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1 Uvodnik 

 V današnjem času, ko imajo mladi veliko možnosti aktivnega 

preživljanja prostega časa, jih ni lahko motivirati, da je ribolov 

tisto, čemur naj ga posvetijo. Vendar je prav narava tista, ki nas 

sprošča. In tudi v ribičiji lahko danes sodoben človek, ki živi in 

dela v vedno bolj stresnem okolju, najde svojo sprostitev. 

Starejši to dobro vemo, radi pa bi ljubezen do narave in 

ribolova prenesli tudi na vas mlade.   

Ribiška zveza Slovenije že vrsto let veliko pozornost posveča 

različnim oblikam dela z mladimi. Posebej v mandatu 2007-

2012 je bila komisija RZS za delo z mladimi ribiči pod vodstvo Tončka Kosija zelo dejavna. 

Po enoletnem premoru je lani spet oživel osrednji republiški tabor mladih ribičev v Mačkovcu 

pri Brestanici. Poleg komisije za delo z mladimi ribiči pri RZS gre velik del zaslug za to tudi  

Ribiški družini Brestanica Krško pod vodstvom predsednika Edija Zidariča. Mladim so 

ponudili tako dobre pogoje za delo in strokovno pomoč, da odločitev, da letos ponovno 

pridemo k njim, ni bila težka.  Želja krovne ribiške organizacije je, da mladim prijateljem 

predstavimo ribolov po eni strani kot prijetno sprostitev ob vodi, hkrati pa tudi kot pomembno 

skrb za varovanje ribjega življa v naših vodah in voda samih. Slovenski sladkovodni ribiči se 

lahko pohvalimo z več kot 130–letno tradicijo sladkovodnega ribištva na Slovenskem. Če 

želimo to tradicijo uspešno nadaljevati, moramo v svoje vrste pritegniti čim več mladih, ki 

bodo naše delo lahko uspešno nadaljevali tudi naprej.  

Določeno skrb zbuja dejstvo, da upada število udeležencev tabora in da na taboru letos ni bilo 

mladih ribičev iz več področij naše države. Še nedolgo tega je bilo število tabornikov dvakrat 

večje, prisotni pa so bili iz vse Slovenije. To dejstvo zavezuje Ribiško zvezo Slovenije, da 

skrbno analizira vzroke, zakaj letos na taboru ni bilo mladih iz vse Slovenije. Trdno 

verjamem, da interes za tabore med mladimi še vedno obstaja. Vzroke gre iskati v nas, 

starejših, ki bi morali stopiti skupaj in narediti vse, da otrokom omogočimo v večjem številu 

udeležbo na taborih mladih ribičev. 
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Vam, dragi mladi ribiči, smo letos želeli preko tabora mladih ribičev predstaviti delček 

bogastva voda, s katerimi upravlja RD Brestanica Krško. Del tega ste spoznali lani, drugi del 

pa letos. Po vaših nasmejanih obrazih sklepamo, da smo pri tem uspeli in da vam bo letošnji 

tabor ostal v prijetnem spominu. Rad bi se v imenu naše krovne organizacije, Ribiške zveze 

Slovenije, zahvalil organizatorjem tabora RD Brestanica Krško, komisiji za delo z mladimi, 

vašim mentorjem, staršem otrok in vsem drugim, ki ste pripomogli, da je tabor uspel. 

Vsem pa želim, da se v še večjem številu udeležite tabora prihodnje leto. 

 

Borut Jerše, predsednik RZS 
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2 Nagovor predsednika komisije za delo z mladimi ribiči 

Ribiška zveza Slovenije, predvsem pa njena Komisija za delo z 

mladimi ribiči, si prizadeva v ribiške vrste vključiti čim več 

mladih ribičev. Osnovnošolsko mladino poskušamo motivirati za 

izrabo prostega časa v naravi, ob vodi, ob tem pa jim razvijati 

pozitivna čustva do narave in življenja v njej. V ta namen 

organiziramo različne aktivnosti v ribiških družinah, zvezah 

ribiških družin in Ribiški zvezi Slovenije, s katerimi mladim 

predstavljamo slovensko sladkovodno ribištvo. 

 Ribiški tabori pa so vrhunec naših aktivnosti, kjer prvenstveno vzgajamo in učimo mlade 

ribiče obvladovanja ribolovnih tehnik, etičnega ravnanja z ujeto ribo, poznavanje rib ter 

varovanja narave in njenih lepot. Predvsem pa se trudimo pri mladih ribičih razvijati 

tovarištvo, prijateljstvo in druge pozitivne vrednote, ki vladajo med kulturnimi ljudmi.  

Za dosego tako zastavljenih ciljev potrebujemo usposobljene mentorje. V zadnjih petih letih 

smo organizirali pet seminarjev za mentorje mladih ribičev. Skupno se je seminarjev udeležilo 

čez 100 mentorjev iz 45 ribiških družin. Z usposabljanjem mentorjev bomo nadaljevali tudi v 

naslednjih letih. Le usposobljeni mentorji so garancija za kakovostno delo z mladimi ribiči v 

ribiških družinah in v celotni RZS. Ker pa pridobljeno znanje gre hitro v pozabo, če ga ne 

obnavljamo, skrbimo za primerno literaturo, tako za mlade ribiče, kot mentorje. 

Za naše mlade ribiče smo izdali poljudno in obenem dovolj strokovno brošuro z naslovom 

Mlademu ribiču. Že naslov sam pove, da je namenjena vam mladi ribiči in prepričan sem, da 

jo radi vzamete v roke, pa tudi starejši ribiči v njej najdemo koristne napotke za ribolov. V 

njej so praktično vse vsebine, ki jih mladi ribič mora poznati. Izdajo brošure je v celoti 

financirala RZS, vsak mladi ribič pa jo prejme brezplačno.  

