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VABILO NA RIBIŠKEGA CARJA 2016 
 

Ribiška družina Celje vabi vse svoje člane, da se udeležijo tradicionalne prireditve Ribiški car 2016. 
 

Prireditev bo v SOBOTO, 11. JUNIJA 2016 na Šmartinskem jezeru – polotok Brezova. 
 

Prireditev bo potekala  po naslednjem programu: 
- zbor, vpis in žrebanje bo ob 7.00 uri 
- ribolov med 8.00 ter 12.00 uro 
- izračun rezultatov in malica od 12.00 - 13.00 ure 
- ob 13.00 družbeno srečanje in kronanje carja, podelitev priznanj 

 

Tekmovanja, ki je brezplačno, se lahko udeleži vsak član RD Celje. Lovi se na eno palico in eno vabo. 
 

UO RD CELJE

   BESEDA PREDSEDNIKA RD CELJE 
	

Spoštovani člani in članice, lepo pozdravljeni. Spet se bliža Ribiški car, zato vas vse 
vljudno vabim, da se nam tudi letos pridružite na tem našem tradicionalnem srečanju. 
Lansko leto nam je ob tem času dolgoročna vremenska napoved kazala lepo vreme in 
takšnega smo tudi imeli. Letos kaže na bolj mlačno, oblačno vreme z možnostjo 
minimalnih padavin, zato upam, da napoved letos ne bo obveljala. Pa tudi sicer, če bo, 
vremena se ne smemo bati. Saj smo vendar ribiči in smo vajeni vsega hudega, kar 
nas lahko doleti zunaj. Po prireditvi  se bomo okrepčali z golažem in pijačo. Čeprav vi 
tega verjetno ne boste opazili, pa bo letošnji Car oblekel novo ogrinjalo, staro je že 
kazalo očitne znake obrabe, zato smo letos oblačilo obnovili.  

 
Prepoznavnost naše ribiške družine raste iz leta v leto. Verjetno ste opazili, da smo se v tem letu veliko pojavljali 
v medijih, tako na radijskih programih, kot tudi na lokalnih televizijah. Mnogo posnetkov prispevkov imamo 
objavljenih na naši spletni strani ter na Facebook profilu, če jih kdaj zamudite, si jih lahko ponovno ogledate tam.  
 
V Planetu Tuš Celje smo v mesecu maju pripravili Ribiško fešto. Poleg same predstavitve na stojnicah smo 
obiskovalce zabavali s živo glasbo, nagradnimi igrami, poizkusili pa so lahko tudi ribje specialitete. Ker so 
obiskovalci zadevo lepo sprejeli predvidevamo, da bomo kaj podobnega priredili tudi naslednje leto. 

 
Naša prenovljena kraparsko-tekmovalna trasa že privablja oglede ribičev iz bližje in daljnje okolice. Ostalo nam je 
še kar nekaj dela, da bo zadeva končana, predvidevamo še nadaljevanje urejanja ribolovnih mest. Prejemamo 
vedno več ponudb za najetje tekmovalne trase, vseh ne moremo sprejeti, ne bi bilo pošteno do vseh vas, članov. 
Tudi vi imate željo in pravico odloviti svoje ribolovne dni tam, vam je trasa namenjena in vam gre v prvi vrsti 
zasluga, da smo sploh  bili sposobni se lotiti takšnega projekta. Poleg tekem  
državnega prvenstva v LKO se bo jeseni v mesecu oktobru na jezeru  
odvila močna mednarodna tekma z do 50 ekipami. Namenoma smo se z  
organizatorjem dogovorili o izvedbi tekmovanja pozno jeseni, da imate  
člani in turisti v toplejših mesecih traso zase.  
 
Na spletni strani smo vam pripravili zemljevid Šmartinskega jezera  
s vsemi ribolovnimi pozicijami namenenim krapolovu. Nekatere  
vrisane pozicije še niso urejene, predvidevamo, da bodo dokončane  
naslednje leto. Zemljevid je preveden tudi v angleški jezik, da si lahko  
tudi tuji ribiči ogledajo in izberejo zanje najprimernejše ribolovno  
mesto.  

Pa dober prijem! 
 

Vse člane prosimo, 
da prispevajo dobitke 

za srečelov na 
prireditvi Ribiški car. 

 
Dobitke lahko 

prinesete v pisarno 
RD Celje do četrtka, 

9.junija 2016 



  

4. MEMORIAL FRANCA VITANCA 

V soboto 21.maja je v organizaciji naše ribiške družine na Šmartinskem jezeru potekal 4. 
memorial Franca Vitanca. Tekmovanja se je v izredno lepem sončnem vremenu udeležilo 23 
tekmovalcev. Žena pokojnega predsednika RD Celje, spoštovana Anica Vitanc, je ob tej 
priložnosti dala tudi izjavo za kratek video prispevek, ki smo ga objavili na naši spletni strani.  
 
 

 

DRŽAVNO PRVENSTVO V KRAPOLOVU 2016 

V državnem prvenstvu LKO vsako leto priredijo štiri tekmovanja, letos pa kar tri ekipe izmed 
12 prijavljenih prihajajo iz RD Celje. Tekmovalna podkomisija LKO se je odločila, da bo letos 
dve tekmi priredila na Šmartinskem jezeru. Prva tekma je bila izpeljana na Slivniškem jezeru, 
tam se je izmed naših ekip nabolje odrezala ekipa RD Celje 3, dosegla je odlično drugo 
mesto. Ostali ekipi sta se uvrstili na 8. in 12. mesto. Prva ekipa RD Kočevja je ujela skoraj 
180 kg rib, druga dobrih 117 kg, tretja, RD Renče pa dobrih 113 kg. 
 
Pričakovano so se naše ekipe mnogo bolje odrezale na drugi, domači tekmi. Zasedle so kar 
3., 5. in 6. mesto. Zmagovalna ekipa, RD Renče je ujela za skupaj 90,640kg rib, drugo 
uvrščena ekipa, RD Voglajna je prelisičila za 89,680kg rib, tretje uvrščena, RD Celje 2 pa 
75,700kg rib. Skupaj je bilo ujetih 243 rib v skupni teži 554,120kg, povprečna riba je torej 
tehtala 2280g.  
 
Naslednji dve tekmi sta na 
sporedu med. 3.in 5.junijem 
(Slivniško jezero) ter 17.in 
19.junijem (Šmartinsko 
jezero). Glede na to, da bo 
torej zaključna tekma na 
domačem jezeru, imate 
odlično možnost, da takrat 
domače jezero obiščete in 
spodbujate ekipe. Verjamemo,  
da bodo tudi na tisti tekmi  
domači tekmovalci uspešni. 
 


