
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATOR 
RIBIŠKE DRUŽINE CELJE 

 
November 2015 

leto 2015, števi lka 3  

 

REZULTATI SPOMLADANSKE LIGE 2014 
 

REZULTATI 1. TEKME - 09.03.2014   (16 tekmovalcev) 

SEKTOR A                SEKTOR B   

1.mesto Rojc Boštjan 16.410g       1.mesto Samec Jan 10.220g 

2.mesto Smole Martin 9.810g   2.mesto Kienle Wolfgang  5.450g 

3.mesto Klopotan Štefan 7.820g   3.mesto Bačič Bojan 5.110g 

 

REZULTATI 2. TEKME - 15.03.2014   (27 tekmovalcev) 

SEKTOR A               SEKTOR B                           SEKTOR C   

1.mesto Bogadi Jaka  9.510g   1 mesto Nedeljko Sašo 3.840g   1.mesto Javornik Sašo 3.020g 

2.mesto Vreča Branko 2.670g   2.mesto Kmetec Mitja 2.820g   2.mesto Samec Jan  1.680g 

3.mesto Vincek Zvonko 2.340g   3.mesto Bobnar Ivan 2.060g   3.mesto Milosavljevič Gliša  1.210g 

 

REZULTATI 3. TEKME - 22.03.2014   (13 tekmovalcev) 

1.mesto Lah Srečko  6.220g   

2.mesto Milosavljevič Gliša 6.020g   

3.mesto Klopotan Štefan 5.800g   

    

REZULTATI 4. TEKME - 29.03.2014    (8 tekmovalcev) 

1.mesto Vincek Zvone   6.560g        

2.mesto Klopotan Štefan 5.090g    

3.mesto Lah Srečko 4.910g   

    

REZULTATI 5. TEKME - 05.04.2014    (3 tekmovalci) 

1.mesto Jezovšek Miha   14.310g        

2.mesto Kodre Peter 4.720g    

3.mesto Klopotan Štefan 3.720g   

 

  

  

 

           

           

           

           

 

 

               KRATKA BESEDA PREDSEDNIKA RD CELJE 
 

Spoštovani člani in članice, vsem skupaj lep ribiški pozdrav. Jesen nas je tudi to leto obdarila s 
prelepim vremenom, upam, da ste ta čas koristno izkoristili tudi za obisk naših voda. Tisti, ki ste 
obiskali našo kočo na polotoku Brezova ste sigurno že spoznali novega najemnika lokala v 
pritličju koče. Z gospodom Vladimirjem Peklarjem smo sklenili pogodbo s preskusno dobo enega 
leta. S bivšim najemnikom Zlatkom smo pogodbo prekinili na njegovo željo. Z njim smo preživeli 
kar nekaj lepih in uspešnih let, zato se mu tudi na tem mestu zahvaljujemo za njegovo skrb pri 
gospodarjenju in urejanju okolice koče ter vso gostoljubje, ki nam ga je namenil v tem času. 
 

V nadaljevanju tega sestavka bi vas rad obvestil o nekaterih najpomembnejših zadevah, ki se zadevajo nas in vas. Kot 
vsako leto se bomo tudi ta mesec naši član pripravniki udeležili ribiškega izpita. Verjamem v njihovo pripravljenost in se 
veselim povečanja števila polnopravnih članov v naslednji sezoni. Nekaj časa je še ostalo za oddajo Vlog za sprejem v 
članstvo v naslednjem letu in če koga poznate, ki bi se nam pridružil ga prosim obvestite o tem, da je potrebno vloge 
oddati do konca koledarskega leta. Nekaj vlog smo že obravnavali in jih tudi pozitivno potrdili. 
 
Z nekaterim člani smo se v tem mesecu udeležili tradicionalnega srečanja pobratenih ribiških družin, ki ga je tokrat gostila 
ribiška družina Dolomiti. Prireditev je zelo dobro uspela, organizacija je bila odlična in naslednje leto, ko srečanje gostimo 
mi, se bomo morali tudi sami potruditi da dosežemo ta nivo. Naši predstavniki so se udeležili tudi nekaterih prireditev ob 
okroglih obletnicah drugih ribiških družin in s tem dodali svoj prispevek k ohranjevanju dobrih odnosov z njimi. 

 
Glede na velikost obsega dela v naši ribiški družini smo že nekaj časa premišljevali, da bi bilo potrebno v statutu nekatere 
zadolžitve podrobneje opredeliti in ker so spremembe oz. posodobitve bili potrebni tudi nekateri drugi deli, smo našo 
pravno službo zadolžili za pripravo predloga novega statuta. Na zadnji seji UO je bil ta predlog predstavljen in po razpravi 
smo ga s UO tudi potrdili. Predlog bomo predstavili tudi vam, članom, na zboru članov prihodnje leto pa ga bomo skupaj 
sprejeli, v kolikor se boste s temi spremembami strinjali. Poleg predloga spremembe statuta smo obravnavali tudi novi 
Pravilnik o delovni obleki RD Celje. Namreč  za naše pridne člane smo nabavili nova oblačila, s katerimi bomo ob 
priložnostih bolj prepoznavni ter skladni, in zato smo ob tej priliki sprejeli tudi ta novi pravilnik, ki bo določal kdo, kje in 
kako sme službena oblačila nositi. Ta akt družine lahko vsak dobi v vpogled v pisarni RD Celje v času uradnih ur. V 
pripravi je tudi Pravilnik o lovu sulca v RD Celje, a ker bomo to temo obravnavali šele na naslednji seji UO, vam več 
zaupam v kateri od naslednjih številk Informatorja. Sedaj, ko se odpre nova sezona sulca na našem delu reke Savinje, 
veljajo še stara pravila lova. 
 