Za vse tiste, ki ribištvo že globlje obvladate pa priporočam obsežnejši in v strokovnem smislu 

zahtevnejši Ribiški priročnik za ribiške pripravnike, ki ga je prav tako izdala RZS. Pravkar pa 

je izšla publikacija Od izvira do morja, ki jo boste mladi taborniki prejeli skupaj z biltenom. 
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Za najmlajše ribiče pa smo izdali igrico Spoznavajmo sladkovodne ribe, ob kateri spoznavamo 

naše sladkovodne ribe in osnovne predpise s področja športnega ribolova. Avtor je mag. 

Andrej Janc.  

                   

Slika: Igrica Spoznavajmo sladkovodne ribe in priročnik Ribiški priročnik za ribiške 

pripravnike 

V mesecu maju smo izvedli muharski tabor v Ljubnem ob Savinji, ki se ga je udeležilo 26 

mladih muharjev in 10 mentorjev. Mladim muharjem in mentorjem smo vročili Muharski 

priročnik za mlade ribiče, avtorja Martina Širclja, ki je tudi med nami. Danes pričenjamo s 5-

dnevnim splošnim taborom mladih ribičev RZS, ki je že 34. po vrsti. Tudi letos je izvajalec 

splošnega tabora Ribiška družina Brestanica-Krško, za lokacijo bivanja pa smo izbrali 

mladinski hotel v Krškem, ki bo tabornikom in mentorjem nudil udobne bivalne pogoje. 

Letošnjega 34. tabora mladih ribičev RZS pod geslom »Po poti prijateljstva in čiste narave« 

se udeležuje 28 tabornikov in 7 mentorjev iz sedmih območnih ribiških zvez. Mladim 

tabornikom in mentorjem želim dobrega počutja v Brestanici.  Na ribolovu pa  vam želim 

dober prijem. 

»Luska, luska, luskina.« 

 

Tonček Kosi 
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3 Ribiška družina Brestanica-Krško 

Ribniki v Mačkovcih pri Brestanici so jedro zaokroženega 

zemljišča v lasti RD Brestanica-Krško. Nastali so na področju 

nekdanjih grajskih in trapistovskih ribnikov. Vodstvo ribiške 

družine se je leta 1961 odločilo za nakup zemljišča, na katerem so 

s prostovoljnim delom ribičev zrasli trije ribniki s skupno 

površino 6,5 hektarjev. Uredili so dostop, nasipe, zaporne naprave 

in z dobrimi pogoji začeli vzrejo rib. Stavbišče z manjšo zgradbo 

se je kmalu začelo spreminjati v sodoben ribiški dom, ki je postal 

pomembna gostinska in turistična dejavnost.  

Ribiči lahko uživajo v lovu na krapa, amurja, tolstolobika, rdečeoko, rdečeperko, linja, 

babuško  in druge vrste rib.  

Revir 

Ribiška družina Brestanica-Krško danes gospodari z brestaniškim ribniškim okolišem, ki 

obsega območje reke Save s pritoki od izliva Blanščice na levem bregu do Turškega broda, 

približno 1000 m nizvodno od jezu pri Nuklearni elektrarni Krško. 

V upravljanje ribiške družine spada: 

• 14 varstveno-gojitvenih potokov, 

• 2 gojitvena ribnika v Brestanici, 

• 5 vzrejnih ribnikov v Brestanici, 

• ribnik Resa, 

• 12 potokov brez ribiškega upravljanja zaradi majhnih količin vode, 

• 4 prizadeti potoki, ki bodisi presušijo ali pa so onesnaženi. 

Prav tako k upravljanju spadajo tudi športno-ribolovne vode: 

• reka Sava v površini ca 132 ha, 

• potoka Brestanica in Blanščica  v svojem spodnjem delu, 
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• ribnik v Brestanici.  

Na reki Savi je ca 30 ha površine pod posebnim režimom zaradi kontroliranega območja 

Nuklearne elektrarne Krško.  

V upravljanje RD Brestanica-Krško sodi tudi gospodarjenje z lastnino na območju ribnikov 

Mačkovci, kjer ima RD v lasti ca 9 ha gozda, 2 ha travnikov in 7 ha vodnih površin v obliki 4 

ribnikov, namenjeni vzreji rib za lastne potrebe in za športni ribolov.  

   

Velik ribnik je danes opredeljen kot komercialna 

športno-ribolovna voda in obsega ca 3 ha površine. 

Ob njem je lociran sodoben ribniški dom z 

Gostiščem Ribnik, ki je od leta 1995 v najemu 

družine Dular. V domu so poleg gostinskega dela 

tudi prostori RD in turistične sobe.  

   

 

RD Brestanica-Krško je članica Zveze 

ribiških družin Območja Posavja, 

Dolenjske in Bele Krajine (OPDBK).   
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Članstvo in vodstvo 

RD Brestanica-Krško šteje ca 150 članov. V register društev je bila na Upravni enoti Krški 
registrirana v letu 1997. Skladno s statutom vodi ribiško družino upravni odbor:  

• predsednik Edi Zidarič, 

• podpredsednik  Jože Pribožič, 
• gospodar Herman Kerin, 

• tajnik Aleksander Strupeh, 
• Marjan Brinovec, 
• Martin Tutin, 

• Zdravko Bregar, 
• Janja Vučajnk, 

• Ernest Breznikar. 

