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RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 

 

ZZVVEEZZAA     RRIIBB IIŠŠKK IIHH    DDRRUUŽŽIINN   CCEELLJJEE  
KK oo mm ii ss ii jj aa   zz aa   dd ee ll oo   zz   mm ll aa dd ii mm ii   rr ii bb ii čč ii   

 

Čopova ulica 19, 3000 Celje 
 

TRR SI56 6100 0001 5941 pri Delavski hranilnici d. d. ;  davčna številka: 83501860; 
naslov elek. pošte: zveza.ribiskih.druzin@t-1.si; : 03/5451-818 

uradne ure: vsak torek od 9. do 12. ure 
 

 

 

           ŠOLA RIBOLOVA 2021 
      TOREK 24.08.2021  -  ČETRTEK 26.08.2021 
           
 
            
           torek - 24. 08. 2021: RD Ljubno ob Savinji - ribiški dom;  od 09. do 16. ure  

 
 
 
 
Pozdravni nagovor: 

 pozdravni nagovor predsednika RD  ali njegovega pooblaščenca, v katerem se otrokom v  
primernem okviru predstavi dejavnosti RD in njihove ribolovne vode 

 predstavitev programa  za ta dan 
 
Predstavitev športnih panog in tehnik ribolova: 

 splošno o športnih panogah in tehnikah ribolova 
 podrobna predstavitev tehnike lova rib z umetno muho: 

  oprema športnega ribiča - muharja 
  priprava in pregled ribiškega pribora 
  vabe za muharjenje in način njihove izdelave - vezanje umetnih muh oz.  

              prikaz  pribora za vezanje 
  prikaz tehnike muharjenja in izvedba praktičnega ribolova na ribniku 

 
  
         sreda - 25.08.2021: RD Paka Šoštanj-  ribiški dom;  od 09. do 16. ure   

 
 
 
 
Pozdravni nagovor: 

 pozdravni nagovor predsednika RD  ali njegovega pooblaščenca, v katerem se otrokom v  
primernem okviru predstavi dejavnosti RD in njihove ribolovne vode 

 predstavitev programa za ta dan 
 
Predstavitev kastinga: 

 kaj je kasting in čemu je namenjen 
 seznanitev s potrebno opremo 
 predstavitev disciplin za peteroboj (muha cilj, muha daljava, obtežilnik natančnost,  

                         obtežilnik cilj in obtežilnik daljava) 
 praktično izvajanje disciplin 

 
Delavnica prve pomoči (RD Velenje): 

 predstavitev osnov prve pomoči 
 predstavitev defibrilatorja 
 praktični primeri nudenja prve pomoči  
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    Predstavitev talnega ribolova: 

 oprema  
 priprava in pregled ribiškega pribora 
 vabe za talni ribolov in način njihove priprave 
 prikaz tehnike talnega ribolova in izvedba praktičnega ribolova na jezeru; 

 
 
  
 
      četrtek - 26.08.2021: RD Mozirje - ribiški dom; od 09. do predvidoma 18. ure 
 
 
 
Pozdravni nagovor: 

 pozdravni nagovor predsednika RD ali njegovega pooblaščenca, v katerem se otrokom v   
            primernem okviru predstavi dejavnost RD in njihove ribolovne vode 

 predstavitev programa za ta dan 
 
Predstavitev tehnike lova rib z vijačenjem: 

 oprema  
 priprava in pregled pribora za vijačenje 
 vabe  
 prikaz tehnike vijačenja in izvedba praktičnega ribolova na jezeru 

 
Predstavitev tehnike beličarjenja: 

 oprema  
 priprava in pregled ribiškega pribora 
 vabe za LRP 
 prikaz tehnike beličarjenja in izvedba praktičnega ribolova na jezeru 
 izvedba ribiškega tekmovanja (tehnika LRP - za rezultat se šteje število rib, ki se takoj    

                         po ulovu spuščajo nazaj v ribnik). 
 
Razglasitev rezultatov tekmovanja in zaključek. 
 
 

Odgovornost za izvedbo programa: 
 
Ribiške družine – gostiteljice so odgovorne za vsebinsko izvedbo programa, za kar zagotovijo ustrezno 
usposobljene mentorje oziroma druge za konkretno vsebino usposobljene člane  in vse potrebne didaktične 
pripomočke (ribiško opremo in vabe za posamezno tehniko ribolova oziroma športno panogo). 
 
Ribiške družine, ki se bodo z mladimi člani udeležile šole ribolova so odgovorne za organizacijo prevoza in 
pravočasen prihod udeležencev na predvideno lokacijo oziroma vrnitev domov. Prav tako zagotovijo svojim 
udeležencem vsaj enega mentorja, odgovornega za red in disciplino, in za vsak dan v okviru možnosti osnovno 
ribiško opremo ter pribor za to, da bodo lahko različne tehnike ribolova tudi praktično preizkusili. 
 
Rok za prijavo udeležencev je torek, 17. avgust 2021. Udeležence lahko prijavite po elek. pošti.  
 
Naročamo, da pri udeležencih preverite ali imajo kakšne omejitve glede zdravstvenega stanja in nas o tem 
seznanite ob prijavi.  
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V prilogi vam posredujemo tudi izjavo, ki jo predložite njihovim staršem v seznanitev in podpis pred 
udeležbo na šoli ribolova, mentorji pa podpisane izjave oddajte prvi dan Šole predsedniku KDMR Andreju 
Šoštariču.  
 
 
Za prehrano (malico in kosilo) in pijačo v skladu z dogovorom poskrbijo ribiške družine, zaključno pogostitev pa bo 
poravnala ZRD, ki bo poskrbela tudi za podelitev pokalov najboljšim na zaključni tekmi. 
 
 
Z ribiškim pozdravom: Dober prijem! 
 
 
 
 
Andrej Šoštarič                                                                                   Peter Solar 
Predsednik KDMR                                                                              Predsednik ZRD 
 
 
 


