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nagovor poDpreDseDniKa rZs
Dragi mladi ribiči, spoštovani starši!

V ribiški organizaciji se dobro zavedamo pomena vključevanja mladih v naše vrste, saj so prav 

oni temelj prihodnosti slovenskega sladkovodnega ribištva. Le-to ima bogato tradicijo, zato 

si želimo, da bi jo v duhu dosedanjih pridobitev z enakim spoštovanjem nadaljevala mlada 

generacija. 

V sedanji, včasih težko razumljivi družbi, je čedalje manj časa za zdrave moralne vrednote, 

kot so družabnost, iskreno prijateljstvo in tovarištvo, medsebojno sodelovanje in pomoč brez 

preračunljivosti, razvijanje zdravega tekmovalnega duha, prostočasne dejavnosti, skrb za 

ohranjanje narave in sobivanje z njo. Zdi se, da nimajo posebnega pomena in da jih je povozil 

čas, a so nujno potrebne za kulturen in skladen razvoj mladih, saj se brez njih ne morejo 

oblikovati v zrele, spoštovanja vredne osebnosti. Tega se v ribiški organizaciji dobro zavedamo, 

zato si v tem pozitivnem duhu prizadevamo vzgajati in izobraževati mlade ribiče v naših vrstah. 

V ribiških družinah, ki so temeljne celice ribiške organizacije, mladi ribiči spoznavate naravno 

bogastvo sladkih voda in izven njih, življenjsko okolje in življenjski ciklus živali, ribolovne 

vode domače ribiške družine, pridobivate osnovna znanja ribolova in etike, seznanjate se z 

gojitvijo in varstvom rib. Vodilo vseh teh aktivnosti je spoznavanje in razumevanje narave ter 

posledično tudi skrb za njeno varovanje in ohranjanje. To pa je osnovni pogoj za obstoj vseh 

živih bitij. Želimo si, da bi mladi prepoznali neprecenljivo vrednost zdravega in vsem živim 

bitjem prijaznega naravnega življenjskega okolja.
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V procesu usposabljanja, vzgoje in izobraževanja mladih ribičev sodelujejo ribiške družine, 

območne zveze ribiških družin in Ribiška zveza Slovenije. To predstavlja temelj društvenega 

dela.  Poleg organiziranja poučnih izobraževanj za mlade člane, strokovnih ekskurzij, družabnih 

srečanj, ribiških tekmovanj in drugih aktivnosti organiziramo tudi ribiške tabore. Na državni 

ravni Ribiška zveza Slovenije vsako leto organizira muharski in splošni tabor mladih ribičev, na 

katerih mladi ribiči preizkušate  znanja, ki ste jih pridobili v ribiških družinah in na ravni zvez 

ribiških družin, ter pridobite nove izkušnje in spoznanja. Pri tem z zadovoljstvom ugotavljamo, 

da tabori na vseh ravneh potekajo v duhu tovarištva, prijateljstva, medsebojnega sodelovanja 

in v zdravem tekmovalnem duhu, kar so osnovni smotri taborov.

Za uspešno in vsebinsko bogato delo pri delu z mladimi ribiči in pri organiziranju taborov se 

zahvaljujem članom komisije RZS za delo z mladimi člani in vsem mentorjem, ki so sodelovali 

na taborih, kakor tudi Ribiški družini Bled za sodelovanje pri organizaciji in izvedbi obeh taborov. 

Predvsem pa se za sodelovanje zahvaljujem našim mladim članom in njihovim staršem, ki 

razumejo smisel našega dela in jih podpirajo pri udejstvovanju v naših vrstah.

Djordje Vučković, 

Podpredsednik RZS
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nagovor preDseDniKa KoMisije

Osnovno poslanstvo Komisije za delo z mladimi ribiči pri Ribiški zvezi Slovenije je 

pridobivanje in usposabljanje mladih ribičev.

Pridobivanje mladih ribičev je osnovno poslanstvo Komisije za delo 

z mladimi ribiči, saj brez mladih ribičev ne moremo izvajati niti 

taborov niti drugih oblik usposabljanja. Pri tej temeljni odgovornosti 

pa komisija ne sme biti osamljena. Pridobivanje mladih ribičev 

mora postati ena temeljnih planskih zavez sleherne ribiške družine 

v Sloveniji. Komisija lahko le nakazuje možnosti pristopa do mlade 

populacije, seznanja s primeri uspešne prakse v posameznih ribiških 

družinah in z izkušnjami iz tujine, mlade ribiče pa včlanjujejo v 

ribiških družinah. 

