-
ljen in pogost obrok. Povsem 
drugaœe pa je v dræavah, kjer 
je suøi vsakdanji obrok, kot 
denimo na Japonskem, kjer 
zabeleæijo tudi do 2000 pri-
merov anasakidoze pri ljudeh 
na leto. Bolezen se kaæe bodisi 
s œrevesno okuæbo, œe ljudje 
pojedo okuæene surove ali 
slabo toplotno obdelane mor-
ske ribe, ali pa zaradi alergij-
skih reakcij, ki jih povzroœijo 
razliœne snovi, ki jih izloœajo 
zajedavci. Bolezen ugotovimo 
glede na kliniœne znake, ki 
pa niso znaœilni, na podlagi 
anamnestiœnih podatkov ter 
laboratorijsko potrditvijo zaje-
davca, za kar imamo na voljo 
sodobne, tudi molekularne 
diagnostiœne metode. Œlovek, 
ki je zbolel za anasakidozo 

Množica glist Cystidicola farionis Fisher v ribjem mehurju



Da je Cveto Prelovec med tistimi, ki prise-
gajo na ribiøtvo, sem ugotovila takoj, ko 

sem vstopila v njegov dom v Novi Gorici: 
na mizi je namreœ imel glasilo Ribiœ. Vitalen 
gospod pri enainosemdesetih je ribiøtvu 
zvest æe oseminøtirideset let, z ribiøtvom 
pa je bil povezan æe njegov ded, ki je bil na 
prelomnici 20. stoletja ribiøki œuvaj.

Cveto Prelovec prihaja iz Spodnje Idri-
je, kar sem tudi dokaj hitro ugotovila, 
saj je na vsakem koraku mogoœe opaziti 
idrijsko œipko. Tam je tudi odraøœal, tik 
ob reki Idrijci. »Æe kot otrok sem bil po-
vezan z reko, saj smo se pogosto igrali 
na njenem produ. Moja ribiøka kariera 
se je zaœela æe zelo zgodaj. Sprva sem bil 
kot veœina mladostnikov ´raubøic´, a so 
me ribe in vse, kar je povezano z njimi, 
tako navduøilo, da sem se œez nekaj let 
vœlanil v RD Idrija, v katero sem vkljuœen 
øe danes.«

Cveto je moral – podobno kot mnogi v 
tistih œasih – æe zgodaj od doma: najprej 
v srednjo øolo v Postojno, potem pa na 
øtudij prava v Ljubljano. Sprva je kariero 
gradil v domaœi Idriji, pozneje pa kot sod-
nik na delovnem sodiøœu v Novi Gorici. 
»Delo je bilo zahtevno in spisi so romali 
z menoj domov, kjer sem jih prebiral 
pozno v noœ. Prizadeval sem si, da bi 
bil korekten in sem raje veœkrat preveril 
zakonodajo. Sodniki se namreœ velikokrat 
znajdejo v dilemi, zato je bilo vœasih teæko 
razsoditi. Vseskozi pa sem se zavedal, da 
moram narediti kaj zase in najti zdravilo 
za stres. Razmeroma hitro sem spoznal, 
da je to ribolov. Naravo imam rad, rad se 
gibam in zato sva z æeno æe zelo dolgo 
tudi zapriseæena pohodnika.« Kot mi je 
povedal, je æeno, ko sta bila øe fant in 
dekle, veœkrat popeljal s seboj na ribolov, 
pozneje pa se je raje posveœala drugim 
opravilom. Œeprav æivi v Novi Gorici, se 
pogosto vraœa v Idrijo. »Dolgo je bila øe 
æiva mama, ki smo jo obiskovali, sedaj pa 
v Idriji æivi najin sin edinec, ki si je tam 
ustvaril druæino.«

Ekološka zavest se vrača
Cveto se spominja prvih ribolovnih dni 
pred davnimi leti. Sprva je bilo v RD 
Idrija vkljuœenih le 26 ali 27 ribiœev, pa 
øe ti so prihajali po trije ali øtirje iz ene 
druæine. »Spominjam se deda, ki kot 
ribiøki œuvaj ni imel ribiøkih økornjev, 
kot jih niso imeli niti ribiœi. Uporabljati 

so jih zaœeli øele po drugi svetovni vojni, 
ko jih je bilo moœ nabaviti pri nas ali pa 
smo øli v sosednjo Italijo. Avtomobilov 
je bilo le za vzorec, zato se je veœina na 
ribolov odpravljala peø ali s kolesom. Je 
pa res, da v tistem œasu ni bilo niti sledi 
o kakrønem koli onesnaæenju, kasneje 
pa je bilo stanje naravnost katastrofalno. 
Moram pa priznati, da se je ekoloøka 
zavest ljudi v zadnjih nekaj letih le neko-
liko dvignila. Pozna se izgradnja œistilnih 
naprav, RD in tudi druga druøtva pa vsaj 
enkrat na leto pripravljajo œistilne akcije in 
dodobra oœistijo bregove rek vse nesnage, 
ki jo prinesejo reke ali jih tam pustijo 
brezbriæni kopalci in obiskovalci. Na tak 
naœin se ribiœi in drugi »uporabniki« reke 
zahvalijo za vse prijetne trenutke, ki so 
jih preæiveli ob njej.«

Nikoli nisem bil lovec na trofeje
»Œeprav ribarim æe toliko let, nikoli nisem 
ujel nobene kapitalne ribe, saj mi to niti ni 
bilo v interesu. Na reko sem in øe vedno 
zahajam zato, da se sprostim, oœistim 
misli in si v naravi naberem energijo. 
Nikoli nisem bil obseden z lokacijami, za 
katere je bilo znano, da se tam nahajajo 
veœje ribe in jih kot nekateri nisem hodil 
œakat. To mi ne bi prineslo nobenega 
zadovoljstva.« Cveto prisega na Idrijco, 

za katero meni, da je najlepøa in njemu 
najljubøa reka na svetu, zato ji ostaja tudi 
zvest. »Na Soœi sem lovil bore malo, v vsej 
svoji ribiøki karieri le nekajkrat. Idrijca me 
je namreœ s svojo divjostjo in neokrnjeno 
naravo oœarala in prav vesel sem, da so v 
zadnjih letih s œistilno napravo zaustavili 
val onesnaæevanja.«

Cveto za razliko od mnogih ribiœev ribe 
jé, in to vsaj dvakrat na mesec. Prisega na 
postrvi, ne brani se niti okusnega lipana, 
ki pa jih je v Idrijci iz leta v leto manj. 
»V zadnjem œasu nekaj upanja, da se bo 
stanje na tem podroœju popravilo, vlivajo 
Tolminci, ki naj bi poskrbeli za øtevilœnejøo 
populacijo lipana v rekah.«

Ribolov je hobi in ne  
dobičkonosna dejavnost
»Danes je ribolov postal razmeroma drag 
hobi, saj dræava RD nalaga plaœevanje 
koncesijskih dajatev. Zaradi tega je ve-
liko œlanov RD Idrija izstopilo oziroma 
jim œlanstvo miruje. Minili so œasi, ko so 
nekateri z ribolovom nekoliko okrepili 
druæinski proraœun. Kdor je preraœunljiv 
in æeli v ribolovu iskati koristi oz. dobiœke, 
ni pravi ribiœ. Œe pogledamo ceno rib v 
trgovini, ribarnici ali ribogojnici, ki je 
relativno nizka, nam nikoli ne bo povr-
nila stroøkov, ki jih vloæimo v plaœevanje 
œlanarine in opremo. Kdor tako gleda na 
te stvari, je najbolje, da œimprej odneha. 
Ribolov je namreœ priloænost za sprosti-
tev, z njim pripomoremo k zdravemu 
naœinu æivljenja, zato ga moramo jemati 
kot razvedrilo.« Si pa Cveto nikoli niti 
predstavljal ni, da se bo ribiøki turizem 
tako razcvetel. »Danes na Idrijsko in v 
Zgornje Posoœje prihaja veliko italijanskih 
in francoskih ribiœev, ki za ribolovne dovo-
lilnice odøtejejo kar zajetno vsoto. Veliko 
je Avstrijcev, med njimi tudi koroøkih 
Slovencev, ki øe posebej radi zahajajo na 
naøe vode.« Cveto podpira prizadevanja 
za ohranjanje narave in ribje populacije 
in, kot pravi, bi bilo omejevanje œlanstva 
v nekaterih RD popolnoma na mestu.

Ne samo ribič, tudi funkcionar
Cveta so æe pred mnogimi leti povabili v 
upravni odbor RD Idrija, kjer je deloval 
obœasno. Sodeloval je v disciplinski in 
pravni komisiji in bil predsednik ZRD 
Primorske, tri mandate je bil œlan predsed-
stva RZS ter œlan njene pravne komisije. 
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PREDSTAVLJAMO VAM

CVETO PRELOVEC, KORENINA, KI NE POZEBE

Pri enainosemdesetih  
še vedno vihti ribiško palico

Cveto Prelovec je prijeten in topel človek, razsoden in 
sodobnih pogledov na svet.

Cveto Prelovec, ki bo decembra dopolnil enainosemdeset let, je še vedno vnet ribič, čeprav na ribolov ne zahaja več tako pogosto kot 
v mlajših letih, ko je prav s to dejavnostjo premagoval stres, ki ga je prinašala naporna sodniška služba. Ponosen je, ker je sodeloval 

pri pripravi novega Zakona o sladkovodnem ribištvu, kjer so bile njegove pravne izkušnje več kot dobrodošle.





Øe posebno je ponosen, da je v okviru 
pravne komisije sodeloval pri pripravi 
novega Zakona o sladkovodnem ribiøtvu. 
»Stara zakonodaja je bila sicer dobro za-
snovana, a potrebna prenove. Vesel sem, 
da tudi v novi zakonodaji ostajajo ribiøke 
druæine osnovne celice RZS in da øe vedno 
upravljajo z ribjim æivljem ter da vode 
niso po vzoru sosednjih dræav preøle v 
´privat´ roke. Na sreœo je zmagala zdrava 
pamet, saj se na napakah lahko uœimo. V 
Italiji, npr., so reke dobesedno izropane, 
vanje pa vlagajo ribe slabøe kakovosti 
in bolj klavrno skrbijo za repopulacijo. 
Slovensko ribiøtvo se lahko upraviœeno 
ponaøa z doseæki RD Tolmin, ki s pomoœjo 
francoskih strokovnjakov vraœa gensko 

visokega ugleda. Z grozo opazujem, kako 
se nepoøtenje zajeda tudi v to vejo oblasti, 
ki bi morala biti brez madeæa, profesio-
nalna, poøtena in nedotakljiva. Zaradi 
nekaj posameznikov je œrn madeæ padel 
na celoten sodni sistem in kar nekaj œasa 
bo potrebno, da se bo zaupanje povrnilo.« 
Meni tudi, da danes mladi, ki se mnoæiœno 
odloœajo za øtudij prava, ne vedo, kaj jih 
œaka. »To je garaøki poklic, ne glede na to, 
ali si odvetnik ali sodnik. Mladina preveœ 
gleda ameriøke filme in misli, da bodo vsi 
œez noœ obogateli.« Cveto, ki æe øtirinajst 
let uæiva zasluæeni pokoj, je lani obeleæil 
60-letnico mature. Sreœanja se je udeleæilo 
vseh osemnajst maturantov, ki so øe æivi, 
prav toliko pa se jih je æe poslovilo s tega 

sveta. Dodobra pa 
sva se nasmejala, ko 
mi je pripovedoval, 
da je pred tremi leti 
eden izmed soøolcev 
na sreœanje pripeljal 
komaj dve leti staro 
hœerko, saj mu zanjo 
ni uspelo zagotoviti 
varstva. In tudi za to 
podroœje sva si bila 
enotnega mnenja, da 
ni veœ tako, kot je 
bilo vœasih.

Klekljati pa ne 
zna
Bolj za øalo kot za res, 
sem ga vpraøala, œe 
zna klekljati. Cveto 
se je ob tem samo 

nasmejal. »Mama me je veœkrat hotela 
pripraviti do tega, da bi se nauœil, a sem 
raje poprijel za vsakrøno fiziœno delo. Kot 
klekljarica se pa res nikoli nisem videl, 
œeprav je v Idriji in okolici veliko predvsem 
starejøih moøkih, ki kleklje vrtijo ravno tako 
ali øe bolj spretno kot æenske. Spominjam se, 
da so pripovedovali, kako je stric, mamin 
brat, ki je bil kot vojak v Rimu, pripeljal 
na obisk prijatelja Italijana, ki se je v dvo-
tedenskem bivanju v Idriji nauœil osnov 
klekljanja in bil nad tem zelo navduøen.« 
Je pa spretna klekljarica Cvetova æena, 
ki je do upokojitve pouœevala klekljanje 
na Klekljarski øoli v Idriji, zdaj pa vrline 
teh roœnih spretnosti poleg drugih uœi 
tudi zdravnice, odvetnice in druge visoko 
izobraæene æenske na Univerzi za tretje 
æivljenjsko obdobje v Novi Gorici.

Kot zapriseæen Idrijœan oboæuje tudi 
idrijske ælikrofe. Ne zna jih sicer pripraviti, 
zato pa jih odliœno naredi njegova æena 
Tonica, ki poskrbi, da so na kroæniku vsaj 
dvakrat na mesec.

Cveto Prelovec je prijeten in topel 
œlovek, razsoden in sodobnih pogledov na 
svet. Bogate izkuønje z delitvijo pravice ter 
œutom do narave in soœloveka so ga obli-
kovale v osebnost, na katero bi bil lahko 
vsakdo ponosen. Je dober sogovornik in 
œlovek se ga nikoli ne naveliœa posluøati. 
Prav to je bil razlog, da se je najin pogovor 
zavlekel v pozno popoldne in kar æal mi 
je bilo, da sem se morala posloviti.

Besedilo: Carmen Leban,
fotografiji: Igor Holy

Na prelep vroœ sonœen dan 9. septem-
bra so se na radeøki trasi zbrali ribiœi 

od vsepovsod. V sklopu obœinskega 
praznika so tudi letos radeøki ribiœi or-
ganizirali tokrat æe 39. tekmovanje Pokal 
Sava. Udeleæilo se ga je dvaindvajset 
ekip, med katerimi so bile poleg slo-
venskih tudi ekipa s Kosova, Koroøke 
in Madæarske ter ribiœi z vseh koncev 
Slovenije. Tekmovalo je 110 ribiœev, med 
katerimi so bile tudi ribiœke.

Tekmovanje je trajalo øtiri ure. Tekmo-
valna trasa je z enakovrednimi razmerami 
dala ribiœem mnogo uæitka in ulova.

Najboljøi posamezniki po sektorjih 
so bili:

Sektor A: 1. mesto: Æiga Irman, 
RD Celje (29.271 g), 2. mesto: Predrag 
Matkoviœ, RD Barje (24.943 g), 3. me-
sto: Mirko Kos, RD Slovenska Bistrica 
(23.810 g).

Sektor B: 1. mesto: Lenart Pikelj, 
VDE Joæe Ømejc (24.260 g), 2. mesto: 
Dejan Petakoviœ, RD Brestanica-Krøko 
(23.610 g), 3. mesto: Tina Pikelj, Mladi 
upi (19.438 g);

Sektor C: 1. mesto: Jani Fortek, RD 
Slovenska Bistrica (15.106 g), 2.mesto: 
Stritar Toni RD Sevnica (14.570 g), 
3.mesto: Aljoøa Kupec, VDE Joæe Ømejc 
(13.100 g)

Sektor D: 1. mesto: Stanko Vrstovøek, 
VDE Joæe Ømejc (19.630 g), 2. mesto: 
Primoæ Adaniœ (Mladi upi)16.807 g, 3. 
mesto: Gezim Karjagdin, Pelugu/Kosovo 
(15.808 g);

Sektor E: 1. mesto: Timar Szabolcs, 
Timar/Madæarska (18.340 g), 2. mesto: 
Joæe Ømejc, VDE Joæe Ømejc, (16.841 g), 
3. mesto: Andrej Goriøek, RD Sevnica 
(16.815 g).

1. mesto je osvojila ekipa VDE Joæe 
Ømejc z enajstimi toœkami (Saøo 4. me-
sto, Lenart 1. mesto, Aljoøa 3. mesto, 
Stanko 1. mesto in Joæe 2. mesto). Drugo 
mesto je zasedla ekipa RD Brestanica s 
triindvajsetimi toœkami (Sreœko 5. mesto, 
Dejan 2. mesto, Franc 6. mesto, Tomi 5. 
mesto in Zdravko 5. mesto). Tretja je bila 
ekipa RD Breæice z 41 toœkami (Branko 6. 
mesto, Marjan 12. mesto, Brane 4. mesto, 
Benjamin 12. mesto, Peter 7. mesto).

Za las so zgreøili medaljo Mladi upi 
in ekipa RD Zagorje, ki si delijo 4. mesto 
z enakimi toœkami. Glede na nalovljene 
ribe pa so bili boljøi Mladi upi (71.263 g),  
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œisto soøko postrv v reke jadranskega 
poreœja, kjer je zaradi kriæanja s potoœno 
postrvjo æe skoraj izumrla.«

Cveta Prelovca tudi boli, ker so najlepøi 
deli voda v Zgornjem Posoœju in tudi 
ribogojnica v Kobaridu v lasti Zavoda za 
ribiøtvo, ki kot znanstvena inøtitucija ne 
opravlja svojega poslanstva v taki meri, 
kot bi ga morala, poleg tega pa je napol 
zapuøœena ribogojnica v Kobaridu prava 
sramota. »Lucijan Rejec, predsednik RD 
Tolmin, dobro ve, kako se temu streæe, 
zato upam, da bo priølo do razumnega 
dogovora z Zavodom, da bi ribogojnico 
pod svoje okrilje vzeli tolminski ribiœi, ki 
imajo dovolj volje in znanja, da bi zadeve 
spravili na pravo pot.«

Kot je povedal, se je sedaj odpovedal 
vsem funkcijam, saj so bile povezane s 
øtevilnimi obveznostmi. »Predvsem so me 
utrujale pogoste poti v Ljubljano, saj smo 
imeli enkrat na mesec sejo predsedstva, 
ki je trajala tudi veœ ur in potem sem 
se moral v veœernih urah voziti nazaj v 
Novo Gorico.«

Nič ni več tako, kot je bilo 
»Œe bi moral øe enkrat izbirati, bi se znova 
odloœil za øtudij prava,« je odloœen Cveto 
Prelovec. Æalostijo pa ga zadnja razkritja 
koruptivnega delovanja sodnikov. »Vœasih 
si o œem takem nihœe izmed sodnikov øe 
pomisliti ni upal. To je bil œasten in cenjen 
poklic, ki sicer finanœno ni prinaøal ne 
vem kako velikih zasluækov, se je pa dalo 
spodobno æiveti. Sodniki so bili deleæni 

V družbi ribiških kolegov Ivana Bizjaka in Milana Berlota

POKAL SAVA, RADEČE 2012

Prehodni pokal 
ekipi veterana 
Jožeta Šmejca

 LOV RIB S PLOVCEM
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Bolj bledi od Bleda

ekipa RD Zagorje je nalovila 62.941 g. Ne 
morem, da ne bi pohvalil mlade ekipe 
Mladih upov: Katharine, Tine, Roka, 
Primoæa in Luka. Bravo, punce in fantje, 
kar tako naprej!

