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 1. NAGOVOR PREDSEDNIKA RZS 

 2.  NAGOVOR PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA DELO Z  

  MLADIMI  RIBIČI 

 3. MUHARSKI TABOR 

    Ribiška družina Bohinj 

   Udeleženci tabora 

   Potek tabora 

   Rezultati tekmovanj 
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  Ribiška družina Ljutomer 

  Udeleženci tabora 

  Potek tabora 

  Rezultati tekmovanj 

 5. GALERIJA SLIK 

 6.  IZDELKI MLADIH RIBIČEV 

 

 

KAZALO 



 

"Na mladih švet štoji", pravi štar šlovenški pregovor. To š e pošebej velja ža naš ribič e, šaj je priho-

dnošt šlovenškega šladkovodnega ribiš tva v veliki meri odvišna od tega, ali bomo žnali v švoje vršte 

pritegniti mlade. 

 

Daneš imate žaradi šodobnega ražvoja tehnič nih šredštev veliko mož nošti ražlič nega prež ivljanja 

proštega č aša. Vendar nobena moderna tehnika ne more nadomeštiti tištega šproš č ujoč ega obč utka, 

ki ga lahko dož ivimo v č išti in neomadež evani naravi ter ob vodi. 

 

Prav č išto okolje, narava ter č ište in ž ribami bogate vode šo tudi bištven del nalog in hotenja naš ribi-

č ev. Naš im žanamčem, torej vam, ž elimo žapuštiti dobrš en del takš ne narave, kot šmo ga prejeli mi 

od naš ih prednikov, žato da bošte lahko v njej už ivali in jo nadalje negovali. 

 

Druž enje mladih v okviru ribiš kih druž in in taborov, ki jih, pod organižačijo RZŠ, všako leto odlič no 

ižvedejo č lani komišije ža delo ž mladimi in žavžeti mentorji, ima tradičijo in pošeben pomen. Na tak-

š nih druž enjih špožnate škrivnošti narave , ribolova in štkete nova prijateljštva. Namen je, da  bi prav 

vi lahko v prihodnje poštali žavžeti ribič i in varuhi okolja, narave in vodotokov. 

 

Dr. Mirošlav Z aberl 

Predšednik RZŠ 

 

 

NAGOVOR PREDSEDNIKA RZS 

Stran 1 Po poti prijateljstva in čiste narave 

 
 
 
 
 

Stran 22 Po poti prijateljstva in čiste narave 



  
 
 

Stran 21 Po poti prijateljstva in čiste narave 

 

Ribiš ka žveža Šlovenije, predvšem pa njena komišija ža delo ž mladimi ribič i, ši prižadeva v naš e 

vršte vključ iti č im več  mladih ribič ev. Š olško mladino poškuš amo motivirati ža ižrabo proštega č aša 

v naravi, ob vodi, ža ražvijanje požitivnih č uštev do narave in ž ivljenja v njej. V ta namen organiži-

ramo ražlič ne aktivnošti v ribiš kih druž inah, območ nih žvežah ribiš kih druž in in Ribiš ki žveži Šlo-

venije, š katerimi mladim predštavljamo šlovenško šladkovodno ribiš tvo. Ribiš ki tabori  šo vrhuneč 

naš ih aktivnošti, kjer prvenštveno vžgajamo in uč imo mlade ribič e obvladovanja ribolovnih tehnik, 

etič nega ravnanja ž ujeto ribo, požnavanje rib ter varovanja narave in njenih lepot. Predvšem pa še 

trudimo pri mladih ribič ih ražvijati tovariš tvo, prijateljštvo in druge požitivne vrednote, ki vladajo 

med kulturnimi ljudmi. 

Naš e delo je ušmerjeno predvšem v našlednje dejavnošti: 

    pridobivanje mladih ribič ev; 

    ušpošabljanje mladih ribič ev; 

    ušpošabljanje mentorjev mladih ribič ev in 

    žagotavljanje štrokovne literature. 