      Edi Zidarič, predsednik RD Brestanica-Krško 

Vsi navedeni so po položaju člani upravnega odbora, ki ga vodi predsednik družine. Nadzor 
nad poslovanjem vodi nadzorni odbor.  

Za uspešno delovanje in gospodarjenje ribiške družine je pomembno načrtno izobraževanje. 

Med člani je tako: 

• 5 izvajalcev elektroribolova, 

• 1 ribogojec, 

• 18 članov z izpitom za ribiškega čuvaja. 

Za uspešno izvajanje različnih oblik tekmovanj poskrbi: 

• 7 članov z opravljenim izpitom za sodnike tekmovanja v lovu rib s plovcem in 
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• 1 član z izpitom za trenerje oz. organizatorje tekmovanj. 

    

Ribiška družina je veliko truda vložila v obnovo in izgradnjo ribnikov v Mačkovcih. Utrdili so 

brežine, preprečili erozijo obale in uredili dovozne poti ob ribnikih. Prav tako so obnovili 

streho na ribiškem domu in vhod v ribiško sobo. Redno obnavljajo opremo, potrebno za izlov 

rib.  

Ribe vzgajajo sami, pridelali so lastni zarod krapov in uspešno vzredili nekaj sto tisoč mladic 

podusti za vlaganje v Savo. V ribnikih se nahajajo krap, amur, tolstolobik in ščuka v teži od 

10 do 20 kg.  

O prihodnosti … 

Ribiška družina Brestanica-Krško ima nakazane 

predvsem aktivnosti, ki se nanašajo na delovanje 

družine in zagotavljajo njen obstoj (ohranjanje 

članstva, zagotavljanje podmladka, izvajanje 

vzrejne dejavnosti, načrtno gospodarjenje z vodami 

in ribjim življem, čuvajska služba, urejanje 

ribnikov …).  

Zaradi posegov (izgradnja hidroelektrarn na spodnji Savi) se bo popolnoma spremenil 

življenjski prostor vodnih organizmov, za ribe pa je uničujoče predvsem dejstvo, da bodo 

izginila drstišča na tem odseku, kar pomeni izginotje določenih vrst rib, ki tukaj živijo. 
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 Zaradi tega so bili v okviru priprave Državnega 

lokacijskega načrta za HE Krško predvideni 

določeni naravovarstveni ukrepi za zmanjšanje 

negativnih posledic na ribjo favno, kot so 

sanacija pritokov, izgradnja ribje steze, umetnih 

drstišč in umetna vzreja avtohtonih vrst rib. 

Namen ukrepov je varovanje biološke 

raznovrstnosti in habitatov ter biološkega ravnotežja, kjerkoli je to mogoče.  

Ribiška družina se je v sodelovanju s HSE in ostalimi pristojnimi institucijami odločila 

intenzivneje vzrejati avtohtone ciprinidne  vrste za vlaganje v lastne ribolovne vode, saj 

upravlja v okviru svojega delovanja tudi z lastnimi vzrejnimi ribniki. V le-teh se izvaja delno 

športni ribolov, delno pa kontrolirana vzreja krapov in drugih ciprinidnih vrst za vlaganje v 

ribolovne vode.    

4 Udeleženci tabora 

Letošnjega že 34. tabora se je udeležilo 28 tabornikov, katere je spremljalo 7 mentorjev iz 7 

ribiških družin. Zaradi dobrega počutja lansko leto, so se tudi za letošnje leto odločili, da se 

vrnejo v Posavje. Bivali so v Mladinskem centru Krško, dejavnosti pa so se odvijali na 

različnih lokacijah po Posavje, pretežno pri ribniku v Mačkovcih. Vodja tabora je bil domačin 

Jože Pribožič, namestnik pa Anton Kosi. 

• ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN PO SAVJA 

 Mladi ribi či: 

Erik Zupančič, Jan Štefanič, Rok Papež, Tilen Papež, 

Rok Urh, Rok Oštir. 
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Mentor: Boro Spasojevič 

Mladim ribičem je mentor že od leta 1996. Dvakrat je bil vodja 

tabora, v Vinici in v Črnomlju. Udeležuje se državnih in regijskih 

tekmovanja v ribolovu.   

 

 

 

• ZRD POMURJE 

   

 

Mladi ribi či: 

Tine Tkalec, Tine Sukuč, Peter Nagy, Rafael 

Hladnjak, Aljaž Štaman, Manja Slavinec, Mátyás 

Fehér. 

 

 

 

 

        

 Mentor: Jožef Nemec 

Jožef je predsednik tekmovalne komisije v RD Ljutomer in 

regijski tekmovalec v ribolovu.  
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• ZRD CELJE 

 Mlada ribi ča: 

Žiga in Žak Fijavž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Mentor: Martin Šircelj 

Martin je mentor pri ZRD Gorenjska, ki je tokrat pod okrilje vzel 

mlada ribiča iz ZRD Celje. Je avtor številnih ribiških priročnikov in 

eden najboljših vezalcev umetnih muh.  

 

 

• ZRD LJUBLJANA 

Mladi ribi či: Patricija Šturm, Sara Hauptman, 

Gašper Bizjak. 

Mentor: Martin Šircelj 

 

 

 



34. tabor mladih ribičev v Brestanici 

 

 

12 

 

• ZRD MARIBOR 

Mladi ribi či: 

Rok Javornik, Rok Svetec, Klementina Križanec, 

Lea Žitnik, Ožbej Hovnik. 

 

 

 

 

 

        

 Mentor: Tadej Vogrin 

Tadej je študent logistike, zaposlen v ribiški trgovini. Je mentor 

mladim ribičem v ZRD Maribor, prav tako pa se udeležuje 

ribiških tekmovanj. 