Da pa ne pozabim na ekipo U-14, 
letoønjo dobitnico bronaste medalje na 
SP mladih ribiœev v Radeœah – tudi oni so 
se udeleæili tega prestiænega tekmovanja. 
Klementina, Mitja, Frenki, Mihael in Rok 
so osvojili 81 toœk in premagali øtiri ekipe. 
Bravo! To je naøe oroæje za prihodnost v 
tekmovanju v lovu rib s plovcem. Upam, 
da se tega zaveda øe kdo poleg mene in 
starøev teh otrok. 

Prehodni pokal je iz rok RD Brestanica 
prejela ekipa VDE Joæe Ømejc. Joæe Ømejc, 
vodja ekipe, je slednjo tudi sestavil in 
zmagal. Izbral je izkuøene tekmovalce 
– nekaj starih, znanih obrazov in nekaj 
novih, ki pa jih bomo øe spoznavali. 
Pokal je zasluæeno priøel v prave roke, 
v ekipo vloæena energija in tudi sredstva 
so se obrestovala. Joæetu Ømejcu in nje-
govi ekipi œestitam za doseæeni rezultat. 
Œestitke tudi vsem drugim.

Joæeta Ømejca poznam æe vrsto let kot 
tekmovalca, avtorja øtevilnih prispevkov 
v glasilu Ribiœ, œloveka dobre volje, vselej 
pripravljenega pomagati, ki æivi za ta 
øport in je, kot nekateri pravijo, zaljubljen 
v »plovœkarstvo«. Takih ljudi si lahko v 
svojem okolju samo æelimo.

Naj konœam z besedami: vsi ljubitelji 
tega øporta ste naslednje leto vabljeni v 
Radeœe na jubilejno, 40. mednarodno tek-
movanje Pokal Sava. Poskrbeli bomo, da 
boste uæivali v ribolovu in druæenju.

Besedilo in fotografija:  
Mojca Pikelj

1. kolo: Vrbina
Ta tekma æal sodi med tiste redke stva-
ri, ki si v letoønji ligi niso prisluæile 
preseænikov. Teæko mi je pljuvati to 
prelepo vodo, polno kapitalnih savskih 
luskinarjev in prepriœan sem, da bi v 
poznejøem terminu dala zelo izenaœeno 
in (z ulovom) dovolj bogato tekmo. Sre-
dina aprila in nenadna ohladitev pa sta 
imeli za posledico zelo slabo aktivnost 
rib, zaradi katere je skoraj polovica ekip 
ostala brez ulova.

Zmagala je ekipa Koroøke RD pred 
ekipo RD Voglajna, s Tanjo pa sva s 
tremi ribami ulovila natanœno tisto tretje 
mesto, ki sva ga naœrtovala po ærebu. 
Tudi sicer se kot znosen poznavalec 
Vrbine ne morem znebiti vtisa, da smo 
se skoraj vsi uvrstili v skladu z usodo, ki 
nam jo je namenila bolj ali manj sreœna 
roka pri vleœenju kroglic.

Mi bo pa ta tekma ostala za veœno 
zapisana v spominu, saj smo do brona-
ste medalje priøli z »zgolj« stotimi evri 
neposrednih stroøkov. Plaøna in vsega 
sita riba, le malo potrebe po hranjenju in 
zgolj eno trganje; vse to je pripomoglo k 

najcenejøi kraparski predstavi v mojem 
æivljenju.

2. kolo: Hoče 
Mariborska gramoznica nas je obdarila 
z bogatim ulovom in napeto borbo do 
zadnjih trenutkov tekme. Pomembnejøa 
od øtevila prijemov je postala realizacija, 
saj so se podivjane mrcine snemale kot 
za stavo; Milislav na naøi desni jih je 
izgubil osem zapored! Na vrh so se 
povsem v slogu svetopisemske prerokbe 
zavihtele ekipe (Maribor, Breæice, Bled 
1), ki so bile na prejønji tekmi zadnje, kar 
je povzroœilo nepopisno gneœo v skupni 
razvrstitvi.

Hoœe mi zelo ustrezajo in na prizoriøœe 
smo prispeli pripravljeni, da konkurenci 
pokaæemo hudiœa. Samo en zadræek smo 
imeli; øtartno mesto sedem, ki zahteva 
mete na vsaj 180 metrov, je bilo v naøih 
naœrtih prepovedano.

Seveda sem izvlekel ravno to kroglico 
in potem je trajalo do polnoœi, da so se 
krapi pribliæali na 130 metrov in smo 
izvlekli øe kaj drugega. A ko smo enkrat 
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Po začetnem zadovoljstvu so se Hoče spremenile v Noče …

gregor Košak in največji vrbinski krap z imenom Bez pe-
raje (manjka mu ena prsna plavut).

Na Vrbini smo ujeli skupaj 14 rib v 
skupni teæi 120 kg, kar v povpreœju znaøa 
8,57 kg na ribo.

 LOV KRAPOV Z OBTEŽILNIKOM

Lani smo za moj okus prvenstvo zvozili z odliko. Letos smo vajo ponovili na morda 
še rahlo višji ravni. Organizacija je bila kljub težkim časom in številčno skromnemu 
sodniškemu kadru izvrstna, polovili in izpustili smo skoraj poltretjo tono krapov in 
amurjev, vreme pa nam je bilo naklonjeno, kot da ima predsednik TP LKO Sandi Kolar 
neposredno zvezo z Vsemogočnim. Edino, kar zanesljivo ni bilo pogodu prav vsem, 
je pogled na končno uvrstitev, kjer sta vodilni mesti zasedli obe ekipi RD Bled in še 
dobro, da Gorenjci tokrat niso poslali štirih ekip kot v preteklosti. Tako so tretje mesto 

po pravem trilerju v zadnjih sekundah osvojili Mariborčani.



Zmagovalna ekipa VDE Jože Šmejc. Od leve proti desni 
stojijo Aljoša Kupec, Stanko Vrstovšek in Sašo Nedeljko. 
Spredaj sta Jože Šmejc in Lenart Pikelj.



zaœeli, nam je ølo dobro in ob jutranji 
kavici sva z Gregorjem ravno strokovno 
ugotavljala, da sva iz najhujøega ven, ko 
je grdo zapihalo. In to natanko proti nam! 
Vreœi na vsaj 80 metrov in pri tem zadeti 
svoj sektor je postalo pravi podvig, cel 
dan smo bili brez prijema, pa øe palici 
za hranjenje se je od silnih naporov zlo-
mil vrh in mi strl srce. Znova je moralo 
odbiti polnoœ, da sva doœakala prijem in 
kljub strahovitemu finiøu se nama ni veœ 
uspelo reøiti zadnjega mesta.

Kljub velikim prizadevanjem Sandija 
Kolarja za œim veœjo izenaœenost lovnih 
mest sta se na Moli obe krajni poziciji 
izkazali za premoœni. To pa seveda ne 
zmanjøuje uspeha obeh ekip Bleda.

4. kolo: Slivniško jezero
Na domaœe prizoriøœe je na prvem mestu 
prispela ekipa RD Voglajna v sprem-
stvu obeh ekip RD Bled, vendar je bila 
zgoøœenost na lestvici tolikøna, da je 
za vrh ob ugodnem razpletu øe vedno 
kandidiralo kar øest ekip. Med njimi tudi 
naøa, saj sem s sektorsko øtevilko ena pol 
posla opravil æe na ærebanju.

Prepriœan sem, da se naøa ekipa z veœ 
kot 80 % ujetih rib ponaøa z najboljøo 
realizacijo v ligi in œe bi vsaj pribliæno 
ponovili tako predstavo, bi nam 1. mesto 
na izenaœeni tekmi ter vsaj 3. mesto v 
skupni razvrstitvi (ki øe vodi na svetov-
no prvenstvo) zanesljivo ne uølo. A æal 
temu ni bilo tako. Vsaj dvajset rib, med 
njimi vse velike, smo izgubili v vejah 
ali pa so se nam snele tik pred zajetjem 
v mreæo. »Te mrcine imajo gobce kot 
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V Hoœah smo ujeli skupaj 146 rib v 
skupni teæi 878 kg, kar v povpreœju znaøa 
6,01 kg na ribo.

Vsa ta tragedija epskih razseænosti nas 
je skupaj z novo palico olajøala za 700 
evrov in edino, kar sem si øe æelel, je bil 
ogled polfinala moje hœere Kame, ki je 
v nedeljo popoldne v Medvodah igrala 
badminton na mednarodnem turnirju. 
No, po Gregorjevi zaslugi mi je uspelo 
vsaj to.

3. kolo: Mola
Spet sem izærebal sedmico in nekdo je v 
øali pripomnil, da je zame skrajni œas za 
prenehanje s krapolovom in prehod na 
loto. Zaœetek je nama z Gregorjem po-
kvarilo odkritje, da so klini ostali doma in 
le partnerjevim taborniøkim spretnostim 
gre zahvala, da sta oba øotora pokonœno 
kljubovala vetru.

Tekma je minila v nenehnem boju z 
ameriøkimi somiœi, ki so pridno praznili 
naøe trnke, zato nas je kar nekaj dalo 
prednost koruzi pred bojliji. Vrstni red 
se je nenehno spreminjal, saj smo eni 
lovili podnevi, drugi pa ponoœi. Ko je 
v soboto zveœer Tanja prinesla kline 
in dobro voljo, sem kljub takratnemu 
sedmemu mestu zaœel upati na ugoden 
razplet. In res: uprizorila sva enako 
strupen finiø kot preteklo leto, polovila 
vse, kar si je drznilo prijeti, ter na koncu 
le za las zgreøila bronasto medaljo. Za 
to sva zaradi hranjenja z veliko koliœino 
koruze zapravila »le« 300 evrov.

Na Moli smo ujeli skupaj 187 rib v 
skupni teæi 710 kg, kar v povpreœju znaøa  
3,79 kg na ribo.

Na Moli se tudi molitve nisem branil, pomagala pa ni … Jutro na Slivniškem jezeru je bilo prelepo – uvrstitev malo manj.



Državna prvaka: Robert Čebul 
in ekipa RD Medvode

maslo!« sem obupano ugotavljal ob vsaki 
izgubi, ko pa se mi je pol minute pred 
koncem snel øe zadnji kapitalec, so se mi 
nakopiœene frustracije izkristalizirale v 
krik: »A tako torej! Œe te ne pritegnem, 
greø v veje, œe te ́ zabremzam´, pa v …!« 
Temu je sledila taka poplava psovk, da 
bi najbræ zopet zmagal na neuradnem 
prvenstvu kasarne v preklinjanju, kot 
mi je to uspelo tam davnega leta 1981 v 
stari slabi JNA.

Øesto mesto na tekmi in v generalnem 
vrstnem redu nas seveda ni spravilo v 
ekstazo, øe posebej, ker smo v vodo v 
igri na vse ali niœ vrgli 600 evrov. A da 
je vedno lahko øe slabøe, je dokazala 
domaœa ekipa RD Voglajna. Izvlekli 
so »izvrstno mesto«, ki sem ga v zelo 
œrnih barvah opisal æe pred leti v svo-
jem poroœilu o Donavsko-jadranskem 
pokalu na Slivniøkem jezeru, ter kljub 
obupnim poizkusom spremeniti zlo uso-
do na koncu padli na teoretiœno skoraj 
nemogoœe in zelo nehvaleæno œetrto 
mesto v skupni razvrstitvi – na veliko 

Zadnji tekmi sta bili v Mozirju na Savinji in 
koroøki Meæi. Tekma na Savinji je potekala 

v slabih, a øe vedno regularnih razmerah. 
Domaœa RD se je potrudila, kolikor se je mogla, 
in tekmo varno pripeljala do konca. Najveœ 
uspeha in znanja so pokazali tekmovalci iz prve 
ekipe RD Træiœ, ki so s tekmovalci Matjaæem 
Tiroviœem (4. mesto posamezno), Fadilom 
Œekiœem (7. mesto posamezno) in Lorencom 
Œekiœem (21. mesto posamezno) zbrali 33 toœk. 
Samo tri toœke veœ, torej 36 toœk in 2. mesto je 
osvojila domaœa ekipa, ki so jo zastopali Matej 
Zlodej (10. mesto posamezno), Bojan Lukøe (11. 
mesto posamezno) in Sreœko Novak (15. mesto 
posamezno). Tretje mesto s 50 toœkami pa so 
dosegli tekmovalci iz Koroøke RD. Najboljøi je 
bil Robert Œebul (1. mesto posamezno), sledil 
mu je Stanko Prednik (23. mesto posamezno), 
njemu pa Ciril Slatinøek (26. mesto posamezno). 
Med posamezniki sta na zmagovalnem odru 
delala druæbo drugouvrøœeni Joæe Furman iz 
Slovenske Bistrice in Mozirœan Viktor Mlakar 
kot tretji.

Zadnja ekipna tekma je bila na Koroøkem. 
Meæa je bila zaradi predhodnega deæja ne-
koliko bogatejøa z vodo, vendar je bilo tudi 
v njej mogoœe dobro loviti. Domaœa RD se je 
potrudila, da so se tekmovalci dobro poœutili 
in nekaj tudi ujeli. Tekma je potekala brez 
zapletov in tako so bili tudi rezultati objavlje-
ni hitro. Tokrat se domaœa ekipa ni pustila 
presenetiti in je s samo enajstimi toœkami 
prepriœljivo zmagala. Med posamezniki je bil 
drugi Stanko Prednik, tretji Robert Œebul in 
øesti Ciril Slatinøek. Tudi tokat so se z dru-
gim mestom morali zadovoljiti tekmovalci iz 
Mozirja. Petouvrøœeni Jure Osolin je osvojil 
37 toœk, na dvanajstem mestu je pristal Matej 
Zlodej in na dvajsetem Sreœko Novak. Po 
dolgem œasu in letos prviœ so na stopniœko 
stopili tudi tekmovalci iz Maribora. Po zaslugi 
zmagovalca tekme Mirana Øpureja, Draga 
Ornika (17. mesto) in Davida Babiœa (33. me-
sto) so zbrali enainpetdeset toœk. Nekaj manj 
sreœe so imeli tekmovalci, ki vedno krojijo vrh 

preglednice ekipno in posamezno, to pa so 
Træiœ, Medvode, Bohinj in Kranj.

Ker se na razpisano tekmovanje posamez-
nikov ni prijavilo dovolj tekmovalcev in so 
bile tekme posameznikov odpovedane, je bila 
zakljuœna podelitev najboljøih ekip in posa-
meznikov v nedeljo, 14. oktobra, v Mozirju. 
Naslov dræavnega prvaka v ekipni konkurenci 
se je po odbitku ene tekme z najslabøim rezul-
tatom veselila ekipa iz Medvod. Tekmovalci 
Edo Januø, Igor Pivk, Danilo Biæal in Gaøper 
Humar so bili res najboljøi vso sezono in si po 
letu 2008 zopet priborili naslov. Drugi so bili 
muharji iz Koroøke RD, za katere so uspeøno 
nastopali Robert Œebul, Stanko Prednik, Ciril 
Slatinøek in Edvin Juh. Tretje mesto so si z 
dobrimi rezultati na zadnjih dveh tekmah 
zagotovili tekmovalci iz Mozirja; tekmovali 
so Matej Zlodej, Bojan Lukøe, Jure Osolin in 
Sreœko Novak.

Zanimivo je, da je prav tako po letu 2008 
naslov dræavnega prvaka osvojil Robert Œebul 
iz Koroøke RD pred Gaøperjem Humarjem 
iz Medvod in øe enim Koroøcem Stankom 
Prednikom na tretjem mestu.

Navkljub vsemu, kar se je dogajalo na 
tekmah dræavne lige, smo konœali tudi letoønje 
dræavno prvenstvo. Zamisliti pa se bo treba, ali 
je sistem tekmovanja pravilen in ali so tekmo-
valci, ki tekmujejo v dræavni ligi, æe pripravljeni 
na spremembe, ki jih bo treba uvesti v sistem 
tekmovanja, œe bomo æeleli biti konkurenœni 
na mednarodnih prvenstvih in tekmah. Øe 
posebno pa bo treba poskrbeti in vzgojiti 
mlade muharje, ki bodo uspeøno predstavljali 
Slovenijo in naøe muharjenje v tujini.

Drago Ornik
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Na Slivniøkem jezeru smo ujeli skupaj 
153 rib v skupni teæi 656 kg, kar v povpreœju 
znaøa 4,28 kg na ribo.

sreœo Mariborœanov, ki jih je sreœen raz-
plet v zadnjih trenutkih odpeljal na SP 
v Romuniji.

Nasploh je letoønje prvenstvo postreg-
lo s teæko ponovljivo posebnostjo. Ne 
le ekipa RD Voglajna, z gostoljubjem 
v obliki zadnjega mesta na domaœem 
terenu sta se izkazali tudi ekipi Ilirske 
Bistrice in Breæic! Le Maribor je na Hoœah 
»zahinavil« z osvojitvijo prvega mesta, 
kar je tudi odloœilno pripomoglo k nji-
hovemu uspehu.