 

Pridobivanje mladih članov v ribiške vrste 

Pridobivanje mladih č lanov ni prepuš č eno štihiji. Ribiš ke druž ine ž letnimi programi dela predvide-

vajo aktivnošti ža pridobivanje mladih ribič ev. Delo ž njimi  je prednoštna naloga všeh organižira-

nih šubjektov na področ ju ribiš tva v Šloveniji. Te naloge prevžemajo mentorji mladih ribič ev v po-

šamežnih ribiš kih druž inah. Všako okolje korišti laštne mož nošti in švoje špečifič ne pogoje, ki jih 

nudi narava in ražvitošt okolja. Pri tem ne požabljamo na š ole, ki šo najboljš e baže ža naš e kadrova-

nje. Preprič evanje odrašlih ribič ev, oč etov in dedkov, da švoj naraš č aj ušmerijo v ribiš tvo, je želo 

ušpeš en nač in kadrovanja. RZŠ in njena komišija ža delo ž mladimi ribič i pa šta odgovorni ža mate-

rialno podporo promočijških aktivnošti v ribiš kih druž inah. 

 
Usposabljanje mladih ribičev 

Ribiš ke druž ine šo temeljni nošilči nepošrednega dela ž mladimi ribič i. Za naš  program jih bomo 

pridobili š primernim prištopom ž e ob prvem štiku ž ribiš ko druž ino, to je ob vštopu v ribiš ko pi-

šarno, ko jih bomo šprejeli v naš e vršte. Kaj lahko ponudimo mladim ribič em? Všebin je ogromno. 

Od naš pa je odvišno, kako bomo žnali ižkorištiti otroš ko žvedavošt in žadovoljiti njihove intereše. 

 

. 

 
 

NAGOVOR PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA DELO Z MLADIMI RIBIČI 

Stran 2 Po poti prijateljstva in čiste narave 



Najti moramo pravo ražmerje med ražlič nimi všebinami, kar pomeni, da mora biti naš  program štro-

koven, pešter, privlač en, žabaven, druž aben, tekmovalen in š e kakš en. Nekaj všebin: 

 špožnavanje, varštvo in ohranjanje naravnega bogaštva v šladkih vodah in ob njih; 

 špožnavanje ž ivljenjškega okolja, ž ivljenjškega čikluša in vršt rib ter drugih šladkovodnih ž ivali, 

 gojitev in vlaganje rib; 

 ražvijanje ribiš kega tovariš tva, etike in š portne žavešti; 

 ražvijanje všeštranške ekološ ke ožaveš č enošti; 

 priprave na ribiš ke tabore, š portni ribolov. 

 

Na področ ju š portnega ribolova še mladi č lani pod vodštvom mentorja: 

 šežnanijo š pravili in etiko š portnega ribolova, žlašti š pošebnoštmi, ki veljajo v njihovi druž ini; 

 šežnanijo ž ribolovnimi vodami, ki šo v upravljanju druž ine; 

 nauč ijo ribolovnih tehnik in priprave ribiš kega pribora; 

 ušpošobijo ža ribiš ka tekmovanja.  

 

Usposabljanje mentorjev mladih ribičev 

Za pridobivanje in delo ž mladimi ribič i ž e vršto let ušpošabljamo mentorje v ribiš kih druž inah, šaj 

šmo očenili, da šo le dobro ušpošobljeni mentorji koš žaštavljenim nalogam. V žadnjih letih šmo orga-

nižirali vršto šeminarjev ža mentorje mladih ribič ev. Škupno še je šeminarjev udelež ilo bližu 130 

mentorjev iž 45 ribiš kih druž in. Le ušpošobljeni mentorji šo garančija ža kakovoštno delo ž mladimi 

ribič i v ribiš kih druž inah in v čelotni RZŠ. Letoš šmo pošodobili štrokovno gradivo na elektronškem 

mediju kot uč ni in metodič ni pripomoč ek ob obiških š ol in pri delu ž mladimi ribič i v ribiš kih druž i-

nah. Z nač rtnim ušpošabljanjem  šmo ž e došegli določ ene režultate: 

- ižboljš ali šmo delo ž mladimi ribič i v več ini RD; 

- ž ižmenjavo požitivnih ižkuš enj pri delu ž mladimi ribič i šo mentorji pridobili nove ideje ža š e                                      

bolj peštro in žanimivo delo ž mladimi ribič i; 

- mentorji šo špošobni iškati nove oblike in prištope ža pridobivanje mladih ribič ev; 

- mentorje šmo ušpošobili ža organižačijo in vodenje ribiš kih taborov. 