 

 

 

 

• ZRD PRIMORSKA 

Mladi ribi či:  

Matija Lužnik, Aljaž Troha, Adam Fortunat, 

Gašper Lužnik. 
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Mentor: Dušan Peršič 

Dušan je predsednik komisije za delo z mladimi pri ZRD 

Primorska. Je ribogojec pri RD Tolmin.  

 

 

• ZRD GORENJSKA 

Mladi ribi č: 

Jaka Stare 

Mentor : Dušan Peršič 

   

 

 

 

      

         

Vodja tabora Jože Pribožič in namestnik Anton 

Kosi. 
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5 Potek tabora 

Na dan pričetka tabora, 3. 7. 2012, smo se mentorji in mladi že ob 10. uri pričeli zbirati pri 

gostišču Ribnik. Otroci so z iskro v očeh pozdravljali stare in spoznavali nove prijatelje. 

Mentorji pa smo ob jutranji kavici strnili vtise lanskega tabora in kramljali o dejavnostih, ki 

so se dogajale preteklo leto. 

         

Po prihodu vseh je sledil pregled prisotnosti in razdelitev majic ter kap letošnjega tabora. Po 

teh uvodnih dejanjih je napočil čas za prvo kosilo. Tabor pa se seveda ne more začeti brez 

slavnostne otvoritve in razobešanja zastave. Žan Bregar je za uvod zaigral slovensko himno, 

otroci pa smo slovesno obesili zastavo.      

    

 

 

 



34. tabor mladih ribičev v Brestanici 

 

 

15 

 

Čast uvodnega govora je imel tajnik RD Brestanica-Krško Aleksander Strupeh, ki je na kratko 

predstavil ribnike, kjer se bo tabor odvijal in otrokom zaželel dobro počutje. Poudaril je, da je 

tabor odlična priložnost za spoznavanje novih ribiških spretnosti in preizkušanje v raznih 

tekmovanjih. Nato je spregovoril še Anton Kosi, ki je mnenja, da vsak dober ribič potrebuje 

vzornega in dobrega mentorja. Ob statistiki je predstavil še dve novosti – igrico in novi 

priročnik za ribiče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledilo je slikanje zvez ribiških družin pod zastavo tabora. Tako je bil 34. tabor mladih ribičev 

uradno odprt in otroci so lahko začeli z aktivnostmi. Bil je čas po kosilu, ko so otroci imeli 

spet »napolnjene baterije«, da so lahko pristopili k igram. Razdelili so se v dve skupini. 

Izvajali so casting, kjer so morali s trnkom zadeti določeno tarčo, kar jim je lahko prineslo 10 

točk. 
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Druga igra je bila lov ribe z magnetom ali »ribolov na suhem«, kjer so z magnetom skušali 

ujeti ribe različne velikosti.  

  

Dan se je kar hitro prevesil v noč in prvega dne je bilo konec. Sledila je večerja,  prevoz v 

Mladinski center, razdelitev sob in počitek. Jutri je nov dan za zmage.  

    

2. dan 

Prebujanje iz sladkega spanca, želja, da bi lahko spali še samo malo … A nov dan kliče, čas je 

za nove zmage, nova prijateljstva in nova znanja. Dan se je začel zgodaj, ob 6. 30 smo že 

morali vstati, se umiti in obleči, ker je že čakal zajtrk. Za zajtrk pa … vse in še več! Avtobus 

nas je že čakal in počasi smo odšli, saj nas je čakal natrpan urnik. 
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Dan pri ribnikih se je začel s prostim ribolovom in prikazom vezave muh.  

 Muharski pribor lahko razdelimo na 2 dela: osnovni 

(muharica, muharsko kolesce, vrvica s predvrvico, vabe) in 

dodatni (telovnik, nizki ali hlačni škornji, škatle za umetne 

muhe, klešče za odpenjanje trnkov, sredstvo za izboljšanje 

plovnosti muh, ribiški nož, polarizacijska očala, najlonske 

vrvice, košarica za shranjevanje rib in ubijač, podmetalka 

…)  pribor.  

 

 

 Otroci smo skrbno spremljali gospoda 

Martina pri izdelavi umetnik muh, nato 

smo se preizkusili še sami. Nekaterim 

je šlo izvrstno od rok, drugi pa so 

potrebovali še malo pomoči. Maja smo 

se lahko udeležili muharskega tabora v 

Ljubnem, ki je potekal od 18. do 20. 5., 

zato smo nekateri že bili vešči vezave.  

Po kosilu je sledila priprava pribora za tekmo 

ribolova s plovcem. Pripravili smo ribiške 

palice, hrano, trnke, mreže. Ob 16. uri pa se je 

pričela 3-urna tekma. Žvižg piščalke je 

opozoril, da je do začetka tekme samo še 5 

minut.  
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V 

tem času smo krmili ribe, da jih privabimo. Naslednji pisk je oznanil začetek tekme. Zbranost, 

potrpežljivost, dobro oko in volja so glavne kvalitete dobrega ribiča. Vse to le ni mačji 

zalogaj. Bil je vroč in soparen dan, kar se je poznalo tudi pri ribah, saj so se tudi raje izognile 

vročini. 5 minut prek koncem žvižg piščali naznani skorajšnji konec tekme, zadnji pisk pa 

konec tekme. 

  

Sledilo je tehtanje, zapis rezultatov in pospravljanje opreme. 

Najtežji ulov tega je bil 3598 gramov. Naporen dan se je zaključil 

z dobro večerjo in odhodom na zasluženi počitek.  