Naslednja zanimivost letoønjega pr-
venstva je velik uspeh »oldtimerjev«. 
Nisem øel preraœunavat, a povpreœna 
starost letoønjih reprezentantov bo najbræ 
kar blizu petdesetim. Da v krapolovu ni 
vse v miøicah, ampak lahko odloœilno 
vlogo odigrajo tudi pamet in izkuønje, je 
seveda zelo razveselilo tudi mene, ki lah-
ko v tem pogledu le zapojem pesem Moja 
generacija. Œe imam na reprezentanœni 
ravni œez predsednika podkomisije v 
LKO Sandija Kolarja kar nekaj uteme-
ljenih pripomb, pa domaœe prvenstvo 
vodi res reprezentativno. Veliko energije 
vlaga v to, da bi bilo vse na œim viøji 
ravni, tiste redke zagatne situacije pa 
reøuje strpno, po zdravi pameti in s 
smislom za humor. Pri tem mu gre na 
roko tudi sestava prvenstva, saj med 
nami tekmovalci za razliko od nekaterih 
v preteklosti ni nobenega, ki bi za uspeh 
øel preko trupel. Zato mi je bilo v œast in 
veselje loviti s temi »fanti« in æe nestrpno 
priœakujem naslednjo sezono.

Joæe Saje, RD Novo mesto

Opomba urednika: na avtorjevo æeljo 
prispevek ni lektoriran.

 LOV RIB Z UMETNO MUHO

Zmagovalne ekipe zadnje tekme na Koroškem: Mozirje, 
Koroška in Maribor

Kljub zapletom v jesenskem delu državnega prvenstva v lovu rib z umetno muho 
(zaradi vremenskih nevšečnosti je bila prekinjena in nato odpovedana tekma v Kranju, 
iz istega razloga je bila preložena tekma na Koroškem) smo s težavo le izpeljali vse 
ekipne tekme in tako je minila tudi ta tekmovalna sezona.

Zmagovalna ekipa v postavi; državni ekipni prvaki v mu-
harjenju 2012: gašper Humar, Edo Januš in Danilo Bižal v 
družbi predsednika RZS dr. Miroslava Žaberla in predsed-
nika TP LRM Dušana Žunterja.

Zmagovalna ekipa na mozirski tekmi: RD Tržič



Šestnajst tekmovalcev je bilo uspeønih: 
skupaj so ujeli 35,04 kg rib, veliko pa 

jih je tudi uølo. Vsekakor je tekma spet 
pokazala, kakøno bogastvo ribjega æivlja 
se skriva v œeønjevøkih ribnikih.

Kot vedno je memorial spremljal 
sreœelov, katerega glavna nagrada je bil 
tokrat digitalni fotoaparat. Tudi tokrat je 
za polne æelodce skrbela Mesarija Œadeæ, 
najboljøih pet tekmovalcev pa so nagra-
dili s praktiœnimi nagradami in pokali, 
ki so jih podelili organizatorji – pred-
stavnik druæine Stare in kot vedno tudi 
æupan Obœine Cerklje na Gorenjskem 
Franc Œebulj. Tudi on je prejel darilo od 
ribiœev, saj je pred nedavnim praznoval 
60. rojstni dan.

S 3,56 kg ulovljenih rib je zmagal 
Joæe Smrekar iz RD Vevœe, drugi je bil 
Iztok Rihtar (RD Domæale) s skupno 
teæo 3,24 kg, tretji pa Mladen Øoljiœ (RD 
Træiœ) s 3,14-kilogramskim krapom. 
Pokal druæine Stare za najboljøega tek-
movalca RD Bistrica Domæale je prejel 
Rihtar, prehodni pokal za najboljøega 
tekmovalca Pododbora Pøata pa Luka 
Zupan, ki je ujel 2,90 kg rib.
Besedilo in fotografija: Luka Dakskobler

Ribiøka druæina Kranj je v nedeljo, 7. 
oktobra, organizirala æe dvaindvajseto 

tekmovanje za naj lipana, tradicionalno 
sreœanje na Savi pod Kranjem. Toda naj li-
pan se poœasi postaja zlati lipan. Predvsem 
zato, ker ga je pod Kranjem tako teæko 
ujeti, ker jih je malo. Malo pa je bilo letos 
v primerjavi s prejønjimi leti tudi ribiœev. 
Le  sedemnajst jih je ob 10. uri zabredlo v 
Savo in tekmovalo tri ure. V preteklosti 
je bilo ribiœev veœ kot dvakrat toliko, 
podeljevali so tudi pokal Mestne obœine 
Kranj, o tekmi so pisali œasopisi, kranjski 
radio je celo v æivo poroœal naravnost 
iz struge Save. Zdaj obœinskega pokala 
ni veœ, predstavniki obœine æe dolgo ne 
obiskujejo veœ podelitve, mediji pa se æal 
ukvarjajo z bolj neumnimi reœmi, kot je 

druæenje ribiœev iz vseh koncev in krajev 
v reki pod mestom.

A vnema ribiœev ni izginila, pa tudi 
lipani øe ne povsem. Pribliæno deset so jih 
izmerili, najveœji pa je meril 46 cm. Ujel 
ga je Matej Boæiœ in ker po navadi nima 
take sreœe, mu tekmovalci malo za øalo 
malo zares niso verjeli vse do podelitve 
pokalov. Prejel je pokal zlati lipan – po-
kal, ki ga je nekoœ podeljevala Mestna 
obœina Kranj. Zaradi premajhnega øtevila 
lipanov v Savi so v konœni rezultat øtele 
tudi øarenke. Prvi trije tekmovalci so ime-
li vsi po tri ribe, kombinacijo øarenk in 
lipanov. Zmagal je Radomir Milenkoviœ, 
drugi je bil Zelenko Majstoroviœ, tretji 
pa Edo Januø.

Luka Dakskobler
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23. MEMORIAL VINKA STARETA

Veliko dežja in veliko prijemov
V nedeljo, 26. avgusta, je Pododbor Pšata RD Bistrica Domžale na ribnikih pri Češnjevku organiziral že 23. Memorial Vinka Stareta, 
tradicionalno tekmovanje v lovu rib s plovcem na največjo skupno težo. Letos se je tekmovanja udeležilo (le) 65 tekmovalcev, 
medtem ko jih je prejšnja leta na bregovih sedelo sto ali več. Zmanjšanju je botrovala predvsem vremenska napoved, ki jo je po treh 
mesecih suše in izjemno visokih temperatur nekaj ribičev vzelo resno, a jim je lahko kar malo žal. Napovedani so bili nalivi, ribiči 
pa so imeli tudi svojo napoved: v dežju bodo ribe izjemno aktivne. Oboje se je uresničilo. Lilo je kot iz škafa, ribe pa so prijemale kot 
za stavo prav do zadnje minute. V zadnjih minutah se je po predhodnih treh urah mirovanja zganil tudi plovec Mladena Šoljiča, ki 

je tik pred koncem ujel 3,14-kilogramskega krapa in na koncu zasedel tretje mesto z le eno ribo.

Po mnenju domaœinov tudi v cerkljanski obœini øe ni vse urejeno, kot je bilo ob-
ljubljeno pred leti. Potok Reko zaradi razliœnih odvzemov vode pesti zmanjøan 

pretok, rib praktiœno ni, potok Vasca pa je menda onesnaæen zaradi kanalizacije in 
v njej prav tako ni ne rib ne rakov. Œeprav Obœina Cerklje za svojo okolico dobro 
skrbi – navsezadnje se ponaøa tudi z nazivom najlepøe – ostaja æelja, da bi uredili 
tudi manjøe potoke.

Zmagovalci v družbi organizatorjev in župana Občine Cerklje

Matej Božič s pokalom za zlatega lipana

Naj lipan 2012



Kljub temu je bilo nekaj iz-
jem. Marko Hotko iz RD 

Grosuplje je kot za øalo iz 
ribnika vlekel velike krape. 
Na koncu so mu øtirje sku-
paj nanesli kar 18,5 kg, saj 
sta dva tehtala  veœ kot 4 kg, 
dva pa  veœ kot 5 kg. Le ne-
kaj metrov stran je najmlajøi 
med tekmovalci, 8-letni Ja-
kob Jakolin iz RD Straæa 
Sava, tik pred koncem ujel 
skoraj kilogramskega linja 
in tako utrdil svoje prvo 
mesto v ligi. Zanimivo je, 
da Jakob v ligi tekmuje prviœ 
in da je æe kar takoj postal 
prvak med pionirji. Drugo 
mesto med pionirji v skup-
nem seøtevku je zasedla Leja 
Javornik iz RD Grosuplje, 
tretje pa Marko Hotko. V 
ekipnem seøtevku med pio-

Ideja se je æe pred tremi leti porodila Dragu Orniku iz RD 
Maribor, ki je pravzaprav hotel ustanoviti ligo veteranov. 

A ker zamisel ni dobila zelene luœi, so se veterani odloœili za 
bolj sproøœeno sreœanje, ki je bilo tako uspeøno in prijetno, 
da so kar takoj sklenili, da ga bodo naslednje leto ponovili 
in œe bi bilo le mogoœe, bi se sreœali øe v kateri drugi RD. 
Le termin bodo rezervirali prej, saj so letos tako pozno v 
sezoni imeli kar sreœo, da jih je grelo sonce.

Prvo sreœanje na Savi je minilo za topel jesenski dan 
primerno leæerno. Ribiœi so se radi poøalili, da je ribolov 
minil bolj po upokojensko, predvsem zaradi skoraj eno-
urnega odmora med uro in pol trajajoœima polœasoma. 
Zastopali so ribiøke druæine: Træiœ, Kranj, Maribor, Koper, 
Bohinj, Slovenska Bistrica, Medvode, Novo Mesto, Straæa 
Sava in Radovljica. Po konœanem ribolovu sta jih priœakala 
odojek in pijaœa, za prav vse udeleæence in tudi dva sodnika 
praktiœne nagrade, za najboljøe tri pa tudi pokali. Tako se 
s prvim mestom na prvem sreœanju muharjev veteranov 
lahko pohvali Miro Stare iz RD Bohinj. Z uspeøno vrnitvijo 
med tekmovalce je staro klapo navduøil Dare Dakskobler 
iz RD Træiœ na drugem mestu, tretjega pa je osvojil Franc 
Jensterle iz RD Bohinj, ki je ujel tudi najveœjo ribo, in sicer 

42,5-centimetrsko øarenko. Pravzaprav je ujel tudi najveœjega 
lipana, ki je meril 41 cm.

Besedilo in fotografija:  
Luka Dakskobler

nirji je zmagala ekipa RD 
Straæa Sava, drugo mesto je 
zasedla RD Grosuplje, tretje 
pa RD Vrhnika.

Med mladinci je postal 
prvak lige Miha Jezovøek 
iz RD Grosuplje, drugi je bil 
njegov ekipni kolega Jure 
Ferkulj, tretji pa Miha Za-
hradnik iz RD Straæa Sava. 
Med mladinskimi ekipami je 
bila najboljøa RD Grosuplje, 
drugo mesto je zasedla RD 
Vrhnika, tretje pa RD Straæa 
Sava.

Premalo zanimanja za 
tekmovalno dejavnost
Letoønja liga je  glede na 
udeleæbo spet malce slabøa 
kot prejønje, predvsem za-
radi stare bolezni dela z 
mladimi – zanimanje (ali 
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Udeleženci prvega srečanja muharjev veteranov

Prvo srečanje muharjev veteranov
Ribiška družina Tržič je na sončno soboto, 6. oktobra, organizirala prvo srečanje muharjev veteranov z ribolovom na Savi pod 

Struževem pri Kranju. Udeležilo se ga je dvajset muharjev, starih 54 let ali več.

Dobili smo mlade ljubljanske prvake
S peto tekmo se je na ribnikih pri domu grosupeljskih ribičev končala letošnja liga ZRD Ljubljana v lovu rib s plovcem za 
mladince in pionirje. Dvanajst mladincev in deset pionirjev se je še zadnjič v sezoni pomerilo za naslov ljubljanskega prvaka, a 
sta jim sprememba vremena in še višja sila – polna luna – okrnila ulov, saj je od pol devetih dopoldan do pol enih popoldan 

prijela le malokatera riba.

Najboljše tri ekipe med pionirji

Najboljši pionirji (z leve): 
Leja Javornik, Jakob Jakolin 
in Marko Hotko





financiranje) znotraj RD 
usahne. Æe prej so bile v ligi 
ZRD Ljubljana zastopane le 
øtiri RD od trinajstih, ki se- 
stavljajo ZRD Ljubljana. 
Letos jih je (upajmo, da 
zaœasno) zapustila RD Bar-
je. Spodbudno je vsaj to, da 
je v RD dovolj podmladka. 
Vendar zanimanja za tek-
movalno dejavnost ni oz. po 
mnenju organizatorjev lige 
æal ni ljudi, ki bi mlade ribiœe 
pripeljali na tekmovanja ali 
jih pri tem udejstvovanju 
podprli. Razlogi so razliœni. 
Delo z mladimi je æe sicer 
postalo nekakøen proces z 
vzponi in padci, a æal je vse 
preveœ zgodb o opuøœanju 
dela z mladimi ali pomanj-
kanju zanimanja.

Bistveno je prijateljsko 
druženje
Ko govorimo o tekmova-
njih, mogoœe nekaj vloge 
igra tudi narobe razumljen 
pojem tekmovanja. V ribo-
lovu, predvsem pa mladin-
skem, se namreœ spodbuja 
druæenje in tekmovanja so 
predvsem to – prijateljsko 
druæenje za vodo. Œe iz ta-
kega druæenja nato nastane 
vrhunski tekmovalec, je pa 

to øe toliko bolje. Liga ZRD 
Ljubljana je izoblikovala ne-
kaj uspeønih ribiœev: Miha 
Jezovøek je æe tekmoval 
na svetovnem prvenstvu, 
æenski œlanski reprezentan-
ci pa se bodo pridruæile tri 
pionirke, med njimi tudi 
Sara Hauptman iz RD 
Straæa Sava, ki tekmuje v 
ligi. V œlanski konkuren-
ci se bodo urile in uœile, 
nato pa naposled okrepile 
æensko ekipo. Toda navse-
zadnje øteje le kakovostno 
preæivljanje prostega œasa v 
naravi, uœenje veøœin ribolo-
va in spoznavanje rib.

Luka Dakskobler

Pot me je vodila po glavni prometni æili proti Mariboru, kjer 
sem zapustil avtocesto in nadaljeval pot proti Spodnjemu 

Dupleku. Pribliæno na sredini poti do Dupleka sem zavil 
desno na stransko cesto in se po nekaj sto metrih pripeljal 
do skrbno urejene koœe RD Maribor. Le-ta stoji na obmoœju 
nekdanje gramoznice Duplek, ki je zdaj œudovit ribnik s 
povrøino 18 ha, globok od 6 do 7 m, obdan z vinskimi »gor-
cami«. Tod se jutra rojevajo ob prodiranju toplih sonœnih 
æarkov skozi gosto vejevje in petju øtevilnih ptic. V daljavi 
je sliøati srnjakov klic, morda namenjen druæici. Ko œlovek 
obœuti vso to lepoto, si skoraj ne more kaj, da ne bi pomislil 
na podobo raja.

V takih trenutkih se vselej poraja tudi vpraøanje, ali bomo 
uspeli te lepote obvarovati neokrnjene. Odgovor je zelo pre-
prost: œe bomo to æeleli in ob tem tudi kaj postorili, ni dvoma, 
da pri tem ne bi uspeli. Le pravi ljudje morajo biti na pravih 
mestih in v naslednjih vrsticah boste lahko prebrali, da je 
temu res tako.

Formalnosti za dovoljeno izvajanje ribolova sem opravil 
pri Joæici Gorjup, prijazni oskrbnici ribiøke koœe, med ribiøko 
druøœino bolj znane kot Joca, ki poleg prodaje dovolilnic z 
okusno hrano in imenitno øtajersko kapljico dobro poskrbi 
za ribiœe. Pot sem nameril proti ribniku, ob katerem je nekaj 
ribiœev æeljno priœakovalo prijem ribe. Nedaleœ stran sem 

SREČANJA RIBIČI PIŠEJO

308 RIBIČ 11/2012

SREČANJE Z ERVINOM JURANČIČEM, gOSPODARJEM 
RIBNIKA DUPLEK

»Lahko se pohvalimo  
s kapitalnimi ribami«
Ribiči, veliki prijatelji narave in njeni skrbniki, vselej iščemo 
neokrnjeno naravo, prepojeno s tihožitji lepot v povezavi 
z vodami, v katerih ne manjka zdravih in krepkih rib. Prav 
zato sem se odločil, kot pravi narodna pesem, da »gremo na 
Štajersko, gledat´ kaj delajo …«

Prvak Lige ZRD Ljubljana Jakob Jakolin

Zmagovalne ekipe med mladinci

Zmagovalci med mladinci (z 
leve): Miha Zahradnik, Miha 
Jezovšek in Jure Ferkulj

gospodar Jura je pohvalil zanesljivo marljivo delovno ekipo, ki mu pri urejanju rib-
nika in njegove razsežne okolice med letom priskoči na pomoč. Ravno med najinim 
pogovorom so zabrnele rotacijske kosilnice in »laksarice«, sekire pa so v rokah krepkih 
mož zasekale v moteče vejevje. Za delo so poprijeli (z leve): Ljubo Planinšek, Stani-
slav Pivec, Vinko Borovnik ml., Jure Jan, Vinko Borovnik st., Andrej Leva in nadebudna 
triletna Tjaša Jan.



Tabor mladih 
ribičev
Ribiøka druæina Velenje enkrat na leto 

ob Økalskem jezeru pripravi tabor 
mladih ribiœev. Letoønji je potekal od 
11. do 13. avgusta, udeleæilo pa se 
ga je enajst mladih ribiœev. Zanje so 
pripravili niz predavanj o ribiøtvu in 
varstvu okolja. Seveda pa so se mla-
di ribiœi na taboru uœili tudi raznih 
ribiøkih tehnik.

Milena Krstiœ - Planinc

zasliøal kosca, ki je odloœno brusil koso. 
Le-ta je øvistnila v jutranji rosi in med 
grmiœevjem utirala ribiøko stezico.