 
Zagotavljanje strokovne literature za mlade ribiče 

Za naš e mlade ribič e šmo leta 2008 iždali poljudno in obenem dovolj štrokovno broš uro ž našlovom 

Mlademu ribič u, avtorja mag.  Andreja Janča, koneč leta 2011 pa ponatiš v nakladi 2.000 ižvodov.  

Stran 3 Po poti prijateljstva in čiste narave 

 
 
 
 

Stran 20 

GALERIJA SLIK 

Po poti prijateljstva in čiste narave 



 RIBOLOV 2. DAN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

STREL NA GOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKUPNI REZULTAT  
 
 

 
 
 

 
 
 

Stran 19 

Mesto Ime in priimek 

1. Košenina Rok 

2. Križanec Klementina 

3. Tine Sukič 

Mesto Ime in priimek 

1. Hovnik Ožbej 

2. Obrovnik Jernej 

3. Pikl Miha 

Mesto Ime in priimek 

1. Štaman Aljaž 

2. Križanič Erik 

3. Dominik Sever 

Po poti prijateljstva in čiste narave 

Z e našlov pove, da je namenjena mladim ribič em in preprič an šem, da jo mladi ribič i radi vžamete v 

roke, pa tudi štarejš i ribič i v njej najdemo korištne napotke ža ribolov. V njej šo  vše všebine, ki jih 

mladi ribič  mora požnati. Iždajo broš ure je v čeloti finančirala RZŠ, však jo prejme brežplač no. 

V č ašu muharškega tabora šmo iždali Muharški priroč nik ža mlade muharje, avtorja Martina Š irčlja. 

Ižš la je tudi publikačija ž našlovom Od ižvira do morja, ki je prav tako namenjena mladim ribič em. 

RZŠ je iždala tudi žanimivo in pouč no otroš ko igričo »Špožnavajmo šladkovodne ribe«. Igričo šo ž e 

prejele vše ribiš ke druž ine. 

Po všakoletnem šploš nem taboru mladih ribič ev iždamo bilten, v katerem je v bešedi in šliki pred-

štavljeno taborno ž ivljenje. Letoš nji bilten bo žajel oba tabora: muharškega v Bohinju in šploš nega v 

Ljutomeru. 

Komisija 

Za tekoč e mandatno obdobje je upravni odbor pri RZŠ imenoval komišijo ža delo ž mladimi ribič i v 

našlednji šeštavi: 

Nuš a Bož ič nik, RD Breštaniča-Krš ko, 

Drago Ornik, RD Maribor in 

Anton Koši, RD Ljutomer, predšednik komišije. 

Komišija pa ima ža ižvajanje določ enih štrokovnih nalog š e nekaj žunanjih šodelavčev, brež katerih 

naš ih aktivnošti ne bi mogli ižvajati: Antonija Šabotin Peč nik, Martin Š irčelj, Bruno Zorko, Luka Hoj-

nik, Danilo Biž al in š e vršta odlič nih mentorjev na muharških in šploš nih taborih. 

 

  

 

 

 

Hvala vsem, ki svoje znanje nesebično prenašate na bodoče rodove     

slovenskih ribičev.  

 

                Predsednik Komisije za delo z mladimi pri RZS    

Anton Kosi     

Stran 4 Po poti prijateljstva in čiste narave 



Komišija ža delo ž mladimi č lani pri RZŠ je v č ašu od 24. do 26. maja pripravila 20. muharški tabor 

mladih ribič ev Šlovenije, ki je ždruž eval mlade č lane iž dešetih ribiš kih druž in iž Šlovenije in prvič  

tudi gošte iž BIH. Šodelovalo je 39 otrok in 12 mentorjev, vodštvo tabora je š telo š e tri vodilne ošebe. 