 

 

 

3. dan    

 

Tokrat se je tekma s plovci pričeli že zjutraj, saj je jutro 

primernejše za ribolov. Pričetek je bil ob 8. 30. Vmes smo si 

nabrali moči s sokovi in sendviči.  

 



34. tabor mladih ribičev v Brestanici 

 

 

19 

 

               Ulov dneva je bil krap težak 5207 gramov. Tekma je trajala do 12. ure. 

                                      

              

 

Tekma se je končala ravno pravi čas za kosilo, 

ki smo si ga pošteno zaslužili. Sladoled pa je 

bil pika na i osvežitvi v vročem dnevu. Ob 14. 

uri pa smo odšli na ogled ribogojnice Kolman 

v Dobrave pri Gorenjem Leskovcu. 
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Avtobus je peljal po ozki cesti med vasicami, 

gozdovi, kjer sončni žarki le niso pokukali izza 

vejevja. Kos poti smo morali pešačiti, saj se pot 

do ribogojnice vije med polji in majhnim 

potočkom, ki je veselo žuborel in vabil, da se 

zmočimo v hladni vodi.  

 

Ob prihodu nas je gospod Kolman razveselil 

s hladno vodo iz tamkajšnjega izvira, ki nas 

je prijetno osvežila. Prijazno nam je 

razkazal ribogojnico in razložil, kako poteka 

delo.  
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Gospod Kolman nam je prikazal vzrejo rib od ikre do ribe velikosti 10 centimetrov. 

Ribogojnico ima že od leta 1991 in  je  pod veterinarskim nadzorom. 

 Plemensko jato prilagodijo njegovemu prostoru. Ko je jata godna, jo novembra/decembra 

osmukajo. Ikre oplodijo, razkužijo z jodom, operejo in dajo v valilnico. Voda mora imeti 

stalni pretok, 10 dni jih pustijo pri miru, so pokrite, potem jih začnejo prebirati; ločijo 

oplojene od neoplojenih. 

Po 15 dneh se oblikujejo pike-učke, čez 

približno 32 dni pa se ribe začnejo valiti. 

Hranilni mešiček, ki ga imajo ribe na sebi, 

porabijo v 14 dneh in ribe začno plavati. Ob 

tem naredi krmilnik na uro – tekoči trak na 

katerem je hrana, ki ob določeni uri pada v 

vodo, da se ribe same hranijo. Vzgojijo jih do 

velikosti 10 cm. Nato jih prestavijo v ribnik 

gospoda Kerina. Pri Kolmanovih gojijo 

podust, šarenko in potočnice. Samo letos so vzgojili 500.000 podusti v ikrah.  

Poleg ribogojstva ima gospod Kolman še eno strast. Je namreč izreden zeliščar. Pravi, da se 

»za vsako bolezen najde rožica«. Ima zbirko čajev iz različnih zelišč.  

 

Prav je, da obiščemo še ribogojnico gospoda 

Kerina, kjer gojijo ribe, ki jih vzredijo pri 

gospodu Kolmanu.  
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Gospod Kerin je gospodar ribiške družine 

Brestanica-Krško. Od leta 1993 ima 

dopolnilno dejavnost, proizvodnja podusti. 

Matično jato osmukajo v naravi, v 

Medvodah, oplojeno pripeljejo h Kolmanu in 

jo v fazi valjenja prestavijo h Kerinu. V 2 

dneh se podusti zvalijo. Po  14 dneh dobijo 

dodatno hrano, brikete. Vzgaja jih do 

velikosti 8-10 cm, nato jih dajo v odprte vode.  

               

Istega dne je v prostorih ribiškega doma potekala seja upravnega odbora Ribiške zveze 
Slovenije.  

 Dnevni red: 
• pregled zapisnikov in sklepov 34. 

seje, 

• poročilo o poteku projekta EVV v 
letu 2012, 

• poročilo o programu Klen, 

• poročilo o pripravi pravilnika o 
glasilu Ribič, 

• obravnava gradiva za sejo skupščine 
v   mandatu 2012-2017.  
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Po seji so podelili tudi Red za ribiške zasluge 2. in 3. stopnje.  

Martinu Širclju je bil podeljen Red za 

ribiške zasluge 3. stopnje.  

Red za ribiške zasluge 2. stopnje pas ta 

prejela Dušan Peršič, Boro Spasojevič in 

Antonija Sabotin Pečnik, ki pa na seji ni bila 

prisotna in bo priznanje prejela ob drugi 

priložnosti.  

 

   

Anton Kosi je prejel plaketo RZ Slovenije za 

prispevek pri razvoju slovenskega sladkovodnega 

ribolova.  

 

 

 

Predsednik RZ Slovenije je ob tem izkoristil 

priložnost in nas pozdravil. Zaželel nam je 

uspešen tabor, mentorjem se je zahvalil za 

prizadevno delo. Lepo je, da se spoznavamo 

med sabo, da spoznavamo ribnike, reke. 

Poudaril je, da so vse vode lepe in naše, a le 

vsak zase ve, katera je komu najljubša. 
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Do večerje je bilo še kar nekaj časa, zato smo se, da bi pregnali dolgčas, zopet preizkusili v 

raznih igrah, lov na daljavo, lov z magneti ter balinanje.  

   

Sledila je večerja in prevoz do Mladinskega centra ter uganjanje nočnih norčij. 