Dodobra natovorjen z ribiøko opremo 
sem nadaljeval pot ob ribniku in æe v 
naslednjem trenutku zagledal marlji-
vega kosca, v katerem sem prepoznal 
prizadevnega gospodarja in œuvarja 
ribnika, naøega ribiøkega tovariøa Ervi-
na Juranœiœa, ki ga ribiœi sicer kliœemo 
Jura. Dodobra sva se æe seznanila lani, 
ko sem opazil, kako med svojimi red-
nimi opravili skrbno pobira odvræeno 
embalaæo neodgovornih ribiøkih gostov 
ribnika. Jura s pomoœjo kolesa pregleda 
sleherni kotiœek obøirne breæine ribnika 
ter pozorno spremlja vsa dogajanja v 
vodi in njeni bliænji okolici. Svoje delo 
odgovorno in uspeøno opravlja æe polnih 
dvanajst let. Ob najinem pogovoru je 
povedal: »Zaœetek ribiøtva v gramoznici 
Duplek sega v leto 1985, ko je takratno 
gradbeno podjetje Gradis kopalo gra-
moz in so ob izvajanju œrpanja prodrli 
do podtalnice. Z izkopom so prenehali 
in takoj smo ustanovili ribiøko sekcijo 
Gradis. Kasneje je ribnik prevzela v 
upravljanje RD Maribor ter ga bogatila 
z naœrtnim gospodarjenjem in rednimi 
vlaganji. Tako je tudi danes. RD Maribor 
ima zanesljivo vodstvo na œelu z Bojanom 
Javornikom in lahko reœem, da za ribnik 
skrbimo, kot je treba. Posebej bi izpo-
stavil delo predsednika gospodarskega 
odbora RD Maribor Mirana Midlila, ki 
z dobrim gospodarjenjem skrbi, da je v 
dupleøkem ribniku øtevilna populacija 
zdravih rib, med katerimi so tudi trofejne 
(krapi, ploøœiœi, smuœi, øœuke, ipd. …), 
ki omogoœajo prava ribiøka doæivetja in 
zadovoljstvo naøih ribiœev ter ribiøkih 
gostov.«

Dan se je poœasi prevesil v pozno po-
poldne, na gladini ribnika je bilo opaziti 
igrive ribje skoke, ki bi v dvomljivem 
ribiœu pregnale sleherni dvom o njegovi 
naseljenosti. Nesporno potrjujejo spo-
znanje, da bo ribiøtvo na Slovenskem øe 
dolgo æivelo, œe bomo le tako æeleli. Seve-
da s pomoœjo takih neutrudnih ribiøkih 
tovariøev, kot je naø sogovornik Ervin 
Juranœiœ.

Besedilo in fotografiji:  
Joæe Ømejc

Podmetalka 
je bila skoraj 
premajhna …
V  soboto, 1. septembra 2012, je Koroøka 

RD priredila tekmovanje v lovu rib s 
plovcem za mladince in pionirje, ki je 
potekalo na ribniku Brdinje. Tekmovanje 
je bilo tudi zakljuœek ribiøkega teœaja, ki 
poteka æe tretje leto. Vodi ga g. Duøan 
Ranc, ki v svoji trgovini Ostriæ pri nabavi 
opreme tudi pomaga in svetuje.

Tekmovanja se je udeleæilo pet mla-
dincev in petnajst pionirjev, med katere 
spadam tudi sam. Œeprav sem star øele 
devet let, je ribolov moje veliko veselje 
in tista sobota je bila zame prav poseben 
dan. Ko sem zjutraj prispel na ribnik, sem 
si izærebal øtevilko ena, kamor sva se z 
mentorjem, Valterjem Valentanom, tudi 
postavila in po pisku piøœalke zaœela loviti. 
Sprva se ni dogajalo niœ, nekaj »pekerjev« 
(stik ribe z vabo, ki prek plovœka ali trzanja 
pri talnem ribolovu nakazuje prijem, op. 
ur.), vendar ribe øe ni bilo na spregled. Po 
dobrih dveh urah pa je moœno potopilo plo-
vec in sunkovito sem dvignil palico: nekaj 
se je ujelo. Bilo je zelo moœno, vleklo je v 

drstiøœe, skoraj 15 m stran, vendar je riba 
ostajala na povrøini. Mentor mi je namreœ 
dobro svetoval, kako naj vodim ribo, da 
se ne bi potopila v globino in se zapletla 
v vejevje in mi za vedno uøla.

Ob navijanju so me zelo bolele roke in 
vedel sem, da sem ujel nekaj velikega. Ko 
je bila riba dovolj blizu, da smo podstavili 
podmetalko, ki je bila skoraj premajhna – 
nisem mogel verjeti, kako velikega krapa 
sem ujel. Tehtal je 10.578 g in je eden od 
kapitalcev med krapi v ribniku Brdinje. Pri-
nesel mi je prvo mesto in zlat pokal, ki krasi 
mojo sobo. Zelo sem ponosen na svojega 
krapa, ki je tudi moj osebni rekord.

Nel Hovnik Roæen
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Uredili ribnik v beltinskem parku
Obœina Beltinci je na podroœju naloæbenih 

investicij obnovila beltinski park. Tako 
so uredili tudi zapuøœen ribnik. Iz njega 
so izkopali mulj in odprli vodne vrtine, 
naredili so novo pot okoli ribnika, postavili 
klopi in koøe ter brv œez jarek. V ribniku 
je poslej mogoœe ribariti. Na obnovljen 
ribnik je ponosna RD Murska Sobota, TE 
Beltinci. Sedaj ribiœi lovijo ribe in uæivajo 
v prijetnem naravnem okolju.

Besedilo in fotografija: Joæe Æerdin

 IZ RIBIŠKIH DRUŽIN

 VELENJE

Urejen ribnik v beltinskem parku

Tabora RD Velenje se je udeležilo enajst mladih ribičev. (Foto: 
Franc Ružič)

Ervin Jurančič – Jura, prijazen in vesten gospodar ribnika 
Duplek



Letos je FIPS-M zaupala izvedbo dvanaj-
stega svetovnega prvenstva v øportnem 

ribolovu iz œolna (U-21) Savezu za ribolov 
na moru Crne Gore. Potekalo je od 22. do 
29. septembra v Igalu. Na prvenstvu je 
sodelovalo øest dræav s 36 tekmovalci. Ver-
jetno je visoka kotizacija zavrla øtevilnejøo 
udeleæbo. Tekmovalci so lovili z  veœ kot 
osem metrov dolgimi barkami v zalivu 
Boke Kotorske pred mestom Herceg Novi, 
kjer je globina morja tudi do  øtirideset 
metrov. Prvenstvo je obsegalo tri lovne 
dni. Ulov so predstavljali preteæno riboni. 
Vaba je bila, tako kot na vseh tovrstnih 
tekmah, enotna za vse: dagnje, lignji in 
kozice. Rib je bilo razmeroma malo, treba 
jih je bilo poiskati. Potrebni so bili meti 
»pod roko« po nekaj deset metrov daleœ. 
Zaradi globine in predvsem zaradi moœnih 
morskih tokov je bila potrebna precejønja 
obteæitev (100 g in veœ) in dolgi »prami« 
(zadnji del laksa pred trnkom) – naøi 
tekmovalci so preteæno uporabljali pra-
me, dolge od 50 do 60 cm. Torej precej 
drugaœe, kot v naøem morju, kjer veœina 
ribiœev lovi ribe pod œolnom.

Favoriti tekmovanja so bili seveda 
Francozi, saj so se njihovi starejøi kolegi na 
letoønjem œlanskem prvenstvu æe pozlatili. 
Kar dober teden pred tekmovanjem so 
intenzivno trenirali in spoznavali tek-
movalne vode. Niœ manj ambiciozni niso 
bili italijanski ribiœi, ki so veliko stavili 
na vrhunsko opremo, ki so jo podarili 
proizvajalci. Vsak italijanski tekmovalec je 
imel po pet do petmetrskih palic vrhunske 
kakovosti in vrhunskih cen (800 evrov in 
veœ ena). Ampak raœun favoritov je bil brez 
krœmarja – to je naøe reprezentance. Slo-
venski mladinci so zasluæeno zmagovali in 
prviœ v zgodovini slovenskega øportnega 
ribolova na morju postali svetovni prvaki. 
Œeprav niso v nobenem od treh tekmo-
valnih dni dosegli prvega mesta (bili so 
dvakrat drugi in enkrat tretji), jim je uspel 
veliki met. Bilo je veliko œestitk, nekatere 
tudi s figo v æepu. Drugi so bili Francozi, 
kar precej razoœarani, ker so jih naøi dali 
v koø, in tretji Italijani, ki so se zelo buœno 
veselili svoje uvrstitve.

Veliko smolo je imel Kamniœan Domen 
Semprimoænik, ki je bil po prvih dveh 
tekmovalnih dneh tretji (3. in 5. mesto 
dnevnih uvrstitev), slaba uvrstitev zadnje-
ga dne pa ga je stala medalje, vendar je 
tudi sedmo mesto veœ kot odliœen uspeh. 
Odliœno so se uvrstili tudi  drugi naøi 
tekmovalci: Boøtjan Œotar je bil øtirinajsti, 
Erik Øpeh osemnajsti in Matej Øimiœ Ru-
pert øtiriindvajseti.

Øe veliko veœje preseneœenje pa je bilo v 
konkurenci posameznikov, saj je Slovenec 

postal tudi svetovni prvak – kar dva-
kratno slavje torej. Najmlajøi tekmovalec 
prvenstva, Andrej Kristan, œlan ØRD Kit 
iz Kranja, je zasluæeno zmagal. Delegat 
FIPS-M mu je tako øe drugiœ okoli vratu 
nadel zlato odliœje. Zmagal je prepriœljivo, 
saj je dosegel prvo, drugo in sedmo dnev-
no uvrstitev (zbral je vsega deset toœk) in 
tako kar za deset oz. enajst toœk prehitel 
drugouvrøœenega Hrvata Stefana Ermana 
in tretjega Christiana Roselena iz Italije. 
Kako je pri vseh øportih – tudi pri ribo-
lovu – pomembna vrhunska oprema, 
priœa dejstvo, da je Andrej na treningih 
s øtirimetrsko palico dosegal sicer dobre 
rezultate, ko pa jo je zamenjal s petmetr- 

sko novejøe izvedbe, je blestel. Andrej je 
tudi izkuøen sladkovodni ribiœ in tekmo-
valec, odliœen muhar (œlan RD Kranj), saj 
je na letoønjem mladinskem dræavnem 
prvenstvu v lovu rib z umetno muho 
zasedel  drugo  mesto in postal dræavni 
podprvak. 

Pa øe to: ob  vrnitvi in sprejemu repre-
zentantov v lokalu na koprski obali je bilo 
veselo. Vrstile so se œestitke, nagovoril jih 
je predsednik zveze Egon Brecelj, tekel je 
tudi øampanjec, vzduøje je bilo veselo. Za 
slovo so reprezentantje vrgli v morje – se-
veda obleœena – svojega kapetana Marka 
Koœarja in trenerja Klavdija Veldina, za 
njima pa so v mokri element poskakali 
øe sami.

Trener Veldin je izgubil tudi stavo, œeø 
da naøi ne bodo zmagali, kar ga je stalo 
priœeske. Njegovi zlati fantje so ga ostrigli 
skoraj »na balinca«.

Mladinci so uspeli: dosegli so vse, kar 
je bilo mogoœe doseœi in ponovno potr-
dili, da se delo z mladimi vedno bogato 
obrestuje, œe je le pravilno zastavljeno 
in vodeno. Usposabljanje mentorjev, 
spodbujanje mladih, obalne male ribiøke 
øole, predavanja po øolah, redni treningi 
mladih in podobno so naloge, ki æe blaæijo 
medgeneracijski razkorak in ga bodo 
øe, ki je æal prisoten tudi v øportnem 
ribolovu. Samo to nam je porok, da 
bo øe kdaj vihrala slovenska trobojnica 
na zmagovalnem drogu in v avditoriju 
zadonela naøa himna. 

Branko Galjot
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SVETOVNO PRVENSTVO V ŠPORTNEM RIBOLOVU NA MORJU (U-21), (ČRNA gORA, IgALO, 22. – 29. 9. 2012)

Andrej Kristan – svetovni prvak
Imeniten uspeh mladega Kranjčana in slovenske mladinske reprezentance

Andrej Kristan, svetovni prvak v športnem ribolovu na morju v kategriji U-21 (foto: Milivoj Čotar)

Slovensko reprezentanco na svetovnem 
prvenstvu v øportnem ribolovu na 

morju so sestavljali:
Marko Koœar, RD Solinar Strunjan, 

kapetan,
Klavdij Veldin, RD Solinar Strunjan, 

trener,
Boøtjan Œotar, ØPRD PLK Koper, œlan,
Andrej Kristan, ØRD KIT Kranj, œlan,
Domen Semprimoænik, RD Oradela 

Piran, œlan,
Matej Simiœiœ Rupert, ØPRD PLK 

Koper, œlan,
Erik Øpeh, MRK, Menola Izola, œlan,
Andrej Djuriœ, RD Oradela Piran, 

rezerva.



ČUDOVITI RIBIŠKI DNEVI

I z dremavega obœudovanje mirne vod-
ne gladine Koseøkega bajerja me je 

zdramil rahel piø vetra in nekaj listov z 
bliænjih dreves je pristalo na njej. Jesen 
je znova tu, sem pomislil, in prejønja 
meseca sem zaradi drugih neodloæljivih 
obveznosti bolj malo lovil. Le za øtiri dni 
sem se sredi septembra preselil na Vrbino 
in tam lovil krape, ujel pa v glavnem 
amurje. Glavni razlog za ta ribolov je 
bila preizkuønja nove spod palice, ki 
sem jo nabavil pred nedavnim. Zato 
me je zdaj z ribiøko palico æe poøteno 
vleklo k vodi. 

Doma sem potem øe isti dan zavil v 
klet brskat po ribiøkih drobnarijah. Tudi 
to je eden od naœinov, kako je mogoœe 
nekoliko poteøiti ribiøko strast. Med 
prelaganjem in zlaganjem sem naletel na 
økatlo s »starim plehom« in takoj pomislil 
na øœuko. Zakaj pa ne? Potrebno je malo 
priprav oziroma skoraj niœ v primerjavi 
z beliœarjenjem. Samo nekaj jeklenih 
predvrvic, dober in moœan odpenjaœ ali 
kleøœe in seveda vabe, ki pa jih ni treba 
meøati, gnesti, valjati in kuhati. Kako je 
to preprosto, sem pomislil in se œudil, 
da øœuk ne lovim pogosteje.

V naslednjih dneh se je obœutneje 
shladilo in padlo je tudi nekaj deæja, 
vendar me to ni omajalo, da ne bi krenil 
na Zbiljsko jezero, kjer sem vœasih veliko 
lovil, sedaj pa tja zaidem bolj poredko. 
Nazadnje sem tam v letoønji pomladi lo-
vil øœuke in eno malo nad mero celo ujel. 
No, merila je 66 cm, œe sem po ribiøko 
malce natanœnejøi. Lepa riba je prijela 

na »stari les«, Rapala Original. Obœutke 
pri tem je skoraj nemogoœe opisati. Øe 
posebno, ker sem vse skupaj zaradi œiste 
vode in viøjega stojiøœa ter polaroidnih 
oœal lahko spremljal praktiœno od napada 
do prijema.

Najprej se je pojavila, øe sam ne vem 
od kod, sledila voblerju skoraj do obale, 
potem pa se obrnila in se vrnila za kakøen 
meter nazaj ter se postavila v preæo. 
K sreœi me ni opazila, saj bi se potem 
obnaøala povsem drugaœe. Tako pa je bilo 
iz njenih gibov mogoœe razbrati namen. 
Da je na lovu, je bilo veœ kot oœitno.

Previdno sem torej izvlekel vabo iz 
vode ter jo neopazno ponovno vrgel na-
zaj. Padla je kakih deset metrov za ribo in 
ko sem zaœel navijati, se je vobler potopil 
pribliæno pol metra pod gladino in se z 
zanj znaœilnimi gibi zaœel pribliæevati 
razdraæeni øœuki. Ta se je ta œas najbræ 
spraøevala, kam je izginila slastna ribica, 
ki ji je sledila øe malo prej. Adrenalin 
je bil na vrhuncu. Bo ali ne bo, sem se 
spraøeval. Vaba je bila æe prek nje in ko 
sem pomislil, da je øœuka izgubila zani-
manje in spoznala prevaro, se je naglo 
pognala za njo s tako hitrostjo, da je teæko 
verjeti. Sledila je eksplozija na vodi, ko 
je od spodaj zagrabila leseni vobler, jaz 
pa sem, œeprav sem vse nazorno videl, 
trznil od preseneœenja in mislim, da se 
je kar sama zapela.

Taki in podobni spomini na nekatera 
moja prejønja sreœanja s øœukami mi 
prihajajo na misel, ko poœasi vleœem 
skozi vodo k sebi gumijasto ribico, dolgo 

14 cm, na navadnem »jig« trnku brez 
dodatne obteæitve in sem seveda poln 
priœakovanj. Montaæa je bila v skla-
du z vremenom tega dne: bolj lene, 
okorne sorte. Je kot gibanje omamljene, 
poøkodovane ali bolne ribice. Øœuka kot 
naravni »œistilec« naj take priloænosti 
ne bi izpustila, œetudi je sita. Nagon je 
paœ nagon in si ne more pomagati, sem 
se tolaæil.

 Vaba ima to prednost, da glede na to, 
da ni posebej ali dodatno obteæena, tone 
prav poœasi in z razliœnim potezanjem ji 
lahko »vdihnemo« ravno toliko æivljenja, 
da se zdi lahek plen. Pri tem pa je treba 
imeti æivce ohlajene, kar pomeni, da 
vrvice ne navijamo hitro na kolesce, kot 
bi bili na tekmovanju v hitrem navijanju, 
ampak to poœnemo poœasi, preudarno, 
tako kot bi nam bilo bolj malo mar. In 
to je tisto, kar je prav naporno in meni 
vedno ne uspeva najbolje.

 Navijal sem torej poœasi, trzal, 
poœakal, pa spet levo, pa desno, pa malo 
gor, pa odmor in … Napeto sem opazoval 
vabo in œakal, kdaj se bo za njo prikazala 
grdogleda glava velike øœuke in bo »ob-
nemogla« ribica konœala v ogromnem 
gobcu. Da ne bo pomote, v omenjeni 
vodi take øœuke øe vedno æivijo.

Ribica je standardno belo-œrno obar-
vana. Zaœel sem pravzaprav na posnetek 
øarenke. Ta se mi je zdela zaradi boœnega 
rdeœega traku precej zanimivejøa, a kaj, 
ko sem jo æe po tretjem metu moral 
pustiti na nekem podvodnem øtoru ali 
neœem podobnem. Bila pa je kot po 
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Brez vabe, brez ščuke, pa vendar …



Z biljsko jezero je umetno jezero, nastalo dalnjega leta 1953 pri 
kraju Zbilje ob zajezitvi reke Save za potrebe HE Medvode. 