Pogosto slišimo vprašanja ali celo očitke, kaj je na področju 

pridobivanja mladih ribičev naredila RZS. V imenu in ob podpori RZS 

deluje Komisija za delo z mladimi ribiči, ki je letos ribiškim družinam 

ponudila kar nekaj pobud in programov, s katerimi poskušamo 

motivirati ribiške družine za še večjo angažiranost na tem področju. 

Naj navedem samo nekaj primerov.

• Sodelovanje med ribiškimi družinami in osnovnimi šolami.

 Ribiška zveza Slovenije je v skladu s svojim načrtom zaustavitve trenda staranja članstva 

in povečevanja števila mladoletnih ribičev v skupnem članstvu RZS na vse slovenske OŠ 

naslovila vlogo z namenom predstavitve športnega ribolova učencem v sklopu njihovih 

učnih ur naravoslovja oz. biologije v prihajajočem šolskem letu 2014/2015. Želja vseh 

nas ribičev mora biti, da se sladkovodni ribiči uspešno predstavimo eni najobčutljivejših 

javnosti – otrokom in da bi sčasoma šolske ure o sladkovodnih ribah, delu ribiških družin 

in praktičnih prikazih ribolova postale vse pogostejša praksa in ne osamljena redkost na 

slovenskih osnovnih šolah. 

• Natečaj za najuspešnejšo ribiško družino.

 V Ribiški zvezi Slovenije organiziramo različne aktivnosti, s katerimi mladim predstavljamo 

slovensko sladkovodno ribištvo. Tukaj pa se pojavlja temeljni problem našega dela: 

pomanjkanje mladih ribičev. Za odpravo tega negativnega kadrovskega stanja 

iščemo različne poti do mladih. Odločili smo se, da v letu 2014 poskušamo motivirati 

vodstva ribiških družin z nagradnim natečajem. Ob koncu leta 2014 bomo razglasili 5 

najuspešnejših ribiških družin, ki bodo imele najvišji delež (odstotek) mladih ribičev od 

skupnega števila članstva. Med mlade ribiče po tem natečaju bomo šteli vse mlade ribiče, 

ki bodo letos stari 18 let, in mlajše od te starosti. Upoštevani bodo podatki iz ribiške 

evidence KLEN na dan 01. oktobra 2014.

Anton Kosi, predsednik 
Komisije za delo z mla-
dimi ribiči pri RZS
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• Usposabljanje mentorjev.

 Za uspešno delo z mladimi potrebujemo usposobljene mentorje. Komisija za delo 

z mladimi ribiči vsako leto organizira strokovno srečanje z mentorji, kjer vodstvo RZS 

in člani komisije mentorjem predstavimo letni program dela z mladimi ribiči, podamo 

napotke za njihovo delo v ribiških družinah, predvsem pa jih spodbujamo za pridobivanje 

in usposabljanje mladih ribičev v njihovih sredinah. Naše poslanstvo se ne konča z 

včlanitvijo mladega ribiča v ribiško družino. Takrat nastopi naša naslednja obveza, to 

je usposabljanje mladih ribičev. Mi jih moramo pritegniti v šolo ribolova, na tabore, na 

tekmovanja, ekskurzije in še na vrsto drugih aktivnosti, ki jih organiziramo za mlade 

ribiče.

• Šola ribolova

 Šolo ribolova smo si zamislili kot obliko dela z mladimi ribiči na nivoju RD ali področne 

zveze ribiških družin. Traja lahko en dan, dva ali tri dni, in sicer tako, da mladi ribiči 

prihajajo dnevno na usposabljanje, ki ga organizirajo in vodijo mentorji mladih ribičev. 

Program šole ribolova lahko zajema teoretične vsebine in praktične aktivnosti ob primerni 

ribolovni vodi. Zamisel je bila predstavljena mentorjem na spomladanskem srečanju v 

Mariboru, posredovana pa je bila tudi vsem ribiškim družinam in področnim zvezam 

ribiških družin.