    

4. dan 

Ker je bila tudi ta noč zelo slabo prespana, je bilo jutranje vstajanje prava mora. A časa za 

lenarjenje ni bilo, saj je bila zopet na urniku jutranja tekma v lovu s plovcem.  
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Nekateri so bili z ulovom zadovoljni, drugi pa na žalost niso ujeli nič. A pomembno je 

sodelovati, se zabavati in spoznati kup novih stvari. Prava tekmovanja bodo še prišla. Namen 

tabora je druženje in verjemite nam, da smo izkoristili vsako minuto dneva, tako za norčije 

kot tudi za učenje.  

Po kosilu pa smo odšli na izlet v GEN Krško. Naloga 

podjetij, združenih v skupini GEN, je zanesljiva, varna 

in konkurenčna oskrba različnih skupin uporabnikov z 

električno energijo. Podjetja v skupini GEN letno 

proizvedejo skupaj med 5.600 in 6.300 gigavatnih ur 

električne energije. Tako zadovoljujejo približno 30 

odstotkov potreb po električni energiji v elektroenergetskem sistemu Republike Slovenije.  

Zanesljivo proizvajajo električno energijo. Pri tem zagotavljajo sinergijske učinke raznolikih, 

predvsem trajnostno naravnanih, brezogljičnih virov energije: 

• jedrska energija, 

• vodna energija in 

• sončna energija. 

Pomembna strateška dejavnost skupine GEN so vlaganja v vzdrževanje in optimizacijo 

obstoječih ter razvoj novih proizvodnih zmogljivosti. Le tako lahko zagotavljajo zadostne 

količine električne energije in zmanjšujejo energetsko uvozno odvisnost Slovenije. 

Sovlaganje v različne nove energetske projekte je izziv in priložnost za članice skupine GEN. 
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Svet energije je multimedijski center, ki 

obiskovalcem omogoča potovanje v svet 

energije in energetike. Podaja celovite in 

strokovno  utemeljene informacije o pomenu 

energije in njene rabe v vsakdanjem življenju, 

tehnologijah proizvodnje električne energije 

ter njenih gospodarskih, družbenih in okoljskih 

            vidikih.  

 

V pritli čju nas je pot vodila med interaktivnimi 

maketami in eksponati o delovanju elektrarn in 

različnih vidikih proizvodnje energije. 

 

 

 Sončno energijo izkoristimo s pomočjo 

sončnih celic, ki jih lahko imamo na 

strehah domov.  

 

 

   

Za mesto smo sami proizvajali primerno energijo.  Za 

javno razsvetljavo, za hiše, za podjetja, podnevi in 

ponoči.  
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V kletnih prostorih je »eksperimentalnica«. 

Na različnih interaktivnih eksponatih smo 

lahko izvajali eksperimente, povezane z 

električno energijo, elektrotehniko in 

magnetizmom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polni vtisov in novih znanj smo se vrnili do ribnikov. Po urniku je bil na vrsti prikaz 

krapolova. Ko smo prišli, je potekala priprava opreme, postavitev šotora, saj so tam tudi 

prenočili, ker so lovili ponoči. Pokazali so nam hrano oz. brikete za hranjenje. Kot hrano za 

privabitev krapov na lovno pozicijo se koristijo različne vrste hrane.  
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Poleg boilov, s katerimi v današnjem času lovi večina 

kraparjev, se uporabljata še koruza in  tigrov orešek.  

                

  

 

 

 

 

 

Tudi sami smo se lahko preizkusili v metanju 

boilijev s palico. Predstavili so nam pripravo 

palice, ki je opremljena tudi  s piskačem, da vemo, 

kdaj riba prime vabo, rakete, v katerih je vaba, ki se 

ob stiku z vodo odpre.  
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 Ob  prihodu v Mladinski center smo 

odigrali še tekmo namiznega 

nogometa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seveda brez računalnika in igric ter 

interneta ni šlo. Treba je bilo 

pregledati sporočila, vreme za 

naslednji dan, aktualne novice 

dneva, ipd.  

 

 

Čas je prehitro minil in že smo prišli do zadnjega večera našega tabora. Mentorjem smo 

napovedali, da bomo to noč bedeli do jutra. A boj z brisačami nas je utrudil, zato smo šli kaj 

kmalu, okoli 1. ure zjutraj, spat. Čakalo nas je še sklepno dejanje tabora, podelitev pokalov in 

medalj. Naslednjega dne … 
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5. dan 

Vsega lepega je enkrat konec in tudi 34. tabor se bo počasi zaključil. Vstajanje ob 6. 30 zjutraj 

je za nas že mala malica, četudi smo hodili v posteljo po polnoči. Pakiranje, zajtrk in prevoz 

do ribnikov. Že zjutraj ob 8. uri smo  morali napenjati možgane, da bomo v biltenu pokazali 

naše izdelke. Eni so risali, drugi pisali, nekateri pa kar oboje.  

Potem smo lahko prosto ribarili, da so mentorji pripravili vse potrebno za podelitev in 

spuščanje zastave. 

         

Ob 13. uri smo se zbrali v senci dreves ob ribniku, da sklenemo tabor s podelitvijo priznanj. 

Podelili so pokale in medalje za tekme v ribolovu, ribolova z magnetom, pikadu, balinanju, 

namiznem nogometu, metu muhe v daljavo, metu muhe v cilj. Vseh pet deklet, ki so letos 

sodelovale na taboru, pa so prejele simbolična darilca za udeležbo. 

Predsednik RD Brestanica-Krško se je za 

mentorjem zahvalil za prijetnih 5 dni, za 

prizadevno delo v upanju, da se zopet srečajo pri 

ribnikih v Mačkovcih. 
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Žan Bregar se nam je tudi za konec tabora pridružil in zaigral na harmoniko.   

