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Spoštovane članice in člani, počasi se bliža konec našega poslovnega 
leta, ko bomo potegnili črto in pregledali kako smo dosegali  začrtane  
plane in cilje. Letošnje leto je bilo podrejeno varčevanju na vseh ravneh 
delovanja, saj je potrebno vsa sredstva nameniti začrtani izgradnji 
novega prizidka našemu domu. Po prvih prognozah nam je to uspelo in 
upamo, da bomo že v letošnjem letu zasadili prvo lopato za izgradnjo 
spremljajočega objekta in javnih sanitarij. 

Sicer ne gre vse po načrtih saj so administrativne ovire tiste, ki povzročajo kasnitve pri 
pridobivanju ustrezne dokumentacije. S predstavniki MO Celje je dogovorjena izgradnja 
črpališča in kanalizacije. Pridobili smo vsa mnenja k izgradnji in soglasje za napeljavo 
novega električnega voda, vodovoda in voda komunikacij. V prvi fazi naj bi se zgradile  
javne sanitarije, katere bi sofinancirala  MO in pozidava že obstoječega objekta, da lahko 
preselimo inventar iz sedanjega spremljajočega objekta in le tega porušimo. 
Uspeli smo s pritožbo na Ministrstvu za kmetijstvo, ki nam je obveznosti za povračilo 
uporabe vode na Šmartinskem jezeru znižalo iz 16tisoč  na 2tisoč evrov.  
Do konca leta nas čakajo še popravki ribolovnih režimov, ki bodo do polovice novembra 
objavljeni na naši spletni strani in Ribiške karte.SI. Spremembe so predvsem pri uporabi 
čolna, ki smo jih poenotili na nivoju ZRD predvsem zaradi prekomernega vnosa hranil in 
posledično poslabšanja kvalitete vode na katero so nas upozorile zunanje institucije. V 
bodoče je uporaba čolna predvidena samo za prevoz na ribolovno mesto, postavitve enega 
markacijskega mesta in eventualno reševanje zapete ribe. Strogo je prepovedano krmljenje 
iz čolna in uporaba čolna v nočnem času. Do spremembe je prišlo tudi na revirju Savinja, 
kjer smo prestavili revir muharjenja od prodišča (Ingrad) do sotočja Ložnice pri Špici, 
predvsem zaradi želja starejših ribičev, ki so lovili salmonide nižje od mostu Čopova ulica. 
Sprejet je bil tudi sklep, da je možnost tovrstnega lova na tem območju že od 1. novembra 
letošnjega leta. 
Pred nami je obnova članstva, zato imate v prilogi cenik članarine, ki ostaja ista. Cene 
dnevnih in letnih ribolovnih dovolilnic nismo spreminjali, izjema je samo za sulca in sicer za 
člane na 20,00 eur in nečlane na 30,00 eur od 01.01.2020 dalje. Čeprav se kažejo 
potrebe po povečanju cen ribolovnih dovolilnic bomo prihodke iskali na trgu in to pri 
povečani prodaji dovolilnic na Šmartinskem jezeru. 
V prihodnjem letu potečejo mandati funkcij v naši družini zato prosimo vse člane, da se 
aktivno vključite v kadrovanje novih članov v UO in predloge podate sedanjemu vodstvu. 
Ob koncu leta se naj zahvalim vsem prizadevnim ribičinjam in ribičem za aktivno delo v 
družini, saj dosegamo dobre rezultate  pri vzgoji rib, varovanju okolja in vzdrževanju 
ribolovnih objektov. Več o delu in rezultatih pa bo objavljeno v letnem poročilu. 
 
Vsem članicam in članom želim  SREČNO NOVO LETO 2020 in  dober prijem. 
 
                                                                                                      Predsednik 
                                                                                                   Štefan Zidanšek 
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V SPOMIN SANDIJU SEVERJU 