Obsega 69 ha vodne povrøine in je starejøe od dveh umetnih 
jezer, ki si nizvodno sledita eden drugemu. Zbiljsko je spodnje 
in je starejøe od zgornjega Trbojskega jezera, ki je nastalo leta 
1986 ob izgradnji HE Mavœiœe. Z obema upravlja RD Kranj.

Ribolovni revir Zbilje sega od æiœne pregrade pod HE 
Mavœiœe do æiœne vrvi prek Zbiljskega jezera pred jezom HE 
Medvode.

V jezeru domujejo øœuke (tudi kapitalne), smuœi in stare 
postrvi velikanke. Za øœuke je okolje øe posebno prijazno, saj 
imajo zaradi zmerne zaraøœenosti vode dobre razmere za drst 
in lov. Dovoljen je lov samo na umetne vabe vseh vrst.

V Zbiljskem jezeru od ciprinidnih vrst najdemo podust, 
klena, rdeœeperko in rdeœeoko, precej øtevilen je linj, v njem 
so tudi trofejni krapi. Slednje je øe posebeno teæko ujeti. Za 
vabo poleg umetnih vab lahko ponudimo øe vabe rastlinskega 
izvora in sir.

Poseben reæim ribolova velja nad Smledniøkim mostom, 

kjer ni dovoljena uporaba plovca. Zato ciprinide lahko lovimo 
samo na navezo z obteæilnikom na dnu.

Veœ informacij lahko dobite na spletni strani RD Kranj – 
www.ribiskadruzinakranj.si

Ob Zbiljskem jezeru

Zbiljsko jezero



pravilu ena in edina, tako da sem po- 
tem nadaljeval na œrno-beli varianti, ki 
tudi ni slaba.

O ribah pa niti sledu kljub vsem mo-
jem trudu. Øe veœ, voda deluje, kot bi bila 
opustela. Morda je zato res kriv nenaden 
temperaturni padec, se tolaæim, in øe 
naprej vestno premetavam. S poœasno 
tehniko seveda nisem »obdelal« kake-
ga veœjega obmoœja in zdi se mi, kot 
bi bil øele na zaœetku. Kljub temu pa 
sem to, kar sem prelovil, prelovil toli-

ko temeljiteje. Za obetaven teren lahko 
porabimo tudi veœ ur, saj ni reœeno, da 
bo riba napadla na prvo. Nemalokrat se 
pusti izzivati dlje œasa, preden napade. 
Dobra ocena, poznavanje terena in rib 
imata tudi tu bistveno vlogo. To velja za 
obnaøanje ribe - plenilca in za obnaøanje 
ribe - plena. Na obetavnem terenu se 
torej izplaœa porabiti veœ œasa, paœ po 
obœutku in volji.

Slednje sem imel kar precej, saj sem 
dodobra preœesal vsak meter in priznati 

moram, da mi je bilo, œeprav ribe ni in ni 
bilo, zelo zabavno in œetudi se dan ne bi 
konœal tako, kot se je, bi bil veœ kot zado-
voljen. Aktivno bivanje v tako lepem oko-
lju je nekaj posebnega in vredno doæivetja. 
Riba pa bo æe priøla oziroma priplavala. 
Izkuøeni øœukarji pravijo, da œas za velike 
zobate lepotice prihaja ravno zdaj.

Torej palico v roke in za vodo! 
Œudovitim ribiøkim dnevom naproti!

Besedilo in fotografije:  
Lenart Leviœar Bahtijari
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Tale ščukica blizu mere je prijela na skoraj pozabljeno »letečo vabo« (flying lure). Če odmislim umetne vabe, za uspešen ribolov ščuke potrebujemo le še nekaj zelo po-
membnih drobnarij.



EN DAN Z RIBIČI

V Bohinj na zlatovčico

Ni minilo œetrt ure, ko sem æe sedel 
v skoraj praznem in zelo udobnem 

avtobusu, kjer mi je øofer zagotovil, 
da me za 8,3 evra zapelje v Bohinj. 
Med potjo sem bral knjigo Muzej 
nedolænosti turøkega pisatelja, ki je v 
dolgih in elegantnih stavkih z besedami, 
ki teko kakor poezija, pripovedoval 
svojo ljubezensko zgodbo, ki je œista in 
stvarna, mimo vseh pravil obiœajnega 
sprenevedanja, razumskega tehtanja in 
meøetarjenja, tekla tragiœnemu koncu 
naproti. V predahih sem razmiøljal, 
kako lepo bi bilo, œe bi jaz znal tako 
pisati. O Bohinju bi napisal, da je kakor 
æep med gorami, ki se zaœne v soteski, 
tam, kjer se gore, ki jim ne vidiø vrhov, 
in so koøato porasle z drevjem, strmo 
spuøœajo œisto do Save Bohinjke, ki 
kristalno zelena polzi skozi tesen na 
svoji poti proti morju. Pred petnajstimi, 
dvajsetimi leti sem tukaj v prvem svitu 
lovil krasne lipane, ki so se pasli na 
plitvinah. Kasneje, ko se je razbohotil 
dan, so se pomaknili v curke in nisem 
jih veœ videl. Potem sem stal do kolen 
v vodi in neutrudno polagal dobro 
plovno muho v hitro vodo, dokler ni 
poblisknil bakreno zlati lipanov bok in 
sem zategnil v hipu, ko je muha izginila 

v cmokalasto okrogel gobœek. Æe takrat 
so bile potoœne postrvi redke; majhne 
in s svojimi velikimi glavami ter ozkim 
trupom so bile videti zgarane. Tudi 
øarenke so bile tam redke, kot so bili 
redki ribiœi, ki so vedeli, da je niæje od 
æelezniøkega mostu voda lovna. To je 
bilo kraljestvo, kjer si, posebno med 
tednom, lahko lovil ves dan, ne da bi 
koga sreœal. V tolmunu viøje gori pod 
drugim æelezniøkim mostom, kjer je bil 
rezervat, sem niœ kolikokrat gledal tri 
veliœastne sulce, od katerih je najveœji 
meril krepko œez meter. Rad sem se po-
tikal tam okoli, kjer se dolina proti toku 
navzgor poœasi odpira, in Sava, plaha 
in nezaupljiva, kakrøni so tudi ljudje 
tod, teœe v øirokih okljukah z belim 
prodcem med polji, skrita za obreænim 
grmovjem in v tihih globelih, kjer skrivaj 
in molœe kroæi, kot bi jemala slovo od 
sneæno belih vrøacev rodnega kraja. Niœ 
kolikokrat sem od tod poklical Vojca 
in sliøal sem njegov preøerno øegavi 
pozdrav: »Kje si, podgana ljubljanska?« 
Potem sva se dobila na pivu, kjer me je 
najprej objel in poljubil in klepetala sva 
tja v en dan in meni je bilo neizmerno 
ljubo. Tistega poznega decembrskega 
popoldneva pred leti, ko smo Vojca v 

Srednji vasi pokopali, je Bohinj zame 
izgubil ves smisel in lep, kot je, mi je 
spet postal tuj, kot je bil tisti dan, ko 
sem ga videl prviœ. 

Za moje spanje in hrano sta poskr-
bela Breda in Mohor, ki me je œakal 
na terasi restavracije v taboru gozdne 
øole pod Voglom. Mohor je samo svet- 
lo pogledal in pomigal z brki, ko je 
zvedel, da nimam teæav s parkiranjem. 
Ko je priøla øe Breda, pokrita s svojim 
æenstvenim klobuœkom, sem bil tiho, 
ju gledal in razmiøljal, kakøno sreœo 
ima pravzaprav Mohor. Ne samo, da 
je prekaljen muhar in izvrsten vezalec 
umetnih muh. Ne samo, da je ribiœ æe 
tako dolgo, da ni praktiœno nikogar iz 
stare garde, ki ga ne bi poznal. Mohor 
in Breda æe dolgo lovita skupaj. V njej 
je naøel æensko, soprogo in ribiøkega 
pajdaøa. Medtem sta postala dedek in 
babica in dosluæila pokojnino in Mohor 
muhari s pomoœjo bergle, ampak trdi, 
da bo drugo leto spet brez. Breda je 
postregla s postrvjo marinado, ki jo je 
prinesla od doma, in jaz sem bil malo 
zbegan, ko sem v sebi zaœutil ogromno 
praznino nad dejstvom, da sem veœino 
svojih najboljøih ribolovnih dni prav 
ljubosumno egoistiœno preæivel sam, 
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Breda in Mohor Podbevšek že dolgo ribarita skupaj. (Foto: T. Škrbec) Na ribičiji sem se pridružil Jožetu Borišku, Stanetu gorencu in Stanetu Berčanu. (Foto: 
T. Škrbec)

Prav ničesar drugega, razen sebe in nabreklo polnega nahrbtnika nisem nosil tistega poletnega petkovega jutra, ko sem ob pol 
sedmih zjutraj na ljubljanski železniški postaji iskal prevoz do Bohinja. Če ne bi vedel, da me v Bohinju čakata Mohor in Breda in 
družba ribičev, s katerimi bom naslednji dan lovil zlatovčice, bi ob tisti uri pil kavo in prek travnika bolščal na gmajno ali pa bi se 
na vrtu jezil, ker mi rja uničuje paradižnik in suša krotoviči paprike. Tako pa sem brezbrižno, kot da ne gre zame, v množici ljudi, ki 
so hiteli v službo, se dregali vame in me pehali v svojo smer, stal pod tablo, ki napoveduje vozni red vlakov. ´Če ne gre z vlakom, gre 

pa z avtobusom,´ sem razmišljal in se vdal deroči množici.





ko sem hlepel za idealnimi razmerami, 
v katerih te ne sme nihœe motiti. In 
kako sreœen sem spuøœal preœudovite 
ribe nazaj v vodo ter pozno zveœer, 
ves utrujen, veœerjal v kitajski restav-
raciji. Zavedanje tega nenaravnega 
uæitkarstva in zlorabljanja narave me 
je nazadnje utrdilo v prepriœanju, da so 
tiste zaostale ruralno balkanske »fore«, 

kamor sodeœ po tem, kar vidim zdaj, 
spada tudi ribolov kot naœin, da prideø 
do obeda, edino poøtene. 

Sonce je lepo grelo in takoj po tistem, 
ko je priøel Stane Gorenc, ustanovni œlan 
in prvi predsednik RD Bohinj, »fejst« 
fant, ki je pravzaprav vse skupaj organi-
ziral, smo se moøki kakor zarotniki pre-
selili pod velik dnevni øotor, da bi imeli 

mir za pogovor glede priprav na jutriønji 
ribolov. Res je namreœ, da je navadne-
mu ribiœu potrebno za lov na jezersko 
zlatovœico nekoliko veœ priprav. Poleg 
osnovnega pribora mora imeti sistem* 
(beseda je razloæena v sestavku Jezerska 
zlatovœica in kako jo lovimo, op. ur.), 
œoln in ker se dandanes nikomur veœ 
ne da veslati, tudi elektriœni motor z 
vijakom, da o kakønem udobnem stolu, 
senœniku in hladilni torbi s pijaœo in 
prigrizkom ne reœemo niœesar. Vse to 
tovoriti s seboj na enodnevni ribolov je 
lahko precej naporno. Veliko laæje je, œe 
naredite tako, kot sem jaz, in uporabite 
ribiøko solidarnost ter se medsebojno 
tudi iz oddaljenih krajev veœkrat vabite 
na ribolov. Pa tudi prijetneje je. Mislim, 
da smo potrebovali vsaj tri ure, da smo 
se izklepetali in kljub temu ni prav niœ 
kazalo, da bo jutri kaj drugega kot siv, 
hladen in deæeven dan.

Ura je bila pol petih, ko sem se 
prebudil in v trdi temi napenjal uøesa, 
da bi iz popolne tiøine izluøœil, kakøno 
je vreme. Minuto dve za tem sem 
zasliøal oddaljeno øumenje, nakar je 
po platnu øotora zabobnal deæ, ki je 
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Čoln je zaplul v oblačno jutro. (Foto: J. Borišek)

Jezerska zlatovœica (Salvelinus alpinus) je na videz zelo 
podobna postrvem, le da je precej barvitejøa in vsaj 

zame okusnejøa. Ni naøa domaœa ribja vrsta, saj je njena 
domovina precej viøje proti severu, kjer seæe najdlje med 
vsemi evropskimi ribjimi vrstami. V Sloveniji æivi samo 
v Krnskem jezeru, kamor so jo leta 1928 prinesli Italijani, 
in v Bohinjskem jezeru, v katerega so jo leta 1943 vloæili 
Nemci. Ni izrazita plenilka. V jatah se hrani s planktonom. 
Redko zraste veœ kot 50 cm. Najpogosteje ulovimo ribe 
od 20 do 30 cm – kot sem sliøal, tudi zato, ker naj bi veœje 
ribe postale samotarke in jih je teæje najti. Po navadi jih 
lovimo s œolna na vlek na sistem*, ki v tem kontekstu po-
meni navezo veœ zaporednih upiravk (mepsov) ali navezo 
blestivk, ki med vleko pobliskavajo in tako privabljajo 
ribe. Malo veœ kot pol metra za navezo imamo vabo, ki je 
skrivnost vsakega ribiœa posebej, ampak se tako –  kot vse 
druge skrivnosti –  po zaupnih kanalih kaj hitro razøiri. 
Zato ni niœ œudno, œe opazite, da zelo skrivaj prav vsi ribiœi 
uporabljajo enako vabo. Dvajset let nazaj smo uporabljali 
koøœek pisanca, nataknjenega na zelo majhen trojœek, vmes 
smo poizkuøali z repnim delom sardele, pa s koøœkom 
lignja, majhno blestivko ali trzalko, zdaj pa so, kot kaæe, 
priljubljene girice. Vabo vleœete na globini, ki sega tudi 
œez dvajset metrov in je odvisna od globine, na kateri je 
plankton, ki je poglavitna hrana zlatovœice. Tak naœin, ki 
je menda v zadnjem œasu edini, ki zagotavlja uspeh, se zdi 
meni preveœ »industrijski«. Veliko raje bi lovil tako, kot 
sem lovil prviœ, to je na cukanje. Po tem naœinu mora ribiœ 
natanœno poznati mesto, na katerem se zlatovœice hranijo 
pri dnu. Na koncu osnovne najlonske vrvice priveæemo 
obteæilnik in kakega pol metra ali meter viøje priveæemo 

drugo, precej tanjøo, pol metra dolgo vrvico s trnkom in 
vabo. Vrvico spustimo v vodo tako, da se obteæilnik dotakne 
dna, potem jo malo privzdignemo, v pesti stisnemo in jo 
prek iztegnjenega prsta dvigujemo in spuøœamo tako, da 
roko premikamo v komolcu. Ko zaœutimo rahlo tresenje 
vrvice (pravimo, da riba telefonira), vrvico nalahno, am-
pak samo za hip, potegnemo (pravi mojstri takrat œutijo 
teæo ribe) in zategnemo. Ribo je treba hitro izvleœi, pa øe 
vseeno se jih veliko sname.

Na izlivu Savice v jezero sem pred leti v poznem veœeru 
lovil zlatovœice iz œolna tudi na muharico s hitro toneœo 
se vrvico in na majhno potezanko.

Jezerska zlatovčica (foto: J. Borišek)

Jezerska zlatovčica in kako jo lovimo



priøel kakor v pljusku, ampak je takoj 
ponehal in sliøal sem samo øe veter v 
bukovju tam zraven. Nad jaso so se 
podili komaj vidni oblaki in spodaj 
je bilo øe œisto temno, le svetilka doli 
za cesto je vsa samotna brlela, ko sem 
preœil moker asfalt in med drevjem, iz 
katerega je nadleæno kapljalo, priøel do 
zaliva z lesenim pomolom, kjer smo 
imeli privezane œolne. V prvem svitu 
je bila voda œeøpljevo temne barve s 
spotegnjenim srebrnkastim madeæem, 
v katerem je odsevalo nebo. Veter je 
izginil in koprenastih meglic, ki se 
v zgodnjih jutrih plazijo proti vrhu 
Prøivca, nisem videl, le œutil sem, kako 
se je deæ potuhnil nekje v zraku. Za 
cesto se je ustavil avtomobil in sliøal 
sem nerazloœno govorjenje, ko so priøli 
øe Stane Gorenc, Joæe Boriøek in Stane 
Berœan. Vso silno opremo smo znosili 
na spolzek pomol, se namestili v dva 
œolna in gladko izpluli. Priøel je œas, ko 
ob tihem brnenju vijaka spustiø sistem 
v vodo, da veselo zabliska, namestiø 
palico pravokotno na smer voænje, 
sprostiø zatiœ, ki prepreœuje vrtenje 
kolesca nazaj, odvijaø in med tem, ko 
sistem poœasi tone, øtejeø obrate in ko 
prideø tam nekje œez dvajset, samo øe 
gledaø konico palice, ki rahlo drhti 
in œakaø pocuk. Pluli smo ob obali v 
smeri proti Ribœevemu lazu in tam 
daleœ smo videli luœi, ki so odsevale 
v vodo, in Rudnico, ki se je grebenila 
zadaj. Gorenc je sunkovito zategnil in 
sede dræal palico visoko v iztegnjenih 

rokah ter navijal. Prva zlatovœica, ki je 
frfotaje pristala na dnu œolna, je bila 
res majhna in je odplavala nazaj. Moja 
palica ni dajala pravih signalov, spet 
je potegnil veter in Stanetov obraz je, 
kljub oœitnemu trudu, da bi se izognil 
œrnogledosti glede vremena, postajal 
vse bolj resen. Potem je cuknilo meni 
in bil sem zmeden, saj sem priœakoval 
œvrst prijem, ki palico zatrese oœitno, 
ampak trzljaj je bil rahel in nejasen. 
Nisem zategnil. Potem me je zaskr-
belo, da je riba snela vabo; dvignil 
sem navezo ter jo ponovno spustil 
in zbeganost me ni zapustila, saj sem 
vsakiœ potegnil ven nedotaknjeno vabo. 
Stane je obzirno molœal, le vœasih se 
mi je zazdelo, da pogleduje nekam 
pod oblake in zavija z oœmi, ampak 
kot se je izkazalo kaj kmalu, to ni bila 
kretnja obupa nad mojo nespretnostjo 
ali tiho bentenje zaradi brezbriænih in 
ne popadljivih rib, temveœ nesramna 
proønja oblakom, naj vendar æe enkrat 
izlijejo, kar se izliti mora, in prekine-
jo sramotno neuœinkovitost. Njegova 
skrita proønja je bila kmalu usliøana 
in zaœele so padati sicer redke, ampak 
poudarjeno debele kaplje. Zarivale so 
se v sivo gladino in voda je v kolobarjih 
stoæœasto odpljuskovala. Boriøek in 
Berœan sta vozila vzporedno in Berœan 
je medtem æe nekajkrat izvlekel, zato 
sem sodil, da dobro lovi, za Boriøka 
pa sem vedel, da samo fotografira in 
benti nad svetlobo.