Ali smo z našimi pobudami uspeli spodbuditi ribiške družine k načrtnemu pridobivanju in 

usposabljanju mladih ribičev, bomo videli ob koncu leta, ko bomo opravili. Vse to je bilo 

podrobno predstavljeno na usposabljanju mentorjev mladih ribičev, v Mariboru 15. marca 

letos. Poleg obeh taborov (muharski in splošni), ki bosta letos na Bledu, je komisija predstavila 

pobudo o organizaciji ŠOLE RIBOLOVA. Šolo ribolova smo si zamislili kot obliko dela z mladimi 

ribiči na nivoju RD ali področne zveze ribiških družin. Traja lahko en dan, dva ali tri dni, in sicer 

tako, da mladi ribiči prihajajo dnevno na usposabljanje, ki ga organizirajo in vodijo mentorji 

mladih ribičev. Program šole ribolova lahko zajema nekatere od predlaganih teoretičnih vsebin 

in praktične aktivnosti ob primerni ribolovni vodi.
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riBiŠKa DrUžina BleD

ZGODOVINA

Ribiška družina Bled je bila ustanovljena leta 1953. Sprva je bila razdeljena na dva segmenta, 

odbor za Blejsko jezero, ki je štel 16 – 18 ribičev, predvsem mlajših in odbor za Savo Bohinjko, 

ki ga je sestavljalo nekaj več kot 20 starejših članov. Prvi predsednik Ribiške družine Bled je bil 

Dr. Ivan Kavčič. Ribiči iz jezerskega odbora niso smeli loviti v Savi Bohinjki, medtem ko je bilo 

obratno dovoljeno. Prestop v višjo kategorijo je bil možen šele, ko je nekdo od starejših umrl 

in dal prostor mlajšemu. Ko je bil za predsednika RD Bled leta 1958 izvoljen Ludvik Bem pa so 

se pričele korenite spremembe. Takrat sta Nande Mohar in Zdravko Štibil odšla k predsedniku 

skupščine občine (županu) občine Bled, Jožetu Kapusu in mu izrazila željo da v Ribiški družini 

Bled člani želijo spremembo in novega predsednika, ki bo delal za dobro Ribiške družine 

Bled, kot tudi za dobrobit okolja in ribjega življa. Jože Kapus je nato poklical Ludvika Bema v 

Ljubljano in mu dal komando, da prevzame Ribiško družino Bled. Najprej sta bila združena oba 

odbora v enega in razlik med ribiči ni bilo več. Na prvem občnem zboru se je to tudi zgodilo 

in takrat so vsi postali enakopravni člani Ribiške družine Bled. Predsednik je bil Ludvik Bem, 

Gospodar Jezera je bil Zdravko Štibil, Nande Mohar pa je postal član UO-ja in prevzel sekcijo 

tekmovanj. Bil je izredno zavzet 

in pravi borec za dobrobit Ribiške 

družine Bled. Prav tako so vsi člani 

upravnega odbora iskali sponzorje 

in dodatna sredstva. V RD Bled se 

je pričelo zares društveno življenje. 

V tistem času so bili na prostoru 

današnje ribogojnice samo trije 

bazeni. Ribogojec in poklicni ribič je 

bil takrat Tone Pregelj. Ludvik Bem je 

bil predsednik 3 mandate, po tem je 

mesto predsednika prevzel Zdravko 

Štibil, ki je deloval 2 mandata. Nato 

je Ribiško družino Bled 4 mandate 

vodil Franc Krmelj ter kasneje za 

en mandat Jože Kuzma. Sedanji 

predsednik je Samo Novak, ki 

uspešno vodi Ribiško družino Bled 

in nadaljuje pot, katero so začeli 

zgoraj omenjeni pred 60 leti.
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RIBOGOJSTVO

Ena od ključnih dejavnosti v družini je ribogojstvo. Začetek ribogojstva v Ribiški družini Bled 

sega v leto 1956. Prve ikre lipana so bile smukane pri Jeseniški ribiški družini, v akumulacijskem 

jezeru Završnica. Takratni poklicni ribič Tone Pregelj in gospodar Milan Kokalj, sta postavila 

prve valilnike na studencu, ki izvira pri ribiškem domu ( Veslaška promenada 8 ). Uspeh je bil 

odličen. To je bila tudi prva uspešna umetna valitev lipana v Sloveniji.

Leta 1962 je bilo zgrajeno pokrito vališče s kapaciteto 80.000 kosov lipanskih iker. Ikre so se 

smukale že v lastnih lovnih vodah Save Bohinjke. V letu 1968 je stekel postopek, za izgradnjo 

prvih treh bazenov za vzrejo enoletnih mladic lipana. 

Leta 1972 je bilo izdano lokacijsko in gradbeno dovoljenje za objekt ribogojnica in vališče, ki se 

je z rednim vlaganjem sredstev s strani ribiške družine Bled, ter prostovoljnim delom članstva, 

razvilo v najuspešnejšo ribogojnico v svoji regiji in širše.