Nadaljuje se tudi ureditev kraparske tekmovalne trase v Ločah. Trenutno poteka dogovarjanje o kompenzaciji s podjetjem 
Nivo, od katerega želimo v zameno za neplačane obveznosti iz preteklih let nabaviti material za nadaljnja dela. Čaka nas 
sicer tudi še pridobitev gradbenega dovoljenja, a verjamemo, da bomo to uredili še v tem koledarskem letu, 
 
Z veseljem ugotavljam, da smo v novem mandatu pridobili v posamezne komisije nekaj članov, ki bodo voz dela z 
entuziazmom  vlekli naprej. Poleg finančne komisije, ki se je nekajkrat v tem času že izkazala, pa velik napredek 
pripisujem tudi Komisiji za informiranje in povezovanje. Komisija se je pred kratkim udeležila posveta, ki ga je organizirala 
RZS, tema posveta je bila (samo) promocija ribiškega turizma. RZS omogoča ribiškim družinam posredno udeležbo na 
mednarodnih sejmih s pomočjo interaktivnega materiala, zato smo se zadeve lotili širše. Če ste v prvem vikendu v 
mesecu morda ob naših vodah videli ekipo, ki  je s dronom (quadrocopterjem) snemala ribiče in okolico voda, potem ste 
videli našo ekipo, ki je pridobivala material za reklamna spota, ki bosta namenjena ravno predvajanju v medijih in na 
sejmih.  
 
Na zadnji seji smo sprejeli tudi cene članarine za prihodnje leto ter cene ribolovnih dovolilnic. Cen nismo poviševali, saj 
menimo,  da to ni potrebno, celo znižali smo ceno članarine, z 91€ smo jo raje zaokrožili navzdol na 90€. Na naslednji 
strani so navedeni zneski članarine za posamezne kategorije članov, kot je sedaj v navadi že nekaj let vam poleg 
pošiljamo tudi plačilne naloge s katerimi lahko članarino poravnate v enem ali dveh obrokih. Prosimo, da prvi obrok 
poravnate do 28.11., drugega pa do 25.12.2015. 
 
Preden zaključim pa bi se rad na vas obrnil še z eno prošnjo. Namreč spet občasno pride do mene kakšna pritožba, a ne 
direktno ampak preko raznih ''posrednikov''. Nihče ni popoln in tudi jaz ter UO delamo napake. Vsak ima tudi različen 
pogled na zadeve, zato apeliram na vas, da se ob vseh pritožbah ali pripombah, kar se tiče dela RD Celje, obrnete 
direktno name. Večinoma sem vsaj nekaj časa prisoten na uradnih urah naše pisarne in z veseljem bom poslušal kar 
imate na povedati.  
 
Pa dober prijem!            Štefan Zidanšek 



 

ČLANARINA ZA LETO 2016 
 

 
Upravni odbor RD Celje je na svoji seji 5.11.2015  sprejel sklep o višini letne članarine leto 2016. 

  

Polnopravni 
član 

Član v 
skupnem 

gospodinjstvu 

Polnopravna 
članica z 

revijo RIBIČ  

Članica v 
skup. gosp. 
brez revije 

RIBIČ 

Mladina z 
revijo 
RIBIČ 

Mladina v 
skupnem 

gospodinjstvu 

Častni 
član 

STATUSNA 
OZNAKA  AA AA AŽ AŽ AM AM AČ 

RZ SLOVENIJE 30,50 18,50 30,50 18,50 6,00 0,00 0,00 

ZRD CELJE  8,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 

RD CELJE 51,50 51,50 26,50 26,50 18,00 18,00 5,00 

ZNESEK V EUR 90,00 78,00 65,00 53,00 24,00 18,00 5,00 

              

1. OBROK DO   28.11.2015 28.11.2015 28.11.2015 28.11.2015 28.11.2015 28.11.2015 28.11.2015 

OBROK V EUR 45,00 39,00 33,00 27,00 24,00 18,00 5,00 

2. OBROK DO   25.12.2015 25.12.2015 25.12.2015 25.12.2015    

OBROK V EUR 45,00 39,00 32,00  26,00       

SKUPAJ 90,00 78,00 65,00 53,00 24,00 18,00 5,00 
 

Članarino lahko poravnate preko priloženega UPN - univerzalnega plačilnega naloga ali denar nakažete preko elektronske 
banke. Podatki so naslednji: 
IME IN NASLOV: Ribiška družina Celje, Čopova 19, 3000 Celje 
IBAN (TRR): SI56 0600 0000 3622 667 
REFERENCA: številka članske izkaznice (najdete jo na svoji članski izkaznici) 
NAMEN: Članarina 2016 
 

Sven Halilovič   krap 31,35 kg Boštjan Lešnik   krap 30,10 kg 

JESENSKA 
VELIKANA 
 