Ko ribiœ naøih let enkrat navleœe nase 

pelerino, je poznavalcem ribolova takoj 
jasno, da se ribolov bliæa koncu. Starim 
kujonom takrat misli uhajajo nekam na 
suho, kjer je tekoœina samo v kozarcih 
in je voda celo v njih nezaæelena. Pol 
ure po tistem, ko so Boriøku popustili 
æivci in sem videl, kako sta z Berœanom 
odplula v zaliv, sva se uklonila tudi 
midva in zaplula za njima. Priznam, 
da so se fantje res potrudili, da bi imeli 
lep in dober ribolov, a ribolov kot ri-
bolov – najboljøi je takrat, ko najmanj 
priœakujeø. To je œar in usoda, mimo 
katere ne gre, kajti œe bi bilo drugaœe, 
bi bil ribolov precej manj vznemirljiv. 
Potem smo, vdani v usodo, vihravo 
pospravljali opremo in se spravili v 
gostilno. Vsem je bilo æal, da nam ni 
uspel ribolovni dan, kakrønega smo 
æe velikokrat doæiveli na Bohinjskem 
jezeru. Dan, ko te rano jutro razveseli 
s svojo prodorno jasnino, dan, ko se 
koprenaste meglice tesno privijajo ob 
prepadne stene Prøivca in elegantno 
hitijo v nebo, dan, ko sonce æe navse-
zgodaj pripeka in imaø normo prej, kot 
zaœnejo po jezeru rogoviliti turisti in je 
turistiœna ladja, vsa samotna, øe trdno 
privezana ob pomolu na Ribœevem 
lazu. Vse to smo govorili in se tolaæili 
s ponovnim snidenjem. Zato, dragi 
ribiøki navduøenci, brez skrbi. Naslednje 
leto v juniju bodo zagotovo idealne 
razmere in do takrat je øe veliko œasa 
in moænosti, da si pripravite idealen 
ribolov na zlatovœico v Bohinju.

Tone Økrbec
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Potezanke so pravi izbor za lov velikih 
kapitalnih plenilk, med katere spadajo 

predvsem øœuke. Delimo jih v dve sku-
pini:

– verni posnetki, ki po obliki in velikosti 
spominjajo na majhne ribice, kakrøne so 
npr. kapelj, pisanec, rdeœeoka, ostriæ ipd., 
ki so za plenilke glavni izvor proteinov,

– atraktorji, kakrøni so wooly bu-
gger, zonker, matuka, ki ribo pritegnejo 
s svojo barvo, z gibanjem skozi vodo pa 

povzroœajo tresljaje, ki jih riba zazna in 
napade »plen«.

Ena najbolj znanih potezank atraktorjev 
je vsekakor klokotavœek (v angleøkem 
izvirniku gurgler). Leta 1988 ga je zvezal 
ameriøki vezalec Jack Gartside, eden izmed 
najbolj inovativnih vezalcev svetovnega 
slovesa. Precejøen vtis – vsaj na muharje 
– je pustil njegov stavek tudi vse reke na 
svetu presahnejo, bom nadaljeval z vezanjem 
muh. Leta 2002 sem ga imel œast spoznati 

MUHARSKI KOTIČEK
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VABA ZA VSE PLENILKE

Klokotavček 

Faza 1 Faza 2 Faza 3 

Faza 4 Faza 5 Faza 6 

Faza 7 Faza 8 Faza 9 

Uporabljeni materiali:
–  trnek: 2/0 do 6,
–  vezna nit: 6/0, bela,
–  rep: snopiœ dlak iz teleœjega 

repa bele barve, dolg 1,5 dol-
æine trnka,

–  gornji del telesa in »kljun«: trak 
policelona bele barve, rumene 
ali svetlo zelene barve, debeline 
2 mm za manjøe trnke in 4 do 
5 mm za veœje.

Izdelava:
Faza 1:  Po zaœetnem vozlu pri zavoju trnka priveæe-
mo snopiœ dlak iz teleœjega repa. Dlake je treba dobro 
utrditi, da se ne bodo sukale okrog hrbtiøœa trnka. 
Uporabe sekundnih lepil se raje izogibamo, ker so 
økodljiva za vdihavanje.
Faza 2: Prek dlak iz teleœjega repa priveæemo 
lesketajoœa se biserna vlakna Miraæe.
Faza 3: Pripravimo trak polcelona, øirine od 1 do  
1,5 cm, odvisno od velikosti trnka. En konec obreæe-
mo v obliki klina, kar bo olajøalo vezanje in utrjevanje 
na hrbtiøœe trnka.
Faza 4:  Na zavoju trnka priveæemo policelon, »kaktus 

œenil« biserne barve in eno petelinje pero (priveæemo 
konico peresa). 
Faza 5: Hrbtiøœe ovijemo s kristal œenilom. 
Faza 6: Prek njega navijemo petelinje pero.
Faza 7: Dobro je izkoristiti tudi mehak puhasti del ob 
korenu peresa; te mike so izjemno gibljive.
Viøek – debelejøi del peresa odstriæemo.
Faza 8: Trak policelona prepognemo prek telesa.
Faza 9: Zakljuœni – skriti vozel veæemo pod policelo-
nom pri uøescu. Policelon oblikujemo – s økarjicami ga 
obreæemo na okroglo. Œe je policelon debelejøi in trøi, 
takrat kljun stoji bolj pokonci, kar poveœuje tresljaje, ki 
jih povzroœa posnetek, ko ga potezamo po vodi.

Nekaj različnih primerov klokotavčkov



na gala veœerji vezalskega simpozija v New 
Jerseyju v ZDA. Æal je leta 2009 preminil, 
za seboj pa je pustil øtevilne posnetke, ki so 
med muharji zelo razøirjeni in priljubljeni, 
velikokrat tudi prirejeni, a z njimi uspeøno 
lovijo po vsem svetu.

Kot æe ime pove, je to potezanka, ki 
ob kratkih sunkovitih potegih po vodi 
povzroœa zvoke, podobne klokotanju vode. 
Uœinkovita je v sladki vodi in tudi v morju 
in sleherna plenilka jo bo z veseljem na-
padla. Poleg tega je klokotavœek preprost 
za izdelavo.

Prednost pri lovu øœuke je, ker je vselej 
na povrøini, v moœvirnatem okolju, kjer 
je veliko rastlinja, pa je lahko nenehno 
zapenjanje potezanke neprijetna teæava. Na 
takih mestih po navadi øœuka zalezuje plen; 
œaka v zasedi in pazljivo spremlja vse, kar 
se giblje. Prav dobro zaznava in tudi vidi 
gibanje klokotavœka na vodni gladini. 

Klokotavœek plava na povrøini vode 
in œeprav ni veren in celo ne natanœen po-
snetek, z naœinom gibanja lahko posnema 
æabo, miø ter bolno ali ranjeno ribico. Vse 
naøteto je glavna hrana za øœuke.

Klokotavœka veæejo v øtevilnih razliœicah. 
Za rep lahko uporabimo tudi druge ma-
teriale, razen dlak s teleœjega repa, npr. 
marabu, dlake z repa veverice, petelinje 
pero, razliœna lesketajoœa se vlakna kot 
dodatek. Za noge razen petelinjega peresa 
lahko uporabimo tudi »katus œenil« ali 
druga umetna vlakna, usukana v zanki, 
marabu ali krzno lisice, posukano v zanki. 
Nespremenjen ostaja le zgornji del telesa, 
ki mora biti iz policelona, ki dobro plava, 
in seveda »kljun«, nekakøna navzgor obr-
njena lopatica, ki ob potezanju ustvarja 
klokotajoœe zvoke in tresljaje, ki jih riba 
zlahka zazna in se nanje tudi odzove. 
Preizkuøene barve potezank za øœuko so 
bela, oranæna, rumena, svetlo zelena in 
rdeœa. Œe torej veæete klokotavœek na-
mensko za lov »profesorice«, za rep in 
noge uporabite kombinacijo bele, rumene, 
oranæne, rdeœe in svetlo zelene barve.

Najboljøi del sezone lova na øœuko je 
od septembra do februarja. Prav zdaj je 
pravi œas za preizkuøanje vaøih razliœic 
klokotavœka.

Besedilo, fotografije  
in posnetki muh:

Nadica in Igor Stanœev
danicamk@t-home.mk

Prevedel: Igor Holy

Ker vsi bralci Ribiœa verjetno 
res niso vrhunski tekmoval-

ci, se bomo tokrat seznanili z 
najpomembnejøimi vrstami zem-
lje, ki so primerne za izdelavo kep 
za privabljanje rib. O tej temi je bil 
objavljen pouœen œlanek v franco-
ski reviji La Peche et les poissons 
izpod peresa francoskega ribiœa 
Olivierja Wimmerja. Predstavili 
ga bomo v nadaljevanju.

Pri ribolovu uporabljamo 
predvsem naslednje vrste zem-
lje: zemljo iz Somme (Terre de 
Somme), zemljo iz reke (terre de 
riviere) ter razne vrste gline in pe-
ska razliœnih granulatov. Njiho-
ve glavne lastnosti so naslednje: 
so nevtralne, za ribe neuæitne, 
poveœajo volumen krme, jo ob-
teæijo, ustvarijo »oblak« in so 
poceni. Uporabljamo jih na dva 
naœina: kot dodatek k ribji krmi 
in za vnos æivih vab v vodo. Na 
sliki 1 sta terre de Somme in 
terre de riviere v dvokilogramski 
embalaæi za prodajo v ribiøkih 
trgovinah.

Slika 2 kaæe tri razliœne vrste 
zemlje v razsutem stanju: levo 
je debelejøi pesek, na sredi terre  
de Somme in desno terre de ri-
viere.

Zemlja iz Somme
To je zemlja iz doline reke Somme  
v Franciji. Njena barva je odvisna 
od mesta izkopa in se spreminja 
od sive do rjave in celo œrne. Izvirna 
zemlja je naravno ovlaæena in vanjo 
lahko brez dodatkov vmeøamo fuj, ve-
devaz, kostne œrve in druge æive vabe 
ter oblikujemo kepe krme. V rabi je 
predvsem za ribolov v mirni vodi. Tam 
tekmovalci za ribolov na dnu po navadi 
vræejo v zaœetku v vodo veœ kep te zemlje 
z vmeøanim fujem in tako na vodnem 
dnu ustvarijo »preprogo«. Nanj nameœejo 
kepe klasiœne krme z moko. »Preproga« 
deluje kot »oblak«, saj se zemlja hitro 
razkraja in iz nje izhaja fuj. »Oblak« 
takoj privabi ribe in jih vzpodbudi k 
prijemu.

V ribiøkih trgovinah je na voljo tudi 
posuøena in fino zmleta zemlja iz Somme, 
ki sluæi kot dodatek k povrøinski krmi. 
Suha ni lepljiva, v vodi se hitro raztaplja 

in tvori zanimiv »oblak«, ki privablja 
ribe. Veœkratni svetovni prvak Angleæ 
Bob Nudd doda, na primer, h krmi za 
zelenike okrog 20 % zemlje iz Somme.

Tudi za izdelavo teæke globinske krme 
za stojeœe vode lahko kupimo to vrsto 
zemlje primernega granulata in vlage 
ter jo dodamo h krmi z moko. Za vnos 
æivega fuja Bob Nudd po navadi uporabi 
2 kg terre de Somme in 750 g bentonita. 
Zmes navlaæi in zmeøa ter vanjo doda øe 
fuj na naœin, ki smo ga æe opisali v Ribiœu, 
9/1012. S tako zvijaœo so Angleæi leta 
1994 zmagali na svetovnem prvenstvu 
v Nottinghamu (naøi so bili predzadnji!) 
in leta 1998 na Hrvaøkem. 

Zemlja iz reke
je groba, mastna in lepljiva zemlja temno 
rjave barve, ki jo uporabljamo pred-
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Zemlja za ribjo krmo

Slika 1: Terre de Somme in terre de riviere v plastičnih vrečkah

Slika 2: Različne vrste zemlje



V Ribiču, 9/1012, se v članku Strašna skrivnost Angležev kot bistvene sestavine 
pojavljajo različne vrste zemlje, manjka pa opis teh vrst. Kar nekaj ribičev me je 
spraševalo, kaj je zemlja iz Somme in podobno.



vsem kot dodatek k teækim 
vrstam globinske krme za 
ribolov v tekoœih vodah. V 
zadnjem œasu najdemo v 
boljøih ribiøkih trgovinah 
tudi øtevilne obarvane in 
odiøavljene vrste te zemlje, 
ki se z barvo prilagajajo 
barvi reœnega dna ter s po-
sebnim vonjem privabljajo 
doloœene vrste rib.

Ribiœi pogosto uporab-
ljajo kot dodatek h krmi za 
ribolov v rekah kar zemljo 
iz krtin. Lahko poiøœejo tudi 
drugo zemljo, kot na primer 
ribiœ na sliki 3. 

Pred uporabo je treba 
nakopano zemljo øe dobro 
presejati, da odstranimo vse neœistoœe 
in grudice zemlje. Postopek prikazu-
je slika 4. V boljøih ribiøkih trgovinah 
najdemo øtevilne vrste æe pripravljene 
vrste zemlje. 

Bob Nudd rad pripoveduje, kako je 
leta 1990 zmagal na svetovnem prven-
stvu v Jugoslaviji. Tisto prvenstvo je 
bilo v Mariboru v globoki in hitro tekoœi  
Dravi. Bob se je takrat znaøel in zmeøal 
krmo kar z zemljo, ki so jo Angleæi 
nakopali na obreæju Drave! Razlaga 
tudi pouœen primer, da na evropskem 
prvenstvu v Franciji prvi dan v krmi 
niso imeli zemlje. Bili so med zadnjimi 
in za naslednji dan so mrzliœno nabirali 
zemljo. Nato so bili drugi dan med 
najboljøimi.

Druge vrste gline, ilovice in 
peska
Kot dodatek k ribji krmi ali kot 
»embalaæo« za vnos æivih vab v vodo 
lahko uporabimo øe druge vrste gline, 
ilovice in peska. Zlasti je pomemben 
bentonit, ki ga ribiœi imenujejo tudi bela 
glina. Bentonit je v rabi kot gradbeno 
lepilo. V tem œlanku je æe opisan naœin, 
kako ga uspeøno uporablja Bob Nudd. 

V hitro tekoœih in globokih rekah je 
treba ribjo krmo øe bolj obteæiti. V ta 
namen izkuøeni tekmovalci k ribji krmi 
dodajo pesek razliœnih granulacij.

Ribiøka iznajdljivost res ne pozna 
meja!

Pripravil: mag. Andrej Janc

Bistra

Na reœico, kjer sva nameravala zaœeti 
z ribolovom, sva prispela v zgodnjih 

jutranjih urah. Formalnosti glede nakupa 
dnevnih dovolilnic sva æe prejønji dan 
opravila pri naøem starosti Rapuøu. Dom- 
nevala sva, da bova tisti dan prva na 
vodi in nisva imela slabih obœutkov, da 
so tekmeci æe pred nama lovili sulca na 
najboljøih terenih.

Tam, kjer sva mislila zaœeti s sulœe-
lovom, se vodovje Bistre v dolgem raz-
penjenem curku, polnem poplesujoœih 
se zraœnih mehurœkov, zaære v globok 
smaragden tolmun. Na levem bregu, v 
katerega se upre glavni tok Bistre, so pred 
desetletji zabili nekaj lesenih pilotov, da 
visoke vode ne bi odnaøale breæine. V de-
setletjih jo je voda kljub temu spodjedla 
in sedaj stojijo piloti osamljeni, na pol 
potopljeni, kot nemi pomniki starih œasov 
in truda œloveøkih rok. Na koncu tolmuna 
se je ravno med pilote ujelo nekaj veœjih 
posuøenih vej, ki jih je naplavila voda, in 
so idealno skrivaliøœe za ribe. Ustavila 
sva se na lesenem mostu, ki se dviguje  
nad moœnim curkom na zaœetku tolmu-
na, in opazovala dogajanje. Bril je rahel 
severnik, kar ni ugodno znamenje za 
sulœelov. O tem takrat nisva razmiøljala, 
œeprav naju je øœipal v lica in opominjal 
na bliæajoœo se zimo.

Tistega jutra se je temperatura zraka 
prviœ spustila rahlo pod niœlo. Kljub 
temu so bila mogoœna drevesa, ki kra-
sijo bregove naøe barjanske lepotice, 
øe vedno odeta v razkoøno paleto barv 
jesenskega listja.

Krenila sva v akcijo, vsak z ene strani 
tolmuna. Vabo sem navezal æe pri avtu, 
in sicer neko mojo pogruntavøœino, ki 
sem ji hotel dati moænost takoj na zaœet-

NASVETI RIBIŠKA DOGODIVŠČINA

318 RIBIČ 11/2012

Slika 3. Ribič koplje zemljo za ribolov.

Slika 4: Sejanje zemlje za ribolov v tekočih vodah

Tisto jesen se je nad našimi kraji že nekaj 
dni zadrževalo dokaj stanovitno mrzlo 
in sončno vreme, ki ni obljubljalo prav 
posebnih uspehov pri lovu največjega 
predstavnika salmonidov pri nas, sulca. 
Kljub temu sva se s prijateljem Mira-
nom, zagrizenim dolenjskim sulčarjem, 
dogovorila, da konec tedna odrineva 
proti Vrhniki. Reke Ljubljanica, Bistra 
in Ljubija so bile takrat (in so še vedno) 
znana domovanja teh prekrasnih rib v 
tem delu Slovenije, zato sva se odločila 
preizkusiti svoje ribiško znanje in srečo 
v lovu prav na teh vodah. Pomembno 
dejstvo je tudi, da je RD Vrhnika moja 
matična družina, kar seveda tudi šteje – 
če ne drugače, pa finančno.



ku ribolova. Øe najbolj je spominjala na 
prevelikega piøkurja. Oblikoval sem ga 
iz nekaj koøœkov lesa, povezanih z æiœko, 
namestil obteæitev, ostre moœne trnke in 
plastiœno ploøœico za ravnoteæje. Njegovo 
plovnost sem preveril doma v banji. Za 
barvanje sem si vzel kar nekaj œasa, saj 
sem hotel, da verno ponazarja piøkurja, 
eno najboljøih vab za sulca, vsaj tako sem 
mislil tiste œase.

