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STRATEGIJA RZS  2012 - 2016

DELO Z MLADIMI RIBIČI:

•Pridobivanje mladih ribičev.

•Usposabljanje mladih ribičev.

•Usposabljanje mentorjev.

•Zagotavljanje strokovne literature za mlade 
ribiče



PROGRAM DELA RZS V LETU 2014

KOMISIJA ZA DELO Z MLADIMI RIBIČI:

•Usposabljanje mentorjev mladih ribičev v 
Mariboru (15. marec).

•21. tabor mladih muharjev na Bledu (23. –
25. maj).

•36. splošni tabor mladih ribičev v  ?????

•Šola ribolova.

•Natečaj za najuspešnejšo RD pri 
pridobivanju mladih ribičev.



Pristopi za pridobivanje mladih 
ribičev:

• Obiski šol: 
- pismo ravnateljem OŠ (pobuda)
- predstavniki RD obiščejo OŠ (plan)
- usposabljanje učencev (šola, ribnik).

• Pogovori s starši.

• Spletna stran.

• Članarina.

• Javno oglaševanje.



Zagotavljanje pogojev za delo z 
mladimi ribiči RD:

• Odnos vodstva RD do dela z mladimi ribiči.

• Delo z mladimi je sestavni del letnega plana 
dela RD.

• Finančna sredstva zagotoviti z letnim planom.

• Prostorski pogoji za teoretična usposabljanja.

• Ribnik (voda) za praktična usposabljanja.

• Usposobljeni mentorji.



Vsebine dela z mladimi ribiči
Teoretična usposabljanja:

• varstvo voda
• spoznavanje in prepoznavanje rib
• gojitev in vlaganje rib
• etika športnega ribolova
• ekološke teme
• nesreče ob vodi – varnost
• spoznavanje vodnega habitata
• naravni plenilci rib
• ogledi videofilmov 



Praktična usposabljanja:

• priprava ribiškega pribora

• ribolovne tehnike: beličarjenje, muharjenje, 
talni ribolov, krapolov

• priprave na tekmovanja

• strokovne ekskurzije: muzeji, sejmi

• čezmejna srečanja in tekmovanja



Ribiški tabori

• Cilji: druženje, učenje, usposabljanje, 
socializacija v skupini.

• Oblike taborov: večdnevni (z bivanjem na 
taboru).

• Organizatorji taborov: RD, ZRD, RZS.
• Za udeležbo na ribiških taborih je potrebna 

priprava mladih ribičev in njihovih staršev.



ŠOLA RIBOLOVA

• Organizator: ZRD ali RD.

• Izvajalec: mentor ob pomoči vodstva RD.

• Oblika: 2-3 dnevna, v ribiškem domu in ob 
vodi, z dnevnimi prihodi in odhodi v šolo.

• Vsebina: teoretične in praktične osnove 
ribolova.



Ribiška tekmovanja

• na nivoju RD

• na nivoju ZRD

• meddružinska tekmovanja iz različnih ZRD

• državno prvenstvo

• kvalifikacije za državno reprezentanco

• mednarodna tekmovanja



MOTIVACIJA

• Pohvale

• Priznanja RD

• Nagrade (ribiški pribor, strokovna 
literatura)

• Medalje

• Pokali

• Priznanja RZS

• Izleti, ekskurzije, obiski sejmov



P R A V I L N I K R Z S 
o priznanjih 

• Priznanja so: znaka, redi in plakete 

• Znaka: 

• – znak mladi ribič, 
• – znak za ribiške zasluge. 

• Redi: 

• – red za ribiške zasluge III. stopnje, 

• – red za ribiške zasluge II. stopnje, 

• – red za ribiške zasluge I. stopnje. 

• Plaketi: 

• – plaketa RZS, 

• – plaketa Ivana Franketa. 

• Vsa priznanja se podeljuje skupaj z ustrezno listino. 



Znak mladi ribič

• 5. člen 

• Znak mladi ribič se podeli mlademu ribiču 
za vsaj 3-letno delovanje v ribiški družini, 
za nadpovprečno zavzeto sodelovanje na 
tekmovanjih mladih ribičev, za sodelovanje 
na taborih mladih ribičev in drugih 
prireditvah v ribiški družini, ki vključuje 
mlade ribiče. 



MOTIVACIJA
KAJ NUDI RZS:

ARTIKEL CENA z DDV

RIBIŠKI PRIROČNIK 20,00

PRIROČNIK ZA GOSPODARJE IN ČUVAJE 20,00

SPRIČEVALO 0,30

Plakat »NAŠE SLADKOVODNE RIBE« 5,00

Plakat »OGROŽENE RIBE« 3,76

VEZENI NAŠITEK RZS 3,00

MEDALJA LRP S TRAKCEM, komplet 12,00

KASTINŠKI OBTEŽILNIK 0,65

Diploma »ZA RIBIŠKE ZASLUGE« 0,45

Znak »ZA RIBIŠKE ZASLUGE«, komplet 3,00

PVC KUVERTA ZA DIPLOMO 0,55

Knjiga »RIBIČIJA TA NAŠA« 8,50



MOTIVACIJA

Kaj nudi RZS – 2
DIPLOMA RD za LOV RIB S PLOVCEM 0,42

PRIZNANJE RD 0,65

DIPLOMA ZRD za LOV RIB S PLOVCEM 0,42

DIPLOMA za LOV RIB Z MUHO 0,59

Knjiga »PODUST« 4,00

Igrica »SPOZNAVAJMO SLADKOVODNE RIBE« 6,00

Brošura »MUHARSKI PRIROČNIK ZA MLADE RIBIČE« 5,00

Brošura »Mlademu ribiču« 5,00

Značka SULEC (posrebrena, pozlačena) 5,00

Značka RZS, velika 4,00

Značka RZS, majhna 3,50

Knjiga »SLOVENSKO SLADKOVODNO RIBIŠTVO IN RIBIČI 
SKOZI ČAS«

20,00



LITERATURA ZA MLADE RIBIČE

• Brošura MLADI RIBIČ (RZS, 2008)
• Zgoščenka (CD) Ribe v slovenskih vodah (RZS in TMS, 

2006)
• Zgoščenka (CD) Ribolov (pripomoček za delo mentorja)
• Muharski priročnik za mlade ribiče (Martin Šircelj, RZS, 

2013)
• Revija RIBIČ, stran Mladi ribič
• Evropska ribiška aliansa: Od izvira do morja (RZS, 2012)
• Otroška igrica: Spoznavajmo sladkovodne ribe (RZS, 

2011).
• Aplikacija RZS kviz (spletna stran RZS)



RAZPRAVA

• primeri dobre prakse

• premagovanje ovir pri pridobivanju mladih 
ribičev

• najpogostejše težave pri delu z mladimi 
ribiči

• kaj pričakujete od RZS

• pobude in predlogi