 
1963 – 2019 

 
Mirne oktobrske sobote je v jutranjih urah odjeknila vest, da se je umirilo plemenito srce 
našega podpredsednika Ribiške družine Celje  in prizadevnega sodelavca Sandija Severja. 
Sandi je postal član naše družine leta 2008.V tem času je opravljal vrsto funkcij, ki so pustile 
svojevrsten pečat. Ribičiji se je predal davnega leta 1980, ko je opravil izpit za ribiča. Od 
tedaj dalje se je predajal lovu krapov in v njegovi zagnanosti do tovrstnega lova in v letu 
2006  opravil izpit za tekmovalnega sodnika. Leta 2007 je postal  predsednik tekmovalne 
podkomisije Ribiške zveze Slovenije za lov krapov z obtežilnikom. Udeleževal se je 
seminarjev za delo v vodstvih ribiških družin. Vodstvo družine je zaznalo njegovo zagnanost 
za delo in sposobnosti vodenja, zato je bil leta 2015 izvoljen v Upravni odbor družine in sicer 
za predsednika finančne komisije. Leta 2016 pa je postal podpredsednik družine. 
Hlepel je po znanju, ki je potrebno pri delu v sladkovodnem ribištvu zato se je nenehno 
izobraževal. Leta 2017 je opravil izpit za ribogojca in leta 2019 še izpit za gospodarja. 
Pobudnik je bil izgradnje trase Loče, kjer smo pričeli z organiziranim lovom krapov z 
obtežilnikom, nadgradnja tega pa je bila spletna prodaja ribolovnih dovoljenj preko spleta. V 
tem času je družina nizala uspehe, katere bomo v bodoče le s težavo dosegali. Posebno v 
zadnjih letih je njegova strokovnost pripomogla k intenzivni vzreji rib na naših ribogojnih 
ribnikih Goričica, kjer je pod njegovim vodstvom prišlo do izjemnih  rezultatov v vzreji 
krapov, ščuke in smuča. 
V zadnjem letu pa se je aktivno vključil v izgradnjo novega objekta za namene gostinstva na 
Brezovi, saj je bil član gradbenega odbora. 
Poleg navedenega pa je še vedno našel čas za ribolov. V začetku strasten ribolovec krapov 
v zadnjih letih pa se je posvetil muharjenju. Njegova želja je bila, da bi postal tekmovalec v 
disciplini muharjenja in posledično uvrstitev na državna prvenstva. 
Za vsa njegova prizadevanja je leta 2017 prejel Republiško priznanje- Znak za ribiške 
zasluge z listino. Prejel pa je tudi več priznaj za njegovo aktivno delo, ki mu jih je podelila 
ribiška družina. 
Leta 2018 je bil izvoljen v Svet Mestne občine Celje, kjer se je pričel aktivno vključevati v 
problematiko komunale, predvsem pa v problematiko na Šmartinskem jezeru. 
To so bile odlike našega podpredsednika in še bi jih lahko naštevali, saj je  bilo  njegovo 
sodelovanje v delu družine skoraj nepogrešljivo. Ob tem se gre zahvaliti tudi njegovi družini, 
ki je imela veliko razumevanja ob njegovih odsotnostih  zaradi dela v družini. 
Ribiči  naše družine se mu še enkrat zahvaljujemo za vsa prizadevanja,  njegova vizija in 
neizpolnjeni načrti pa bodo vodilo za nadaljnje delo. 
. 
                                                                                                      Predsednik 
                                                                                                   Štefan Zidanšek 
 

 

 

OPRAVLJANJE DELOVNIH UR V LETU 2020 
Zaradi problematike dela v ribiški družini Celje se število obveznih delovnih ur zviša na 15ur do 
starosti 60 let. Vsaka neopravljena ura znaša 15€. Pripravniki morajo opraviti 20 delovnih ur, 
od tega 10 v prvem polletju in 10 v drugem polletju. V primeru, da želi pripravnik kupiti drugo(2) 
letno dovolilnico, lahko to kupi pod pogojem, da ima opravljenih že vseh 20 delovnih ur. Vsi tisti, 
ki letos niste opravili obveznih delovnih ur, jih boste v naslednjem letu morali plačati - 
15,00 eur za uro in jih ne bo več možno opravljati ur za nazaj. 
 

ČLANARINA ZA LETO 2020 
 

 
Upravni odbor RD Celje je na svoji zadnji seji sprejel sklep o višini letne članarine za leto 2020. 

  

Polnopravni 
član 

Član v 
skupnem 

gospodinjstvu 
(isti naslov) 

Polnopravna 
članica z 

revijo RIBIČ  

Članica v 
skup. gosp. 
brez revije 

RIBIČ 
(isti naslov) 

Mladina z 
revijo 
RIBIČ 

Mladina v 
skupnem 

gospodinjstvu 
(isti naslov) 

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   23.11.2019 23.11.2019 23.11.2019 23.11.2019 23.11.2019 23.11.2019 23.11.2019 

OBROK V EUR 45,00 39,00 33,00 27,00 24,00 18,00 5,00 
2. OBROK DO   21.12.2019 21.12.2019 21.12.2019 21.12.2019    

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 0510 0801 5522 805               
REFERENCA: številka članske izkaznice (najdete jo na svoji članski izkaznici) 
NAMEN: Članarina 2019 
 

PLAŠENJE KORMORANOV 
Naprošamo člane RD Celje, da se za plašenje kormoranov prijavijo vodji čuvajske službe Kočevar 
Bojanu. Vse dodatne informacije prejmete na telefonski številki Kočevar Bojana 041-759-890. 
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