Z dolgo sulœarsko palico sem brez 

Mirana, ki je sem ter tja pomoœil palico 
v vodo, da bi obroœke na njej osvobodil 
ledenega oklepa. V roke je puhal toplo 
sapo, da bi jih vsaj malo ogrel. Razgo-
vor med nama je poœasi zamrl, kot da 
bi zaradi nizke temperature zaledenel. 
Osredotoœila sva se na mete in da ne bi 
zapenjala vab. Tolmun je namreœ poln 
podvodnih pasti, zato si moral biti res 
pazljiv, kje vodiø vabo. Tako øe opazila 
nisva, da se je vreme nad nama zaœelo 

naglo spreminjati. 
Eden od vzrokov 
je bil tudi, da sva 
stala globoko pod 
bregom v strugi Bi-
stre, kjer so se nad 
nama bohotile ve-
like kroønje starih 
hrastov. Mahoma 
so moœni vetrovi z 
juga prinesli temne 
deæevne oblake, ki 
so se ustavili tik 
nad vrhovi Krima. 
Severnik, ki je pi-
hal prek barjanske 
ravnice, jih ni spu-
stil naprej. Tam nad 

vrøaci se je nato bíla glavna bitka med 
vetrovi. Æal so se nad Barjem kmalu 
zaœeli kazati prvi znanilci sprememb: 
stemnilo se je in iz temnih, preteœih 
oblakov nad nama so zaœele padati ve-
like ledene kaplje. Na zrcalni povrøini 
reœice so delale prave male gejzirje. Ker 
nisva imela pelerin, sva se odloœila za 
beg. Hitrost nama ni kaj dosti pomagala; 
œeprav je bil avto v neposredni bliæini, 
sva bila do tam œisto premoœena. Odloœila 
sva se, da se greva posuøit in okrepœat v 
najbliæje gostiøœe.

Za zarosenimi okni sva iz tople sobe 
pri Bajcu v Sinji Gorici opazovala, kako se 
deæ poœasi spreminja v sneg. Ob vroœem 
œaju sva premlevala, kaj to pomeni za 
sam sulœelov in ali bi bilo morda najbolje, 
da kar konœava. Kdo pa je razmiøljal o 
pelerinah, œe je ves teden sijalo sonce! 
Kako uro sva se grela na toplem in 
medtem pojedla okusen lovski golaæ, 
po katerem je to gostiøœe znano daleœ 
naokoli, ter na koncu sklenila, da odideva 
domov. Stopila sva na plano in bilo je, kot 
da se naju je usmilil sv. Peter, zaøœitnik 
ribiœev. Veter se je umiril, samo øe topel 
fen je vlekel iz smeri Krima, o deæju in 
snegu pa ni bilo veœ sledu. Oblaki nad 
nama so se stanjøali, kot da bo vsak œas 
posijalo sonce. » Ali greva naprej lovit?« 
sem vpraøal. Do teme je bilo namreœ øe 

daleœ. Miran se je strinjal in odhitela sva 
nazaj k vodi.

Ljubljanica
Ni se nama dalo voziti nazaj do reœice 
Bistre, zato sva se odloœila, da sreœo 
poskusiva kar v Retovju. Za tiste, ki ne 
veste: Ljubljanica izvira iz dveh krakov, 
Male Ljubljanice, ki izvira v Moœilniku, 
in velike, ki izvira v Retovju. Glavni-
na vode prihaja prav iz tega izvira in 
Ljubljanica tu naredi po nekaj sto met-
rih velik tolmun, ki ga krasijo temno 
zelene globine, iz katerih so potegnili 
æe marsikaterega oœaka med sulci. Zato 
je bila tudi logiœna najina odloœitev, 
da nadaljujeva svoj ribolov ravno tam. 
Morala sva zabresti, da sva priøla do 
pravega mesta za vijaœenje. Pahljaœasto 
sva met za metom premetavala skriv-
nostne globine tolmuna in naenkrat me 
je iz zamiøljene otopelosti predramil glas 
mojega sotrpina: »Imam ga!« Pogled 
na ukrivljeno palico je zadoøœal. Zaœel 
sem vleœi podmetalko iz nahrbtnika, a 
Miran je ta œas sulca æe spravil do sebe. 
Bil je »mleœnik« – kakih 50+ cm bi mu 
lahko nameril; seveda daleœ od mere, 
zato ga je Miran previdno odpel kar v 
vodi in spustil.

Vrgel sem proti nasprotnemu bregu. 
Velika silikonska vaba se je potopila in 
sledil je udarec. Kot star sulœarski maœek 
natanko vem, kako prime sulec, zato 
ni bilo dvoma; moœno sem zategnil in 
obvisel je. Nisem mogel verjeti – dva, 
eden za drugim! Boj je bil kratek, saj je 
bil moj le kakøen centimeter daljøi od 
Miranovega, toda zaœelo se je dogajati. 
Æivljenje je bilo takoj lepøe. Krenila sva 
naprej, saj ko sulci prijemajo, prijemajo 
takoj in ni treba ure in ure premetavati 
kraja, kjer si ujel æe dva, naslednje pol 
ure pa niœ. Dogovorila sva se, da vsak 
od naju premeœe dobro mesto, medtem 
ko ga drugi prehiti in poskusi na novem 
»punktu«; po ribiøko. Noge so dobile kri-
la in kar tekmovala sva, kdo bo po rahlo 
zasneæeni travi hitreje na naslednjem 
obetavnem prostoru. Tako sva priøla tudi 
do sotoœja obeh krakov Ljubljanice. Mi-
ran je poskusil v krnici tik nad sotoœjem 
(tam smo v prejønjih sezonah naøteli kar 
nekaj velikih sulcev). Ker je perfekcionist 
v izvajanju metov, je s svojo vabo zade-
val tudi prostorœke tik pod vejami, kjer 
bi se lahko zadræevali sulci. Od daleœ 
sem videl, da je nekaj zapel in zato sem 
mu zaklical, œe grem pomagat. Samo 
odmahnil je z roko, kar je pomenilo, da 
na drugi strani ni æivljenja. Odtrgal je 
vabo in se mi pridruæil na sotoœju. Tam 
je tiste dni iz male Ljubljanice øe vedno 
tekla nepreœiøœena umazana voda, in 
sicer zaradi Industrije usnja Vrhnika in 
Ljubljanskih mlekarn. Barjanska lepotica 
je zato izgubila svoj sijaj in zelene odten-
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Na sulca

Zgodnje jutro nad Bistro pri starem lesenem mostu (Foto: A. Lupinc)

teæav vrgel vabo na æeleno mesto na 
koncu tolmuna, tik ob ujetem vejevju. 
Poœakal sem, da je vaba potonila, saj je 
tam precejønja globina, in zaœel navijati. 
Najlon se je napel, vaba se je ustavila 
in podzavestno sem moœno zategnil. 
Niœ, vse skupaj je obmirovalo nekje v 
globinah. Prevzel me je neumen obœutek 
nemoœi. Prvi met, nova vaba, pa sem æe 
zapel, seveda tokrat ne sulca. Junaøko 
sem zapel vabo v øtor, ki ga je voda 
prinesla od kdo ve kje in je v novi sezoni 
krasil globine tolmuna. Poskuøal sem 
vleœi levo pa spet desno, spuøœal najlon 
s kolesca, zategoval sem ter tja in po-
novno popuøœal ter navijal, pa niœ – kot 
bi bil øtor teæak nekaj ton. Potrpljenje 
me je minevalo, lotevala sta se me jeza 
in bes. Øtor seveda ni popustil. Besnega 
nategovanja med njim in menoj je imel 
na koncu dovolj najlon in se je predal 
z glasnim pokom. Kot okras je ostala v 
globinah moja nova vaba … Pa toliko 
truda sem vloæil vanjo …

»1 : 0 za sulce,« sem zasliøal z drugega 
brega. Miran se je ta œas veselo muzal. 
No, ja, kar je, je – navezal sem novo vabo 
ter ji dal moænost plavati v prosojni vodi. 
Met za metom, menjava vabe, pa spet in 
spet. Vlaga in ledeni veter, ki sta se tedaj 
malo umirila, sta naredila svoje: zaœelo 
me je zebsti. Æe nekaj œasa sem opazoval 



ke, dobila pa je podobo kloake. Toœno na 
polovici, kjer sta se meøala oba tokova, 
se je prozorna barva vode iz Retovja 
spremenila v umazano belo. Œe ne bi 
vedel, da je bilo tam v prejønjih sezonah 
ujetih kar nekaj sulcev, bi rekel, da jih 
tam ni in jih nikoli veœ ne bo. 

Na drugi strani Ljubljanice, toœno 
nasproti najinih stojiøœ, je bilo v vodo 
podrto precej veliko posuøeno deblo. 
S koreninami se je øe vedno dræalo za 
breæino, druga polovica pa se je potopila 
v globino. Tesno ob breg je reka stisnila 
posuøene veje. Tja sem namenil svoj 
prvi met. Poœakal sem, da se je umetni 
piøkurnik potopil in zaœel navijati. Vlekel 
sem prek øirine vodotoka, spuøœal vabo 

se rokami sem si priægal cigareto in nemo 
strmel v globino, kamor je izginila velika 
riba. Nekaj œasa sem potreboval, da sem 
priøel k sebi in se spravil ponovno v red. 
Medtem je Miran ves œas premetaval 
globine pri sotoœju. Pogledal sem svojo 
vabo, preveril, œe je vse v redu, in vrgel 
na isto mesto kot prej, seveda z mislijo: 
»Saj ne bo niœ, svoje si zamudil.« Komaj 
je vaba potonila, sem zaœutil ponovni 
udarec. Neverjetno! Zategnil sem in 
sulec, veliko manjøi od prejønjega, a 
krepko prek osemdeset centimetrov, 
je kot puøœica priletel iz umazanije, se 
dvakrat obrnil okoli svoje osi in se odpel. 
Pa saj to ne more biti res! Strmel sem v 
vodo, tokrat brez izlivov besa, Miran pa, 

utrgala kar nekaj vab, ki jih nisva mogla 
reøiti na nikakrøen naœin.

Bliæala sva se mitnici in globokemu 
tolmunu tik pred njo. Sam pri sebi sem 
ves œas razmiøljal, da bi premetala øe ta 
tolmun, potem bom pa sam predlagal 
prijatelju, da konœava s sulœelovom, saj 
sem imel moœe in mraza æe zadosti.

Najlona sta ponovno brazdala zeleno 
belo vodovje zaspane Barjanke. Moram 
reœi, da je res delovala zaspano, namreœ 
prav niœ se ni dogajalo na povrøini reke. 
Met, œakanje, da vaba potone in navijanje. 
Niœ, æe ne vem kolikokrat en velik niœ. 
Pomaknil sem se malo niæje proti izteku 
tolmuna in vrgel ponovno. Dvakrat sem 
zapel v travo, ki je je bilo tik pred plitvino 
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na dno in ponovno vlekel. Niœ se ni 
zgodilo. Prav vleklo me je tisto poruøeno 
deblo, kot bi slutil, da se bo tam nekaj 
zgodilo. Dobro sem zamahnil proti toku 
in moja vaba je ponovno pristala le nekaj 
metrov pred deblom. Teæka svinœena gla-
va jo je vlekla na dno, silikonski piøkurji 
so plapolali v vodi kot pravi. Voda je 
umetno stvaritev hitro nosila po toku 
navzdol, sam pa sem ji z dvigovanjem 
vrha palice dodajal æivljenje.

Pot vabe je prekinil moœan sunek. Ker 
je najlon prek glavnega toka plaval v 
velikem loku, je bil moj zateg prepoœasen 
in preblag. Nekaj sekund sem na dru-
gi strani najlona œutil otresanje velike 
glave, nato se je iz umazanije prikazalo 
mogoœno telo in riba je zaplavala v œisto 
vodo Velike Ljubljanice. Eden najveœjih 
sulcev, kar sem jih videl v æivljenju, videl 
pa sem jih kar nekaj, je moœno otresal z 
glavo. Na øiroko je odprl bel gobec in 
v tistem trenutku sem zagledal, kako 
je piøkurnik preprosto zdrsnil iz njega. 
Nekaj moœnih zamahov repa in sulec je 
izginil v umazanem delu Ljubljanice. 
Miran, ki je spremljal dogajanje, je sicer 
hitro pritekel, a bil je samo nema priœa 
mojih neartikuliranih krikov in uporabe 
besed, ki jih tu ne bi ponavljal. S tresoœimi 

ki je stal le nekaj korakov od mene, je œez 
œas soæalno komentiral: »Ti pa danes res 
nimaø sreœe!«

Tedaj sem øele opazil, da je zaœelo 
ponovno deæevati, kot da bi nebo jokalo 
namesto mene. Vmes so se, tako kot 
prej, æe pojavljale prve sneæinke. Vse 
bolj je padalo, a naju tisto popoldne ne 
bi nihœe veœ spravil od vode. Takøni smo 
paœ sulœarji, utrjeni in zagrizeni, vajeni 
vsega hudega.

Res sva sicer iskala zavetje pod dre-
vesi, ki so jih øe vedno krasile goste 
kroønje, ali pod mostom, a kaj dosti se 
nisva dala motiti in neutrudno sva me-
tala vabe v globine Ljubljanice. Deæ se 
je vse bolj spreminjal v sneg. Prav gosto 
je æe sneæilo in velike sneæinke so se v 
tisoœih utapljale na zeleni gladini. Pogled 
bi bil prekrasen, œe naju zaradi vlage in 
mraza ne bi vse bolj zeblo. Kapljalo mi 
je z ribiøke œepice, lasje so bili æe œisto 
premoœeni, vlaga mi je polzela po vratu 
za ovratnik, zeblo me je v roke, ribiøke 
hlaœe so bile œisto mokre in zaœel sem 
rahlo øklepetati z zobmi. Volja se je poœasi 
umikala naveliœanosti in utrujenosti in 
œakal sem samo øe, da bi tudi Miran rekel, 
da ima dovolj. Æe nekaj œasa se namreœ 
ni zgodilo œisto niœ, razen da sva druæno 

kar veliko, a obakrat sem sreœno reøil 
vabo. Mislil sem si: »Øe enkrat vræem, 
potem pa odidem pod most avtoceste 
in poœakam na suhem, da tudi prijatelj 
obupa.«

Sulec
V ihti sem vrgel prek tolmuna s tako 
moœjo, da je vaba pristala tik ob nasprot-
nem bregu. Zdelo se mi je, da bom zadel 
v grmovje, ki se je tam bohotilo, pa se 
to k sreœi ni zgodilo in vaba je padla le 
kako ped od grmovja v vodo. Poskuøal 
sem jo voditi œim bolj naravno, tako kot 
plavajo bolne ali poøkodovane ribice. 
Lovil sem namreœ na veliko œrno belo 
silikonsko ribo na trnku jig z dodatnim 
trojœkom. V tistem œasu je bila to ena od 
najboljøih vab za lov sulca. Ko se mi je 
zdelo, da jo vodim najbolj prepriœljivo 
in da sem æe ven iz vsega hudega, se je 
ustavila kot prikovana. Kamen, drevo, 
dno … Vse neumnosti, ki se ti lahko 
zgodijo, so mi v tistem trenutku øinile 
skozi misli. Zataknil sem za nekaj in 
ni se hotelo premakniti. Prehitro sem 
vlekel prek toka; niœ œudnega, da sem 
tako moœno zapel, sem razmiøljal. Palica 
je bila zvita kot øiba, najlon pa na meji 
trganja. Ravno ko me je obøla æelja, da 

Retovje: zimska pravljica (foto: A. Lupinc ) Sulec iz Ljubljanice



Radeljski ribiœi ter 
œlani øtevilnih drugih 
RD smo se 21. junija na 
pobreøkem pokopaliøœu 
v Mariboru poslovili od 
naøega dolgoletnega, ce-
njenega in spoøtovanega 
œlana Joæeta Polnerja.

Joæe je bil po svojem 
znaœaju velik ljubitelj narave. Vanjo je bil 
zaljubljen od rane mladosti, z njo je bil 
usodno zaznamovan do konca svojega 
æivljenja. Vse, kar je poœel v æivljenju, je 
bilo povezano z naravo. Zavedal se je njene 
krhkosti in ogroæenosti, zato se je raje kot 
uæitkom ribolova posveœal ribogojstvu. 
Na podroœju zreje ribjega zaroda je veljal 
za velikega strokovnjaka. Njegova mnenja 
smo ribiœi spoøtovali in jih cenili.

Joæe je bil dolga leta tudi gospodar 

OBVESTILA

Razpis nateœaja 26. Odprtega prvenstva Slovenije za najboljøo umetno muho in 
15. Dræavnega prvenstva Slovenije v vezanju umetnih muh

Ribiøka zveza Slovenije razpisuje nateœaj za 

26. Odprto prvenstvo in  
15. Državno prvenstvo Slovenije za najboljšo umetno muho 2013, 
ki poleg mednarodne uvrstitve domaœim vezalcem prinaøa tudi naslov 
dræavnega prvaka.

bi popustil in poskuøal reøiti vabo, je 
»dno« naenkrat oæivelo in krenilo proti 
Miranu. Krenilo, kaj krenilo – vleklo je 
kot motorni œoln, brez zaustavljanja. 
Panika! ´Samo æivœen ne smeø biti,´sem 
se miril. Øe enkrat sem moœno zategnil, 
tako za vsak primer. Miran je videl, da 
imam ribo in takoj zaœel vleœi veliko 
podmetalko iz nahrbtnika. Velikokrat 
sva æe skupaj lovila sulca, tako da vsak 
od naju ve, kaj mora narediti, ko ga drugi 
ujame. Œutil sem, da je riba velika, palica 
se je namreœ krivila æe v roœaju. Zavora 
na kolescu, ki sem jo prej, ko sem dvakrat 
zapel za dno, nehote preveril, je poœasi 
popuøœala. Orjaøki sulec je kot torpedo 
divjal pod vodo. Krenil je prek reke proti 
podrtim drevesom na nasprotnem bregu, 
kjer je œutil svojo reøitev. Spustil sem 
palico do gladine v nasprotno smer in 
ga na silo ustavil. Œez nekaj œasa sem ga 
z vodenjem pripeljal v sredino tolmuna, 
kjer ni ovir, da bi se lahko zapletel. Med 
tem je orjak nekajkrat potegnil s tako 
silo, da sem pomislil, da mi bo palico 
iztrgal iz rok. Konœno se je po dolgem 
utrujanju, ki se je meni zdelo kot veœnost, 
pokazal na povrøini. Kot metla velik rep 
je oral vodno povrøino, sulec je otresal 
z mogoœno glavo in na øiroko odpiral 
gobec. Na vsak naœin se je hotel otresti 
kovine, ki je bila zadrta globoko vanj. 
Besno se je potopil in nama izginil izpred 
oœi. Za njim je ostala samo vzvalovana in 
razpenjena gladina Ljubljanice.