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

   

 

      

      

       



34. tabor mladih ribičev v Brestanici 

 

 

32 

 

6 Intervju z mladimi ribiči 

 

 

  Lea Žitnik   

 

 

 

1. V kateri ribiško družino si v članjena in koliko časa? 

Tekmujem za ribiško družino Pesnica. Članica sem že približno sedem let. 

2. Kdo te je navdušil za ribolov? 

Za ribolov me je navdušil oče, ko smo nekoč obiskali ribogojnico. 

3. Si že bila na kakšnem tekmovanju ali taboru? 

Udeležila sem se dveh taborov.  

4. Dejavnosti na taborih 

Vezava muh, ribolov, kopanje.  

5. Ali poznaš ribiške revije? 

Ribič. 

6. Poznaš katerega znanega ribiča pri nas ali v tujini? 

Ne  

7. Kateri tabor se tu je najbolj vtisnil v spomin? 

V Črnomlju, saj sem prvič spoznala mentorje in kar nekaj dobrih prijateljic.  

8. Tvoj najtežji ulov 

Krap, ki je imel 2-3 kilograme.  

9. Ali bi kaj spremenila/dodala na taboru? 

Muharila bi na vodi, ne pa na suhem.  

10. Kaj ti je bilo na letošnjem taboru najbolj všeč? 

Ribolov 
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SKRITE ŽELJE  

Ah,kaj bi dal, da bi imel nekoga, 

ki bi mi pesmi pel, 

ki bi mi pomagal in bi bil vesel, 

če bi tudi jaz kdaj z njim sedel in včasih malo se vrtel, 

podil za njim in se sprostil. 

Kaj bi dal, da bi imel nekoga, 

ki bi ga lahko objel, 

se z njim pogovarjal ali samo sedel in gledal tja v daljavo... 

Ah kaj bi dal ... 

Ah kaj bi dal, še sam ne vem. 

Tako težko je biti sam. 

V samoti tej se ne poznam. 

Ah kaj bi dal,  da bi vsaj enkrat 

zame rekel kdo na glas 

"Res je dober tale škrat!" 

Pa kaj če le za kratek čas. 

Ah, kaj bi dal ... 
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DOBER ČLOVEK  

 

Na človeku so pomembne tri stvari 

Srce, Iskrenost in Razum. 

Če človek Srca nima 

je trd in mar mu ni, 

če v bližini njega kdo močno trpi. 

 

Če človek ni Iskren, 

ne veš kdaj laže ti. 

Ne veš kdaj resno misli 

in kdaj se samo zdi, 

da pomagal rad bi ti. 

 

Če manjka mu Razum 

lahko naredi direndaj iz čiste bedarije 

Ali pa ko gre zares, 

kar gleda in ne ve 

ali naj se usede, 

ali pa kar čez vso klop razleze in zaspi, 

dokler se hrup ne umiri. 

 

Zapomni si: 

Na človeku so pomembne tri stvari 

Srce, Iskrenost in Razum. 
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    Rok Javornik 

 

 

1. V kateri ribiško družino si v članjena in koliko časa? 

Sem član ribiške družine Maribor, že 2 leti.  

2. Kdo te je navdušil za ribolov? 

Za ribolov me je navdušil oče. 

3. Si že bila na kakšnem tekmovanju ali taboru? 

Velikokrat sem že bil na tekmovanjih, tako v Sloveniji kot tudi v tujini( Hrvaška, Madžarska). 

Letos grem prvič na svetovno tekmovanje v Sevnico.  

4. Dejavnosti na taborih 

Met muhe v daljavo, met muhe v tarčo, casting, met z obtežilnikom, ribolov.  

5. Ali poznaš ribiške revije? 

Ribič 

6. Poznaš katerega znanega ribiča pri nas ali v tujini? 

Jernej Ambrožič, Mitja Kmetec.  

7. Kateri tabor se tu je najbolj vtisnil v spomin? 

Letošnji. 

8. Tvoj najtežji ulov 

Krap težak 11 kilogramov. 

9. Ali bi kaj spremenila/dodala na taboru? 

Nič, samo več prostega časa bi lahko imeli. 

10. Kaj ti je bilo na letošnjem taboru najbolj všeč? 

Ko sem ulovil 10-kilogramskega amurja. 
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7 Izdelki 

   Adam Fortunat 

»Na taboru mi je bilo všeč, lovili smo ribe. Skoraj vsak dan so bila tekmovanja. Pijača ter jedi 

so bile dobre. To leto je bil najtežji 7-kilogramski krap. Sobe ter hotel so bile lepe. Užival sem 

v ribolovu. V petek pa so prišli kraparji ter nam pokazali, kako lovijo krape. Bili smo tudi v 

ribogojnici in videli veliko rib«. Tine Sukič 

Az ideji tábor a HE Brestanica-Krškoban zajlott, tavaly is itt volt. Sokat horgásztunk, 

barátkoztunk és sok ujdonságot megtanultunk. Az ideji táborban 23 fiú, 5 lány és 7 mentor 

vett részt. Sok sportágazatban tevénykedtünk és versenyeztünk. Több régióból voltunk. A 

táborban a tengermellékrıl, mariborból, ljubljonából, celjebıl, muravidékrıl és novo 

mestoból vettek részt. Nagyon jól éreztük magunkat. / Letošnji tabor je potekal v RD 

Brestanici-Krško, tudi lani je tu bil. Veliko smo ribarili, spoprijateljili in veliko novosti 

spoznali in naučili. V taboru je bilo 23 fantov , 5 deklin in 7 mentorjev. Tekmovali smo v 

najrazličnejših športnih panogah in dosegali dobre rezultate. Bili smo iz različnih regij, kot 

so: Primorska, Maribor, Ljubljana, Celje, Pomurje in Novo mesto. Zelo dobro smo se imeli 

na tem taboru. 