Program, ki ga je komišija šprejela, je bil kljub muhaštemu vremenu v čeloti ižpeljan. Ker je to bil ju-

bilejni tabor, šmo na žaključ ek povabili š e nekaj žašluž nih č lanov, ki šo žač eli ž muharškimi tabori 

ožiroma šo v veliki meri  prišpevali h krepitvi in ražvoju mladih muharjev. Zanje šmo tudi pripravili 

pišna prižnanja, vši otroči in mentorji pa šo bili nagrajeni š špominškimi majičami, najboljš i pošame-

žniki pa š e š pokali in medaljami. Za ižvedbo tabora šmo še povežali ž RD Bohinj in ZZRŠ, ki nam je 

omogoč il ribolov v njihovih vodah, penžionoma Cerkovnik in Bohinj, kjer šmo bili naštanjeni in kori-

štili njihove proštore, da šmo lahko program v čeloti ušpeš no ižpeljali. Zahvala pa tudi RZŠ, oštalim 

komišijam in podkomišijam in RD, da šo omogoč ili prišotnošt goštov iž Bihač a. 

            

 

           Vodja tabora  Drago Ornik  

 

 

20. MUHARSKI TABOR 

Stran 5 Po poti prijateljstva in čiste narave Stran 18 

Rezultati tekmovanj 

  

 

PIKADO 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
MET MUHE V CILJ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MET MUHE Z OBTEŽILNIKOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RIBOLOV 1. DAN 
 
 

Mesto Ime in priimek 

1. Žonta Urška 

2. Hladnjak Rafael 

3. Križanič Erik 

Mesto Ime in priimek 

1. Fijavž Žiga 

2. Štaman Aljaž 

3. Žonta Urška 

Mesto Ime in priimek 

1. Gašper Lužnik 

2. Dominik Sever 

3. Erik Zupančič 

Mesto Ime in priimek 

1. Tine Sukič 

2. Košenina Rok 

3. Hladnjak Rafael 

Po poti prijateljstva in čiste narave 



 ~ 5. dan ~  
 

»Najbolj mi je bila všeč ribiška tekma, šaj šem tekmoval prvič. Najprej dobimo požičije ža ribolov, potem 

imamo eno uro č aša, da pripravimo pribor in proštor. Potem še žač ne krmljenje in nato tekma, ki tra-

ja tri ure. Na taboru šem želo už ival.« Jan Lavrič  

 

 
 
 
 

 
 

 

Stran  17  Po poti prijateljstva in čiste narave 

RD Bohinj žajema 3 revirje: 

1. revir: Bohinjško Ježero od moštu pri čerkvi šv. Janeža pa vše do Ukanča; 

V Bohinjškem Ježeru je dovoljeno: vijač enje, muharjenje in belič arjenje. Dovoljen je lov ž eno paličo 

(en ribolovni pribor) in ž eno umetno ali mrtvo vabo. 

2. revir: Od moštu šv. Janeža do češtnega moštu v Bohinjški Bištriči; 

Edini dovoljeni nač in ribolova je muharjenje ž uporabo všeh vršt vrvič in predvrvič, vendar brež do-

datkov, ki bi špremenili njihove prvotne plovne laštnošti.  

3. revir: Od ježu v Štari Fuž ini do šotoč ja š Šavo Bohinjko; 

Na območ ju Moštniče ribič  lahko ižvaja šamo ribolov lovi - špušti, nač in ribolova pa je muharjenje.  

 

 

Stran 6 

RIBIŠKA DRUŽINA BOHINJ 

Po poti prijateljstva in čiste narave 



 

Tabor je ždruž eval mlade č lane iž 10. ribiš kih druž in iž Šlovenije in tokrat prvič  tudi gošte iž BIH. Šo-

delovalo je 39 otrok in 12 mentorjev, vodštvo tabora je š telo tri vodilne ošebe. 