Dandanes ribogojnica uspešno vali tudi do 1 milijon iker potočne postrvi, 300.000 iker lipana, in 

20.000 iker sulca. Ribogojnica vali tudi izjemno kvalitetno jezersko postrv. Ribiška družina Bled 

z vložkom oskrbuje lastne vode, zaradi kvalitetne rib pa se močno povečuje prodaja drugim 

ribiškim družinam doma in v tujini. Ribogojnica ima izjemno čisto vodno zajetje, genske 

raziskave ribjega zaroda pa opravlja Biotehnična fakulteta. Ribe so neoporečne in zdravstveno 

pregledane. Danes v ribogojnici vzgajamo potočne in jezerske postrvi, sulce in lipane.

TEKMOVANJA

Ribiška družina je že zelo dolgo uspešna tudi na tekmovalnem področju. V velik ponos nam je 

vsakoletno organiziranje tekme za Pokal Bleda, katerega smo prvič organizirali že leta 1959. V 

letošnjem letu smo organizirali že 55. tekmovanje za Pokal Bleda. 

Člani ribiške družine se udeležujejo tekmovanj v različnih disciplinah. V zadnjih letih so najbolj 

uspešni tekmovalci v lovu krapa z obtežilnikom in muharji, sledijo pa tekmovalci v lovu rib s 

plovcem. Kraparji so bili državni prvaki že pet krat, prav tolikokrat so nas zelo uspešno zastopali 

tudi na svetovnih prvenstvih. Žal je potrebno povedati, da kasting sekcija, ki je bila v preteklosti 

še kako uspešna danes ne deluje več. 

VARSTVO VODA

Področje kateremu dajemo zelo velik poudarek je varovanje naših voda. Tukaj gre tako za 

ohranjanje čiste narave kot tudi za preprečevanje krivolova v naših vodah.Podobno kot druge 

ribiške družine, imamo tudi mi urejeno čuvajsko službo, katero sestavlja trenutno petnajst 

izkušenih ribiških čuvajev z ustrezno izobrazbo. Poleg njih imam zelo dobro organizirano tudi 

kormoransko ekipo. Ta praktično pol leta vsakodnevno varuje naše vode pred kormorani, kateri 

nam iz leta v leto predstavljajo večji problem.
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REVIRJI

Sava Bohinjka: 

• Rodi se ob iztoku iz Bohinjskega jezera.

• Ribiška družina Bled gospodari s 17 kilometrov dolgim delom reke.

• Imamo 5 revirjev, med katerimi je tudi trofejni revir.

• Ribolovna sezona se prične 1. aprila in se konča 14. novembra, od 15. novembra do 14. 

februarja pa nastopi obdobje lova sulca.

• Dovoljeno je muharjenje z uporabo trnka brez zalusti, pri lovu sulca je dovoljeno tudi 

vijačenje.

• Naseljujejo jo: Potočna postrv, šarenka, lipan, sulec in klen. 

Blejsko jezero:

• Podalpski biser velikosti 145 hektarjev.

• Največja globina 31 metrov.

• V jezeru živi 19 različnih ribjih vrst.

• Najpogosteje srečamo: Krape, some, ščuke, smuče, jezerske postrvi, klene, ostriže, 

rdečeperke in rdečeoke.

• Ribolovna sezona se prične 1. aprila in traja do 31. decembra.

• Ribolov dovoljen od zore do 23. ure.

• Na jezeru se nahajata dva rezervata.

Bajer Ribno:

• Bajer Ribno je pravzaprav poglobljen in razširjen del ene od savskih mrtvic. 

• Dolg je 130 metrov in širok 60 metrov, največja globina pa znaša pa je okrog 5 m. 

• Bajer Ribno se nahaja blizu Save pod hotelom Ribno. 

• Naseljujejo ga: ščuke, krapi, šarenke, kleni, ostriži
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MUHarsKi taBor

TUDI MUHARSKI TABOR NA BLEDU 

1.dan 

Mesec maj je mesec muharskega tabora. Tokrat smo bili v osrčju blejskih lepot. S »tistim 

tam zgoraj« smo se tudi dogovorili za prijetnejše vreme kot lansko leto. Prizorišče dogajanja 

je bil Casting center Ribno ter blejski in zavodov revir Save Bohinjke. Prijetno bivanje in že 

tradicionalno vezanje muh pa smo opravili v prostorih penziona Bledec.