Peter Nagy in Mátyás Feher 
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  Patricija Šturm 

                     

Kako sem postal vodja tabora 

Vodjo tabora sem dobil tako, da sem bil priden. Dobil 

sem kartico, na kateri je pisalo moje ime. Svoje naloge 

sem solidno opravil. Skrbel sem za red v sobah in za 

programe. Tudi otroke sem pošiljal spat. Vodil sem 

oglede. Ob večerih sem z mentorji sedel v gostilni in pil 

sok. V čast mi je bilo biti v tej funkciji, saj so otroci 

ubogali in je bilo vse v najlepšem redu. Še kdaj bi bil rad 

vodja tabora. 

                                                          Rafael Hladnjak ZRD Pomurje 
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                         Manja Slavinec                Sara Hauptman 

 

V petek smo se tekmovalci odpravili na jutranji ribolov k ribnikom v Mačkovcih. Po udobni 

namestitvi se je začelo 5-minutno krmljenje in nato 3-urna tekma. Za začetek sem se odločil 

za ribolov pod približno 7 metrov oddaljeno vrbo, ki je svoje veje spuščala v mirno vodo. Po 

45 minut lovljenja je moj plovec naglo izginil v rjavi vodi, sledil je močan zateg in 

nekajminutni boj z ribo. Ko se je približala bregu, sem zagledal prelepo hrbtno plavut, ki 

pripada krapu. Tolminski mentor Dušan Peršič mi jr krapa s podmetalko pomagal spraviti na 

suho, kjer sem ga osvobodil trnka in ga dal v mrežo za shranjevanje rib. Ob koncu tekme sem 

ulovil se enega ploščiča in dve zeleniki. Tako se je tekma končala z mojim 1244 g težkim 

ulovom. Dan mi bo ostal za zmeraj v lepem spominu. 

Aljaž Troha 
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   Rok Papež 

Jan Štefanič      

             Lea Žitnik 
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ŽIVLJENJE 

Življenje hitro teče, 

kakor sonce se iskri 

in kakor veter odfrči, 

tako da ga nikjer več ni. 

  

Včasih človek si vzame čas. 

Takrat se zamisliš, ne hitiš, se ustaviš in zaveš, 

kakšen čudež si narave. 

  

Če samo hitiš, 

iz mesta na mesto se podiš, 

ne opaziš, da se svet vrti 

ne ptičke, ki ti žvrgoli. 

  

Včasih čas se ti ustavi. 

Takrat pogledaš na okrog 

in svet se čisto tuj ti zdi, 

ker ne brzi, ker počasi se vrti. 

  

Tako ljudje opazijo stvari, 

za katere se jim zdi, 

da jih do tlej res skoraj ni. 

  

Življenje je res krasen dar. 

Lea Žitnik 
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8 Rezultati tekmovanj 

• Tekmovanje v lovu rib s plovcem (ekipno) 

EKIPA TEKMOVALCI SKUPNE 

TOČKE 

UVRSTITEV 

MB 

Lea ŽITNIK 

83 1. Klementina KRIŽANEC 

Rok JAVORNIK 

POM 

Tine SUKIČ 

127,5 2. Tine TKALEC 

Matyas FEHER 

LJ 

Sara HAUPTMAN 

136 3. Patricija ŠTURM 

Gašper BIZJAK 

• Tekmovanje v lovu s plovcem (posamezno) 

IME IN PRIIMEK TOČKE UVRSTITEV 

Rok JAVORNIK 18 1. 

Lea ŽITNIK 20 2. 

Aljaž TROHA 21 3. 

• Lov rib s plovcem (dekleta) 

 IME IN PRIIMEK TOČKE UVRSTITEV  

Lea ŽITNIK 20 1. 

Sara HAUPTMAN 24 2. 

Manja SLAVINEC 26 3. 

Klementina KRIŽANEC 45 4. 

Patricija ŠTURM 58 5. 
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• Pikado 

IME IN PRIIMEK TOČKE UVRSTITEV 

Lea ŽITNIK 101 1. 

Žak FIJAVŽ 57 2. 

Manja SLAVINEC 55 3. 

• Met muhe v daljavo 

IME IN PRIIMEK DALJAVA UVRSTITEV 

Rok JAVORNIK 35,78 1. 

Jaka STARE 31,76 2. 

Aljaž TROHA 31,3 3. 

• Lov ribe z magnetom 

IME IN PRIIMEK TOČKE UVRSTITEV 

Jan ŠTEFANIČ 32 (29) 1. 

Gašper BIZJAK 32 (26) 2. 

Tine SUKIČ 32 (22) 3. 

• Balinanje  

IME IN PRIIMEK TOČKE UVRSTITEV 

Rok JAVORNIK 26 1. 

Matija LUŽNIK 24 (28) 2. 

Peter NAGY 24 (26) 3. 

• Muha cilj 

 

 

 

IME IN PRIIMEK TOČKE UVRSTITEV 

Matija LUŽNIK 30 1. 

Aljaž TROHA 25 2. 

Klementina KRIŽANEC 25 3. 
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• Skupna uvrstitev 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IME IN PRIIMEK TOČKE UVRSTITEV 

Rok JAVORNIK 40 1. 

Matija LUŽNIK 45 2. 

Jan ŠTEFANIČ 54 3. 
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9 Galerija slik 
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