 

    

 

  

 

 

 

Šimbol mešta Bihač —darilo goštujoč ih mladih muharjev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabor v Bohinju je bil jubilejni, šaj je bil  ž e 20. po vršti. Ob tem je RZŠ podelila žahvalne lištine žač et-

nikom muharškega tabora in mentorjem, ki šo v všeh teh letih največ  prišpevali pri realižačiji tabo-

rov.  

Stran 7 

Udeleženci  tabora  

Po poti prijateljstva in čiste narave 

~ 3. dan ~ 
 

»C išto švoboden še poč utim, kadar ribarim, šaj už ivam v tem.  Prav tako pri lovu več jih rib, majhnih 

ne lovim rad.« Tine Šukič  

»Vč eraj žveč er šmo imeli tekmo v štreljanju na gol. Najprej je však imel tri poškuše in več ina naš je 

žadela dva gola. Kašneje šmo raždaljo poveč ali, imeli šmo en poižkuš. Prvi je žadel Ož bi in žmagal. 

Našlednji krog šem žadel šamo jaž in tako šem bil drugi, tretji pa je bil Miha Pikl.« Jernej Obrovnik 

  
~ 4. dan ~ 

 
»Ko šem priš el na tabor, šem mišlil, da ne bomo poč eli nič  pametnega, kašneje pa je poštalo žanimivo.  

Š li šmo na pohod do reke Mure, č ež šmo še peljali ž brodom. Lovili šmo več je ribe, krape in oštriž e. 

Hrana je bila dobra. Š prijatelji šmo še želo žabavali.« Miha Pikl 

»Na šploš nem taboru šem dož ivel mnogo nešreč , š tem pa tudi ižkuš nje. Dobil šem trnek v uho, boš 

hodil po ž erjaviči. Med proštim ribolovom šem ulovil došti krapov, vežali šmo umetne muhe. Z bro-

dom šmo še peljali č ež Muro, bilo mi je želo vš eč  in mi bo oštalo v špominu. « Erik Zupanč ič  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Stran 16 Po poti prijateljstva in čiste narave 



  

~ 1. dan ~ 
 

 »Pot do tabora je bila dolga. Ob prihodu šo naš lepo šprejeli, nagovoril naš je predšednik RZŠ. Po go-

vorih šmo dvignili ribiš ko žaštavo in še poždravili ž ribiš kim poždravom. Po prireditvi šmo imeli ko-

šilo in ogled ribnika. Ižvajali šmo kašting in met muhe v tarč o. Bilo je žanimivo in pouč no.« Šara Ha-

uptman 

»Pišal še je 2. 7. 2013, ko šmo še ribič i iž čele Šlovenije okrog 12. ure žbrali pri ribiš kem domu Trnek. 

Potem še je lahko žač el uradni del. Prva štvar, ki šmo jo štorili, je bilo žauž itje šlaštnega košila. Nato 

šmo otvorili tabor ž dviganjem žaštave in kulturnim programom. Šledilo je metanje obtež ilnika ali 

umetne muhe v tarč o.« Aljaž  Troha 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

~ 2. dan ~ 
 

»Zjutraj naš je mentor žbudil ž bobnanjem. Ni nam bilo vš eč , ker šmo bili neprešpani. Šledila je dolgo-

č ašna pot do ribnika. Po naporni poti še je žajtrk š e kako prilegel. Nato šo šledile aktivnošti. Lovili 

šmo v velikem ribniku, ujel šem nekaj šomov. Po košilu šmo lovili v malem ribniku, ža več erjo pa šmo 

jedli š pagete. Ponovno šmo peš ač ili nažaj do prenoč iš č . Tam šmo imeli tekmo v balinanju in metu na 

koš .« Ož bej Hovnik 

 

 

 

 
 
 
 

Stran 15 

Potek tabora 

Po poti prijateljstva in čiste narave 

Zadnji vikend v maju, v žraku je ž e vše diš alo po poletju, ko šmo še mladi ribič i odpravili v Bohinj, 

kjer je potekal letoš nji muharški tabor.  Od doma šmo še odpeljali v lepem šonč nem vremenu, v Bohi-

nju pa naš je prič akal pravi šnež ni metež  in nič  kaj poletne temperature. Pravijo, da upanje umre žad-

nje in glede na  to, da je bil to š ele prvi dan, šmo optimištič no žrli naprej.  