Ribiške družine Kranj, Novo Mesto, Slovenska Bistrica, Ruše, Tolmin, Radeče, Maribor, Vevče, 

Bohinj, Ljubno, Sevnica in Koroška so prispevale 29 tabornikov  in 8 mentorjev. Da je vse 

potekalo po programu, ki ga je pripravila komisija, so poskrbeli vodja tabora Drago Ornik, 

pomočnik iz Bleda Leon Vidmar ter predsednik komisije Anton Kosi. Velik prispevek k nemoteni 

izpeljavi programa pa je prispevala RD Maribor, ki nam je omogočila uporabo kombija. Tabor, ki 

traja samo tri dni in je natrpan s programom, smo morali racionalno izkoristiti, zato smo takoj 

po uradni otvoritvi pričeli s izvajanjem programa. 
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Suhe discipline so bile prve na vrsti.

Predsednik tekmovalne komisije za suhe discipline Bruno Zorko je uvodoma razložil pomen 

tekmovanj v suhih disciplinah, nato pa praktično prikazal tehniko. Po opravljenih vajah 

in treningu smo dobili že prve zmagovalce.Po večerji je sledilo težko pričakovano vezanje 

umetnih muh. Spoznavanje  vezalnega materiala, tehnike in skrivnosti vezanja so prikazovali 

mentorji in nepogrešljivi med mladimi vezalci Martin Šircelj z vso svojo vezalno opremo.
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2. dan 

Drugi dan tabora, sobota, se je začela z zelo dobro pripravljenim predavanjem o entomologiji 

Denisa  Obada in Saše Erliha, ki sta ga nadgradila še z tehniko muharjenja na jezerih in 

ličinkarenje na tekočih vodah. Praktični prikaz lova na jezeru (kolutni met) smo opravili na 

bližnjem bajerju, po kosilu pa smo se odpravili na Savo Bohinjko, na del ki ga upravlja zavod za 

ribištvo, in tam preizkusili lov tudi na tekoči vodi. Popoldansko dogajanje na Savi Bohinjki pa 

smo tudi izkoristili za tekmovanje v lovu rib z umetno muho. Za najboljšega tekmovalca se je 

štel rezultat dveh uplenjenih najdaljših rib.

Dobra polovica je ulovila 

vsaj eno ribo, med 

katerimi je bilo največ 

šarenk (17), 1 potočna 

postrv in 4 lipani, med 

njimi tudi največji, ki je 

meril 44 cm, uplenitelj 

pa zmagovalec tekme 

Matej.  Pogoji ribolova so 

bili zelo zahtevni, saj je 

bil vodostaj reke povišan, 

zato je bil tudi manjši 

ulov od pričakovanega. 

Res pa je, da so prijemale 

šarenke velike 50 cm in 

več, vendar je mladost in 

neizkušenost napravila 

svoje. Bili smo priča 

velikih prijemov najprej 

najmlajšega Jaše in nekaj 

bolj izkušenega Roka. 

Sledilo je še večerno 

vezanje umetnih muh, 

tokrat za priznanja. 

Komisija, ki so jo 

sestavljali mentorji, je 

določila tri vrste muh, 

katere so morali taborniki 

zvezati. Glede na starost 

in izkušnje pa so vezalce 

razdelili v tri kvalitetne 

razrede. 
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Vsi vezalci so se zelo potrudili, napravili odlične izdelke in komisiji zadali zelo težko nalogo pri 

izbiri najboljših.

V kategoriji C kjer so vezali začetniki in novinci na taboru so bili rezultati sledeči :

1. Matej Čebul

2. Jan Marjanovič

3. Maruša Sraka

Naslednja B kategorija pa:

1. Urh Petak

2. Urban Mohar

3. Marcel Krajšek

Najlepše, katere bi jim zavidali tudi bolj znani vezalci, pa so v A kategoriji ustvarili stari znanci 

muharskih taborov:

1. Lovro Pinter

2. Gašper  Lužnik

3. Maks Tomažič
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3. dan 

Po res naporni in delovni soboti smo nedeljsko dopoldne preživeli sproščeno z muharico v roki 

na Savi Bohinjki, na delu ki ga upravlja RD Bled. Klub še vedno povišanem vodostaju pa je bilo 

zelo prijetno, nekaj svojega znanja so pokazali tudi mentorji.

Letošnji tabor smo zaključili na športnem centru Ribno po obilnem kosilu in blejskimi kremnimi 

rezinami, s katerimi nas je pogostili domači RD Bled. 