Po tistem njegovem manevru so bili 
njegovi pobegi vse krajøi in niœ veœ tako 
siloviti kot prej. Œutil sem, da se predaja. 
Po nekaj nadaljnjih minutah utrujanja je 
priøel ponovno na gladino. Videl sem 
veliko glavo in mojo silikonsko ribico, ki 
mu je gledala iz gobca. Niœ veœ ni deloval 
borbeno kot pred kakøno minuto; zaœel 
se je divje obraœati okoli svoje osi. To je 
bil zadnji poskus, da bi se reøil nadleæne 
vabe, ki ga je ovirala pri gibanju. Ko se 
je malo umiril, sem ga s palico pribliæal 
obali, kjer ga je v najhujøem sneænem 
meteæu æe œakala velika Miranova pod-
metalka. Øe spreten poteg in kralj voda 
je bil varno spravljen v njej.

V belino dneva se je razlegel krik ve-
selja: »Imam ga!« Obœutek radosti in po 
drugi strani olajøanja je takrat napolnil 
vse moje bitje. Najveœji sulec, kar sem 
jih ujel dotlej, je leæal pred menoj na 
zasneæenem bregu.

Ne bom opisoval, kako dolgo smo 
kljub mokrim oblaœilom proslavljali v 
Cankarjevem hramu in koliko ribiœev si 
je priølo pogledat orjaka. Tudi ne bom 
navedel njegovih mer, ker niti ni veœ 
pomembno. Le trofeja na zidu v moji 
predsobi me øe spominja na dogodke 
tistega dne pred œetrt stoletja. Danes bi 
takega lepotca verjetno izpustil … 

Vladimir Mikec Miki

Vezalci lahko sodelujejo v naslednjih ka-
tegorijah:
1. suhe muhe,
2. liœinke in mokre muhe,
3. potezanke,
4. realistiœni vzorci.

Pogoji za tekmovanje
1. Vezalec lahko sodeluje v vsaki od navedenih 
kategorij le z enim vzorcem, ki naj ga poølje 
v dveh primerkih in s katerima se ni udeleæil 
øe nobenega nateœaja.

2. Za vsak vzorec je treba navesti:
– ime izdelka (znano ali novo),
– geslo, s katerim vezalec pred komisijo izkaæe 
svojo istovetnost,
– vezalne sestavine (telo, krilca, rep …),
– velikost in tip trnka,
– ime æivali, ki jo vezalec posnema, po 
moænosti priloæiti njeno fotografijo (velja 
samo za kategorijo realistiœnih muh).
Æirija bo zavrnila vse vzorce, za izdelavo 
katerih bodo vezalci uporabili dele pravih 
æuæelk (krilca, noge …).

3. V spremnem pismu naj vezalec navede 
svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, 
e-naslov, telefon, dræavo, za katero tekmuje), 
ime muhe in geslo ter ga v zaprti ovojnici 
priloæi izdelku, dvojnik pisma pa ohrani za 
dokazilo avtorstva.

4. Æirija bo pri ocenjevanju v 1., 2. in 3. kate-
goriji upoøtevala naslednja merila:
– razmerje med vezalnimi prvinami,
– trdnost in tehniœno dovrøenost izdelave,
– ustreznost izbire gradiva,

– sploøni vtis in inovativnost.

Pri ocenjevanju izdelkov v 4. kategoriji – 
realistiœni vzorci – bo najveœji poudarek na 
uspeønosti posnemanja pravih æuæelk.

5. Æirija si pridræuje pravico do naknadne 
razvrstitve vzorcev, œe bo menila, da niso bili 
prijavljeni v ustrezno kategorijo.

6. Odloœitev æirije je dokonœna.

7. Æirija bo upoøtevala izdelke, ki jih boste do 
31. januarja 2013 poslali na naslov:
Ribiøka Zveza Slovenije (za nateœaj 2013)
Træaøka 134, 1001 Ljubljana

Na podlagi navedenih meril bo æirija izbrala 
po tri najboljøe izdelke v posamezni kategoriji 
in podelila diplome ter nagrade za prva tri 
mesta. Rezultati bodo razglaøeni na priredit-
vi, o œemer bodo udeleæenci nateœaja poprej 
pisno obveøœeni.

Vabimo vse slovenske vezalce, naj se udeleæijo 
26. Odprtega prvenstva Slovenije in s tem 
sodelujejo tudi v jubilejnem, 15. tekmovanju 
za dræavnega prvaka. 

Luka Hojnik, predsednik MVK RZS 
Dr. Miroslav Æaberl, predsednik RZS
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 V SPOMIN

Preklici
Gabrijel Leben, Kidriœeva 2, 3270 Laøko, 

œlan RD Celje, preklicuje œlansko iz-
kaznico øt. 342120.

Joæe Polner
(1938–2012)

ZRD Maribor. Njegovo poærtvovalno 
delo na øtevilnih gojitvenih ribnikih je 
bilo poplaœano z ribjim zarodom, ki je v 
naravnem okolju zagotavljal uspeøen in 
zdrav razvoj avtohtonih ribjih vrst. Æal je 
æivljenjsko pot mnogo prezgodaj konœal v 
okolju, kjer se je najraje zadræeval. Njegova 
zadnja pot k naravi je bila tudi njego-
va poslednja. Izgubil je bitko z boleznijo 
in kljub teækemu trenutku pokazal svoj 
obœutljiv znaœaj.

Œlan RD Radlje je bil od leta 1958, torej 
od njene ustanovitve. Za svoje delo je prejel 
øtevilne pohvale in priznanja. Odlikovan 
je bil tudi z redom za ribiøke zasluge III., 
II. in I. stopnje.

Na njegovi zadnji poti smo ga spremljali 
øtevilni ribiœi in prijatelji, kar priœa, da je 
bil med nami zelo priljubljen. Njegovo delo 
na podroœju ribogojstva je veliœastno ter 
neponovljivo. Ohranili ga bomo v lepem 
in trajnem spominu.

Viktor Puhr,
predsednik RD Radlje



Ljubezen do kuhe, zlasti do priprave 
rib, ki so bile pri hiøi vedno na voljo, 

je ostala. Klemen se je odloœil, da jo ople-
meniti s strokovnim znanjem, zato se je 
vpisal v gostinsko øolo, kjer se je izuœil za 
kuharja. Po konœani øoli je delal v lokalnih 
gostilnah in si poœasi pridobival praktiœne 
izkuønje, najbolj pa mu je ostalo 
v spominu delo v ribarnici Ribi-
ce na ljubljanski trænici, kjer je 
pripravljal jedi iz rib v premiœni 
okrepœevalnici. »Ne glede na to, 
da je bila ponudba ribjih jedi 
razmeroma omejena, pa sem 
ogromno praktiœnega znanja 
pridobil prav tu. Tako lahko 
reœem, da je npr. pri pripravi 
ocvrtih rib najpomembnejøe 
sveæe olje in visoka temperatura 
ter poslediœno hitra priprava 
jedi. Pogoj pa so sveæe ribe.« Od 
tam ga je pot vodila v gostin-
sko podjetje Agrobar, d. o. o.,  
kjer je bil glavni kuhar. V 
œasu te sluæbe je pomagal pri 
ustanovitvi restavracije Sidro  
na Zbiljskem jezeru, ki ima v 
svoji ponudbi tudi pestro izbiro ribjih 
jedi.

Klemen je svoje zadnje delo naøel v 
poslovalnici Delmar v hipermarketu v 
Kamniku, ribe pa pripravlja le øe za hobi, 
svojo druæino in prijatelje, ki se prav radi 
posedejo v lopi nedaleœ od preproste 
kruøne peœi, ki sta jo s tastom postavila 
na vrtu, streljaj od Ljubljanice. Tam sem 
ga zmotil pri pripravi kosila v peœi in ga 
poprosil, naj recept za katere od svojih 
dobrot iz rib zaupa tudi za bralce Ribiœa. 
Z veseljem je ustregel moji proønji, za kar 
se mu najlepøe zahvaljujem.

Zapečen postrvji file s pršutom
Sestavine: øtiri postrvi, deset rezin prøuta, 
maslo, 1 dl belega vina, kisla smetana, 
kruøne drobtine, sveæ peterøilj, roæmarin, 
limona, sol, poper, œesen.

Priprava: Postrv oœistimo in filiramo. S 
filetov odreæemo plavuti in odstranimo 
kosti. Osuøimo jih s prtiœkom ter zaœinimo 
s soljo in poprom. Peterøilj in œesen sesek-
ljamo ter ju zmeøamo z limoninim sokom 
in vinom. Pekaœ namaæemo z maslom 
in vanj poloæimo filete, jih prelijemo s 
pripravljeno polivko s peterøiljem. Na 
vsak file poloæimo rezino prøuta in vejico 
roæmarina. Nato peœemo 10 minut pri 

temperaturi 180 °C. Po desetih minutah 
vzamemo filete iz peœice, jih obloæimo, 
premaæemo s kislo smetano, ki smo ji 
primeøali drobtine, in postavimo nazaj v 
peœico, da se zapeœejo. Lahko postreæemo 
s krompirjem in poljubno zelenjavo.

Œas priprave je 40 minut.

Smučev file
Sestavine: smuœevi fileti, sol, poper, oljœno 
olje za peko, na trakove narezana slanina, 
dve drobno sesekljani œebuli øalotki, dva 
stroka œesna

Omaka iz leœe: dve ælici balzamiœnega 
kisa, 5 dag leœe (blanøirane v slani vodi), 
juøna osnova, ribja osnova, sladka sme-
tana, ælica hladnega masla, poper, lo-
vorov list.

Priprava: Ribje filete rahlo zaœinimo 
s soljo in poprom. Na strani s koæo jih 
popeœemo na olivnem olju. Dodamo 
narezano slanino, sesekljano øalotko in 
œesen. Tik preden so fileti peœeni, jih 
poberemo iz ponve in jih shranimo na 
toplem. Nato pripravimo omako iz leœe. 
Iz ponve odlijemo odveœno olje, sok od 
peœenja pa zalijemo z balzamiœnim kisom 
ter dodamo leœo in lovorov list. Dodamo 

øe juøno in ribjo osnovo, dobro 
prevremo, prilijemo sladko sme-
tano in povremo do ustrezne 
gostote. Omako poveæemo s 
hladnim maslom in zaœinimo 
s poprom.

Ribje filete postreæemo s 
pripravljeno omako iz leœe. 
Preden jed ponudimo, jo okra-
simo s peterøiljem in kockami 
paradiænika.

Œas priprave je 40 minut.

Marinirani fileti  
zlatovčice s prilogo 
Sestavine: dve zlatovœici, sol, po-
per, ælica provansalske zeliøœne 
meøanice, olivno olje, juøna ze-
lenjava (korenœek, zelena, por, 

œebula), 0,5 dl belega vina, ena œebula 
øalotka, maslo ali margarina, gladka moka, 
10 dag pire, 10 dag sezonske zelenjave 
(korenje, buœka, zelena, grah), dve ælici 
kisle smetane

Priprava: Zlatovœici sfiliramo, odstrani-
mo kosti in koæo z ostrim noæem poøevno 
zareæemo. Kosti in odrezke prihranimo za 
ribjo osnovo. Filete natremo s soljo, poprom 
in zeliøœi ter jih premaæemo z olivnim 
oljem. Pokrijemo jih s folijo in pustimo 
v marinadi œez noœ ali pribliæno osem 
ur. Juøno zelenjavo operemo in z ribjimi 
kostmi, odrezki, belim vinom in pribliæno 
1/4 litra vode damo v posodo ter zavremo. 
Pokrito poœasi kuhamo 25 minut. Øalotko 
olupimo, drobno nareæemo in na maslu za-
rumenimo. Pomokamo in naredimo svetlo 
preæganje. Ribjo osnovo precedimo in z njo 
zalijemo preæganje. Piro prepraæimo na 
maslu, zalijemo z vodo ali juho in duøimo. 
Sezonsko zelenjavo oœistimo in nareæemo  
na primerne kose ter dodamo k piri. Poso-
limo, popopramo in pokrito poœasi kuha-
mo. Na koncu pirino riæoto izboljøamo z 
ribjim preæganjem in smetano. Ribje filete 
previdno popeœemo na vroœem maslu in 
jih ponudimo s piro in zelenjavo.

Œas priprave je ena ura + mariniranje.
Igor Holy

RIBIČI KUHAJO
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IZ KUHARSKE BELEŽNICE KLEMENA ZAKOVŠKA

Ribji fileti
Klemena Zakovška poznam od malih nog, saj z njegovim očetom Francijem, ribičem, 
prijateljujeva več kot dve desetletji. Vedno se je rad držal kuhinje in loncev, zato je 
Franci večkrat dejal: »Ko bo velik, bo zagotovo kuhar.«

Somov file z beluši, kaprami  
in olivami
Sestavine: somov file (s koæo), oljœno olje, 
deset stebel zelenih beluøev, ælica masla, 
slane kapre, œrne olive, sol, poper.

Priprava: Filete na strani s koæo rahlo 
zareæemo v razmakih pol centimet-
ra, vendar ne globoko v meso, nato 
jih razreæemo na 4 cm øiroke kose in 
jih na strani s koæo zaœinimo s soljo 
in poprom. V ponvi  segrejemo malo 
oljœnega olja. Ribje kose peœemo s koæo, 
obrnjeno navzdol, dokler ne opazimo, 
da je povrøina mesa dobila steklast 
videz. Za nadaljnjo peko temperaturo 
zniæamo, ponev pa pokrijemo. Spodnje 
konce beluøev olupimo in stebla dvakrat 
poøevno preœno prereæemo. V ponvi 
segrejemo maslo, na katerem na hitro 
popeœemo koøœke beluøev, dodamo 
kapre in olive ter duøimo pribliæno øest 
minut. Zaœinimo z limonovim sokom, 
soljo in poprom.

Peœene rezine somovega fileta servi-
ramo na kroænike, jih obloæimo z beluøi, 
kaprami in olivami ter pokapamo z oma-
ko, ki je nastala pri duøenju beluøev.

Œas priprave je 25 do 30 minut.

Klemen Zakovšek: zadnja kontrola pred postrežbo. (Foto: I. Holy)
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Ribiøka druæina: Sevnica
Voda (revir): Sava (Blanca)
Vrsta ribe: klen
Dolæina (cm), teæa (kg): 54 cm; *
Naœin lova in vaba: muharjenje, suha muha
Datum ulova: avgust 2012
Ujel: Igor Jelen
Naslov: Krško

Ribiøka druæina: Šoštanj
Voda (revir): Šoštanjsko jezero
Vrsta ribe: amur
Dolæina (cm), teæa (kg): 98 cm; 9,50 kg
Naœin lova in vaba: talni ribolov, polenta
Datum ulova: 16. 8. 2012
Ujel: Edvard Štalekar
Naslov: Mislinjska Dobrava, Šmartno pri  
                    Slovenj Gradcu

Ribiøka druæina: Koroška
Voda (revir): Drava
Vrsta ribe: ščuka
Dolæina (cm), teæa (kg): 110 cm; 11,50 kg
Naœin lova in vaba: vijačenje, blestivka
Datum ulova: 29. avgust 2012
Ujel: Karel Trobina
Naslov: Velenje

Ribiøka druæina: Koroška
Voda (revir): Drava
Vrsta ribe: ščuka
Dolæina (cm), teæa (kg): 95 cm; 7,30 kg
Naœin lova in vaba: vijačenje, upiravka (meps)
Datum ulova: 2. september 2012
Ujel: Albin Glavar
Naslov: *

Ribiøka druæina: Slovenska Bistrica
Voda (revir): ribniki Pragersko
Vrsta ribe: amur
Dolæina (cm), teæa (kg): 76 cm; 4,40 kg
Naœin lova in vaba: beličarjenje, koruza
Datum ulova: 9. junij 2012
Ujel: Anže Žunec
Naslov: Rošnja

Ribiøka druæina: Celje
Voda (revir): Šmartinsko jezero
Vrsta ribe: amur
Dolæina (cm), teæa (kg): 118 cm; 19,55 kg
Naœin lova in vaba: talni ribolov, vaba bojli 
»pop up« 
Datum ulova: 7. september 2012
Ujel: Emil Bornšek
Naslov: Celje

Ribiøka druæina: Voglajna
Voda (revir): Slivniško jezero
Vrsta ribe: amur
Dolæina (cm), teæa (kg): 116 cm; 21,30 kg
Naœin lova in vaba: talni ribolov, koruza
Datum ulova: 9. avgust 2012
Ujel: Denis Pevec
Naslov: Gorica pri Slivnici

Ribiøka druæina: Barje
Voda (revir): Ižica
Vrsta ribe: ščuka
Dolæina (cm), teæa (kg): 91 cm; 5,6 kg
Naœin lova in vaba: vijačenje
Datum ulova: 1. 10. 2012
Ujel: Toni Janežič
Naslov: Ljubljana

Ribiøka druæina: Ljutomer
Voda (revir): gramoznica Križevci pri Ljutomeru
Vrsta ribe: som
Dolæina (cm), teæa (kg): 160 cm; 29 kg
Naœin lova in vaba: vijačenje, upiravka (meps)
Datum ulova: 1. september 2012
Ujel: Marjan Štrakl
Naslov: Križevci pri Ljutomeru

Priporočilo, kolikšne naj bi bile minimalne mere trofejnih rib, je bilo objavljeno v Ribiču, 4/2006,  
najdete pa ga tudi na spletni strani Ribiške zveze Slovenije: http://www.ribiska-zveza.si/kapitalni-ulovi.htm.



Jesenska spokojnost (foto: anja)