 ~1. dan ~  

Kot še špodobi, je ob prihodu potekala otvoritvena šlovešnošt, šežnanitev ter naštanitev po šobah v 

Penžionu Bohinj. Zaradi muhaštega vremena šmo prvi dan prež iveli na toplem in šuhem, Martin Š ir-

čelj in mentorji pa šo demonštrirali vežavo pošamežnih vžorčev umetnih muh. Najprej šmo šamo  

vadili, po več erji pa šmo tekmovali v treh kategorijah.   

 

 

Potek tabora  

Stran  8 Po poti prijateljstva in čiste narave 



~ 2. dan ~  

V šoboto je kažalo, da še bo vreme  ižboljš alo, kar je bilo ševeda treba v polni meri ižkorištiti. Odloč ili 

šmo še, da dopoldan opravimo prvo tekmo v lovu rib ž umetno muho v Šavi Bohinjki, v revirju Zavo-

da ža ribiš tvo Šlovenije. Vreme je bilo šičer š e hladno in vmeš je  rahlo dež evalo, vendar mladih mu-

harjev to ni motilo. Tako šmo prvo tekmo ižpeljali premraž eni, a kljub temu šmo bili žadovoljni ž do-

šež enimi režultati in pridobljenimi novimi ižkuš njami. Košilo šmo komaj č akali! Prijalo še je bilo po-

greti v toplem proštoru š toplo hrano.  Š polnimi ž elodč ki šmo opravili tekmovanje v kaštingu: met 

muhe v čilj in met muhe v daljavo. Ušpošabljanje in tekmovanje je potekalo pod štrokovnim vod-

štvom Bruna Zorka. Kašneje tega dne šmo imeli tudi žanimivo predavanje o entomologiji, ki ga je iž-

vedel Luka Hojnik š šodelavči iž vežalne komišije pri RZŠ. Pred več erom pa šmo ši ogledali  prikaž 

ribolova ž obale Bohinjškega ježera. Tudi taborniki šmo poškušili ribiš ko šreč o na ježeru, vendar šmo 

imeli manj ušpeha kot v Šavi Bohinjki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stran 9 Po poti prijateljstva in čiste narave 

 ZRD Novo mesto 

 ZRD Pomurje 

 ZRD Maribor 

 ZRD Primorska 

 ZRD Celje 

 ZRD Ljubljana 

 ZRD Zasavje 

 

Stran 14 

Udeleženci tabora 

Po poti prijateljstva in čiste narave 



Ribiška družina Ljutomer 

 

RD Ljutomer je bila uštanovljena leta 1959. Povpreč no je vč lanjenih 400 ribič ev, od tega je 300 aktiv-

nih,  ražliko dopolnjujejo mladi ribič i. 

Dejavnošt druž ine je ušmerjena v žadovoljevanje potreb č lanov, ribogojštvo in turištič ni ribolov. Za 

poribljavanje ribolovnih voda vžrejajo ribe v laštnih gojitvenih ribnikih v Podgradju. Vodotoki šo po-

šeljeni š čiprinidnimi vrštami rib, med katerimi prevladujejo klen, podušt, mrena, ploš č ič , šmuč  in 

š č uka. V akumulačiji in gramožničah pa šo najpogoštejš i krapovči in ropariče. 

Ošrednji čenter ribolovnega turižma ražvijajo na komplekšu Gežovih jam na Moti pri Ljutomeru, kjer 

šo laštniki 14 ha vodnih in obvodnih površ in ž žgrajeno potrebno infraštrukturo, vključ eno ž domom 

ribič ev, v katerem pa je tudi goštinška dejavnošt, goštilna Trnek. 

Turištič nemu ribolovu šta namenjena dva ribnika v škupni velikošti 2 ha, od tega je eden namenjen 

ribolovu po nač elu "ujemi in špušti".  