Zaključno besedo, podelitev pokalov in medalj najboljšim sta opravila častni predsednik RZS 

Borut Jerše ter predsednik komisije za delo z mladimi Tonček Kosi. Naziv najboljšega tabornika 

si je tokrat zares »dobesedno« prislužil Korošec Matej Čebul, sin znanega in uspešnega 

muharskega tekmovalca. 

Vsak udeleženec pa je zraven priznanja za sodelovanje prejel tudi praktično nagrado sponzorjev. 
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UDELEŽENCI

Ime in priimek mladi ribiči Ribiška družina

KOLENC VERBIČ  Jaka Bled

MENCINGER Lovro Bled

ROPRET Nejc Bled

STARE Jaka Bled

MUŽAN Kristina Bohinj

FIJAVŽ Žiga Celje 

ČEBUL Matej Koroška

SVETEC Rok Koroška

KRISTAN Andrej  Kranj 

MARJANOVIČ Jan Kranj

PINTER Lovro Kranj 

PETAK Urh Ljubno

POTOČNIK Tilen Ljubno

ZAMERNIK Tilen Ljubno

REŽONJA JARC Jaša Maribor 

HUDOKLIN Nejc Novo mesto

TOMAŽIČ Kaja Novo mesto

TOMAŽIČ Maks Novo mesto

ZUPANČIČ Erik Novo mesto

KMETIČ Patrick Radeče

KRAJŠEK Marcel Radeče

ŽONTA Urška Radeče

OBROVNIK Jernej Ruše

HROVAT Vid Slovenska Bistrica 

PESJAK Luka Sevnica 

FORTUNAT Adam Tolmin

LUŽNIK Gašper Tolmin

LUŽNIK Matija Tolmin

KOCMAN Žan Vevče

MOHAR Urban Vevče

ZUPANČIČ Domen Vevče

Ime in priimek mentorja Ribiška družina

DOLINAR Dušan Bled

ČEBUL Robert Koroška

PREDNIK Stanislav Koroška

ZLODEJ Matej Ljubno

KELBL Anton Novo mesto

MARTINŠEK Bojan Radeče

PERŠIČ Dušan Tolmin

HOČEVAR Iztok Vevče
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sploŠni taBor

UDELEŽENCI

Priimek in ime Ribiška družina

KOLENC VERBIČ Jaka Bled

MENCINGER Lovro Bled

ŠRETL Vito Celje

ČEBUL Matej Koroška

SEKOLONIK Vid Koroška

SVETEC Rok Koroška

HLADNJAK Rafael Ljutomer

MAGDIČ Drago Ljutomer

KUKOLJ Samo Ljutomer

PETERKA Žan Ljutomer

SUKIČ Tine Ljutomer

HUDOKLIN Nejc Novo mesto

LAVRIČ Jan Novo mesto

ZUPANČIČ Erik Novo mesto

HROVAT Vid Slovenska Bistrica

KRIŽANEC Klementina Slovenska Bistrica

KOŠENINA Rok Šempeter 

HAUPTMAN Sara Straža-Sava

KOROŠEC Mark Straža-Sava

ŠAHINOVIĆ Edvin Straža-Sava

FORTUNAT Adam Tolmin

LUŽNIK Gašper Tolmin

VALENTINČIČ Anže Tolmin

Ime in priimek mentorja Ribiška družina

DOLINAR Dušan Bled

SKRBIŠ Avgust Koroška

KOSI Anton Ljutomer

NEMEC Jožef Ljutomer

PIŠKUR Drago Novo mesto

ŠTURM Žan Straža-Sava

PERŠIČ Dušan Tolmin

Igor Kristan  Bled
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POTEK

1. dan 

1. julija, na lep poletni dan, smo se točno opoldne zbrali pred hostlom Bledec, ki se nahaja 

neposredno pod Blejskim gradom. Po toplem uvodnem pozdravu organizatorjev, Ribiške zveze 

Slovenije in RD Bled, smo se odpravili v sobe, nato pa takoj začeli z različnimi dejavnostmi. 

Najprej so bile na sporedu suhe discipline (kasting), s sinom jih je predstavil prizadevni Bruno 

Zorko. Po poučnem vihtenju ribiških palic smo si privoščili večerjo, nato pa je sledilo športno 

druženje na bližnjem igrišču. Zadovoljni in polni pričakovanj smo zgodaj zaspali.
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2. dan 

Vstali smo ob sedmih zjutraj in si po skrbnem pospravljanju sob privoščili okrepčilen zajtrk. 

Dopoldne smo se lotili ribolova s polagalko, zato smo odšli na tekmovalno traso na Bledu, kjer 

smo lovili vse do 12. ure. Ujeli smo lepe rdečeoke in ostriže, med katerimi so bili nekateri prav 

veliki in so merili tudi do 28 cm. Po odličnem kosilu smo se pomerili v pravi ribiški tekmi, ki je 

potekala na isti trasi, kjer smo vadili dopoldne.
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3. dan 

Dopoldne smo se odpravili na traso številka dve, kjer smo spoznavali in pilili ribolov rib s 

plovcem. Po kosilu smo spoznavali vezanje umetnih muh. Za zanimiv prikaz tovrstne 

ribiške obrti sta poskrbela M. Šircelj in I. Kristan. Naučili smo se vezanja suhih muh, posnetkov 

ličink in potezank. Delo je bilo zelo intenzivno in poučno, zato so prijale športne aktivnosti, ki 

so sledile. Po napornem dnevu smo odšli na počitek v hostel.
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4. dan 

Petkovo dopoldne smo namenili ribiški 

tekmi, popoldneva pa smo se veselili 

zaradi težko pričakovanega muharjenja 

na Savi Dolinki. Pomagal nam je M. Šircelj, 

dolgoletni muhar in vezalec umetnih muh. 

Pri ribolovu z umetno muho smo bili zelo 

uspešni. Mladi ribič Edvin Šahinović je ujel 

lepo potočno postrv, drugi pa številne 

šarenke in lipane. Po zaključku ribolova na 

Savi smo se odpravili na večerjo, nato pa 

smo si čas krajšali z igranjem pikada. Proti 

večeru nam je Samo Novak, predsednik 

RD Bled, na Blejskem jezeru prikazal 

ribolov somov s tehniko bučkanja. Ujeli 

smo dva, ki sta s srditim bojem poskrbela 

za pravo ribiško dogodivščino.
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Lov soma s tehniko bučkanja, petek 4. 7. 2014 od 20.00 do 22.00 ure na Blejskem jezeru. 

V sklopu tabora je bil v programu tudi prikaz lova soma s tehniko bučkanja. Taborniki in 

mentorji so se v petek, 4. 7. 2014, ob 19.30 uri zbrali pod zgradbo RD Bled. Sledil je kratek uvod 

s predstavitvijo opreme in načina ribolova, ki ga je predstavil predsednik RD Bled. Da so bila 

pričakovanja na višku, je poskrbel kar sam izvajalec programa, ki je zatrdil, da v kolikor se 

danes som ne bo ujel, bo ob koncu sam skočil oblečen v jezero. Eden od mladih ribičev je 

po običaju opravil še stavo s »sekanjem rok«. Sledil je ribolov iz čolna, po principu vleke. Za 

vabo so udeleženci uporabljali deževnike. Seveda brez udarjanja z bučkalico po vodi ni šlo. 

Sledile so debate, pogovori, šale, ipd. in pa klasičen zvok po vodi »blup, blup« v smeri proti 

blejskemu otoku. Veter je očitno opravil svoje, tako da po začrtani poti pač ni šlo, ampak 

nekako bolj po »veleslalomsko«. Štirje čolni na vodi, ki se bili v medsebojni razdalji od 10-20 

m, z 20 udeleženci so bili v pričakovanju. Sledil je oster poteg ribe na sistemu palice s plovcem, 

od čolna oddaljene 10 m. Takoj je sledila reakcija samega izvajalca in riba se je zapela. Vsi so 

obnemeli v pričakovanju, kaj se bo pokazalo na površju. Palica se je konkretno upognila in riba 

se je vztrajno bližala čolnu. Že na globini 4-5 m se je videlo, da gre za lepega soma. In res, po 

nekaj minutah se je na površini pokazal som, po oceni med 100 in 110 cm (teže okrog 10 kg). 

Sledil je nežen prijem za glavo in som je bil iz vode. Izvajalec si je takrat oddahnil, da mu po 

koncu ne bo treba »plavati«! Na vrsti je bilo fotografiranje in nato spuščanje ribe nazaj v svoje 

domovanje. Izvajalec je v šali dejal: »Pa staro mamo pokliči!« Ozračje se je dodobra ogrelo, saj 

večer ni bil tako topel. Sledilo je še bolj pričakovano nadaljevanje. Lov okrog otoka je popestril 

s še enim prijemom, tokrat na pribor, ki ga je držal eden izmed tabornikov. Palica se je upognila 

in akcija se je začela. Tabornik se je dobro držal, saj je bilo videti, kot da ga bo riba potegnila 

v vodo. Ampak po nekaj minutah je bil na suhem še en som, tokrat malenkost pod 100 cm. 