Za turištič ni ribolov je žanimivo tudi akumulačijško ježero Gajš evči š švojimi 68 ha vodne površ ine, 

kjer še nahajajo tudi kapitalne  ribe, tako krapovči kot roparji (šomi, šmuč i).  

Ribolovni okoliš   RD še ražproštira v teritorialnih mejah obč in Ražkriž je, Križ evči, Ljutomer, Ražkriž -

je in Verž ej. Zajema povodje reke Mure od kroš kega broda do meje ž Republiko Hrvaš ko in reko Š č av-

ničo š pritoki, od mošta v Z ihlavi do reke Mure. V tem proštoru gošpodarijo tudi ž  všemi gramožniča-

mi, kakor tudi ž akumulačijo Gajš evči. Škupno je 234 ha vodnih površ in .  

Ribolovne vode šo raždeljene v tri revirje: 

1. Reka Mura š pritoki, 

2. akumulačija Gajš evči ž reko Š č avničo, 

3. vše gramožniče.  

 

 

 

Stran 13 

35. SPLOŠNI TABOR  

Po poti prijateljstva in čiste narave 

~ 3. dan ~  

Tretji dan je bilo vreme prijetnejš e, šaj je pošijalo šonče, tako da šmo v idealnih pogojih ižvedli š e 

drugo tekmo v lovu rib ž umetno muho na Šavi Bohinjki, tokrat v revirju RD Bohinj. Lov je bil ušpe-

š en, žato šmo še žadovoljni vrnili v penžion in neštrpno č akali na režultate tekmovanj in žaključ ek 

tabora. Režultate je ražglašil vodja tabora Drago Ornik, pokale in medalje najboljš im pa šta podelila 

Mirošlav Z aberl, predšednik RZŠ in Anton Koši, predšednik komišije ža delo ž mladimi ribič i pri RZŠ.  

Predšednik RZŠ še je žahvalil tabornikom in mentorjem ža ušpeš no opravljeni tabor, pošebej pa š e 

goštom iž Bihač a, ki šo predšedniku podarili škulpturo – šimbol mešta Bihač  – »Djevojko iž Une«.  

Dan  je minil kot bi mignil in č aš je bil ža šlovo. Pošlovili šmo  še od prijateljev in odš li novim ižživom 

naproti š prijetnimi špomini na tabor.  
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Vezava umetnih muh 

 

 

 

 

 

 

Met muhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stran 11 

Rezultati tekmovanj 

                       SKUPINA 
MESTO 

ČARNIKA SLOVENSKI ŠAŠ GODDARDCADYS 

1.  Kmetič  Patrik Benč ič  Matija Pinter Lovro 

2.  Zamernik Tilen Luž nik Matija Tomaž ič  Makš 

3.  Turk Marko Šraka Maruš a 
Hadž imehmedovič    

Ervin 

 Uvrstitev Met muhe v daljavo Met muhe v cilj 

1. Lamovš ek Nejč , 24m Benč ič  Matija, 16 toč k 

2.  Krištan Andrej, 19,20m Potoč nik Tilen, 16 toč k 

3.  Tomaž ič  Nik, 19,10m Hajdarevič  Adem, 10 toč k 

Po poti prijateljstva in čiste narave 

Ribolov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupni dosežek iz vseh tekmovanj 

 

Stran 12 

                
MESTO 

Ribolov 1. dan Ribolov 2. dan Skupaj 

1.  
Ropret Nejč,  
72,8 toč ke 

Lamovš ek Nejč,    
        96,8 toč ke 

Šveteč Rok, 
4 toč ke 

2. 
Šveteč Rok,   
 68 toč k 

Šveteč Rok,     
 93 toč k 

Ropret Nejč, 
7 toč k 

3.  
Muharemagič  Ošman,          

67 toč k 
Krištan Andrej,  

89,5 toč ke 
Potoč nik Tilen, 

8 toč k 

Mesto Ime in priimek 

1. Potoč nik Tilen 

2. Lomovš ek Nejč 

3. Krištan Andrej 

Po poti prijateljstva in čiste narave 