Vrstile so se fotografije in čestitke za lepo ulovljeno ribo. 
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Jasno, po opravljenih formalnostih je som zaplaval tja, od koder je prišel. Ura se je vztrajno 

bližala koncu, počasi se je spuščal mrak. Pri otoku je bilo še nekaj rahlih prijemov, kar je značilno 

za manjše some, ki vabe žal niso mogli pohrustati. Tako je ostalo le pri nekaj neuspešnih 

zapenjanjih ribe. Ampak dogajalo se je ves čas, to je bilo za vse udeležence bistveno, tako da 

ni bilo opaziti kakšnega dolgočasja, razen seveda prošenj po zamenjavi posadk. Jasno, vsi so 

želeli uloviti soma. Ampak za to bo še čas.

Potrebno je bilo še odveslati do obale in prijeten večer se je v popolnosti zaključil. Na obali 

so sledila vprašanja, debate, prošnje, skratka videti je bilo, da so udeleženci s prikazanim 

navdušeni. Take izkušnje dajejo mladim veliko motivacije za nadaljnje delo v ribištvu in prav 

je, da so tabori čim bolj pestri in raznovrstni.
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5. dan  

Pred zaključkom tabora smo si ogledali zanimiv Blejski grad, ki na strmi skali nad Bledom stoji 

že več kot 1000 let.

Nato smo se odpravili proti vasi Ribno, kjer je potekala zaključna slovesnost. Privoščili smo 

si kosilo, najboljši udeleženci tabora pa so prejeli nagrade. Poslovili smo se od prijateljev, 

mentorjev in ribičev ter si zaželeli dober prijem.
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REZULTATI

SKUPAJ

Ime in priimek Število točk Uvrstitev

VID HROVAT 31 1

ROK SVETEC 39 2

TINE SUKIČ 48 3

RIBOLOV

Ime in priimek Število točk Uvrstitev

VID HROVAT 39 1

EDVIN ŠAHINOVIĆ 19 2

GAŠPER LUŽNIK 19 3

KASTING

Muha cilj

Ime in priimek Uvrstitev

GAŠPER LUŽNIK 1

VID HROVAT 2

SARA HAUPTMAN 3

Obtežilnik

Ime in priimek Uvrstitev

ERIK ZUPANČIČ 1

ROK SVETEC 2

TINE SUKIČ 3
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PIKADO

Ime in priimek Število točk Uvrstitev

ROK SVETEC 89 1

VITO ŠRETEL 88 2

VID SEKOLOVNIK 68 3

BALINANJE

Ime in priimek Število točk Uvrstitev

ERIK ZUPANČIČ 18 1

MATEJ ČEBUL 17 2

TINE SUKIČ 16+9 3

MET NA KOŠ

Ime in priimek Število točk Uvrstitev

VID HROVAT 16 1

LOVRO MENCIGER 13 2

JAN LAVRIČ 12 3
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iZDelKi, vtisi MlaDiH riBičev

Vito Šretel: tabor je bil dobro pripravljen in organiziran, ribolov je bil dober, saj smo imeli lepo 

vreme, ampak riba ni veliko prijemala. Bilo je tudi veliko tekmovanj. V petek smo šli bučkat, jaz 

nisem šel, ampak sem mesto odstopil drugim. V soboto smo imeli podelitev in šli domov.  

Sara Hauptman: V petek smo odšli ob 8.00 na soma ali bučkanje. Pričakala nas je predsednik 

ribiške družine Bled, razdelili smo se v skupine po 4 in se posedli  v čolne. Predsednik je obljubil, 

da bo skočil v jezero, če ne bomo nič ulovili. Na videz se mi je zdelo bučkanje lahko, vendar ni 

bilo. Ujeli smo 2 soma. Ta dan sem si od vseh najbolj zapomnila.

Jan Lavrič: predzadnji dan našega tabora smo se odpravili bučkati na Blejsko jezero. Bučkanje 

je postopek, kjer s posebno palico ustvarjamo zvoke, ki privabljajo soma. Pri našem bučkanju 

smo lovili s 3 palicami, za vabo smo imeli črve. Vodja je bil predsednik ribiške družine Bled. 

Ujeli smo 2 soma. Prvega je ujel predsednik RD Bled, drugega mladinec RD Novo mesto, Erik 

Zupančič.
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