
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Komisija za varstvo voda in okolja 
V mesecu marca bomo postavili gnezda za drst smuča in jih junija 
odstranili. Pri ribiškem domu je potrebno istočasno z izgradnjo II. 
faze ribiškega doma popraviti brežino špice in jo na novo obložiti s 
kamenjem.. Organizirala čistilne akcije na območju Šmartinskega 
jezera,trasa LKO in LRP, v spomladanskem času opraviti čiščenje 
laksa na trasah LKO. Organizirala odvoz smeti v zato določene 
kontejnerje. Sodelovala pri postavitvah premičnih WC-jev. Spremljali 
bomo stanje voda in obvodnega prostora. Sodelovali bomo z 
Agencijo za varstvo okolja, Zavodom za varstvo narave ter 
inšpekcijskimi službami ter ostalimi organi. V kolikor bo do tega 
prišlo bomo ukrepali pri zastrupitvah voda ali drugih nepredvidenih 
dogodkih. Dokumentirali bomo ekološka stanja po opravljenih 
gradbenih posegih v vodotokih.  
 
Komisija za rekreacijo in tekmovanja 
V letu 2020 se bomo redno udeleževali tekem državne lige 
veteranov. Dve ekipi bodo nastopali v ligi ZRD, otroci in mladi ribiči 
bodo sodelovali v ligi ZRD Celje in državni ligi za otroke. Organizirali 
bomo spomladansko ligo in jesensko ligo za člane. V planu je 
organizacija regijske tekme veteranov, tekme za pokal Šmartinsko 
jezero in memorial Vitanc. Osrednja prireditev bo  organiziranje 
tekme za ribiškega Carja 2020. V letu 2020 bo še tekmovanje za 
prvaka RD Celje, liga upokojencev na Šmartinskem jezeru in 
Savinji, ter tekmovanje za Martinovo gos. Organizirali bomo tekmo 
Vojnih veteranov Velenje, ki bo verjetno v mednarodnem merilu. V 
planu pa je tudi organizacija tekme  ZRD –člani. Udeležili se bomo 
tudi tekem državnega prvenstva v muharjenju in organiziralo 
društvene tekme v tekmovanju LKO za memorial Sandija Severja. 
 
Ekonomsko-finančna komisija 
Komisija bo pregledala obstoječe  ekonomsko stanje družine in 
pripravila izhodišča, oziroma dopolnitve  programov posameznih  
komisij oziroma družine. Poleg navedenega pa bo  poskrbela še za 
sledeče: Iskala možnosti sofinanciranja programov iz občinskih, 
državnih in evropskih sredstev; Nadaljevala s pripravo 
dokumentacije za novogradnjo ribiškega doma na Brezovi; 
Sodelovala pri izgradnji kanalizacijskega sistema in planirala 
polaganje ostalih komunalnih vodov; Pregledala potrebe po nabavi 
OS, drobnega inventarja in drugih vzdrževanj in opravljala nadzor  
nad izvajanjem del oziroma nabave; Pripravila izhodišča za nabavo 
rib v skladu z RGN. 
 
Pravna komisija 
Dopolnjevati  vse obstoječe akte, jih posredovati v sprejem zboru 
ribičev; sprotno dopolnjevali interne akte v skladu z novo prejetimi 
dopolnili s strani ZRD oz. RZS in ostalimi institucijami; spremljati 
zakonodajo s področja ribištva  in varstva okolja ter sprotno 
opozarjati ribiče na spremembe; sodelovati z vsemi komisijami, kar 
zadeva pravno problematiko; sklepati izvensodne poravnave in 
posredovati pravne predloge pristojni pravni službi; pripravljati 
gradivo za disciplinsko komisijo. 
 
Disciplinska komisija 
V skladu s disciplinskim pravilnikom bomo ukrepali zoper člane RD 
v primeru nepravilnosti pri lovu rib. Komisija bo zasedal po potrebi in 
na predlog tožilca. 
 
Čuvajska služba 
Čuvajska služba je v okviru plana dela pripravila program dela in 
kontrol na terenu in zadolžila posamezne čuvaje za kontrolo na 
jezeru in  tekočih vodah. Pri tem bo uporabljala program E-čuvaj, s 
katerim je zagotovljena natančna kontrola obhodov oziroma 
nadzora naših voda. V primeru kršitev pravil ribolova bo predlagala 
ustrezne ukrepe in predloge posredovala disciplinskemu tožilcu, 
Nadalje bomo sodelovali s Policijsko postajo Celje z namenom 
poostrovanja kontrole v izogib nepravilnosti, ki so bila prisotna v 
preteklosti. Aktivno bomo sodelovali z komisijami družine, ZRD, 
RZS in ostalimi dejavniki, ki se pojavljajo ob vodah. 
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VABILO NA ZBOR ČLANOV RD CELJE  

Vljudno vas vabimo, da se udeležite rednega Zbora članov  
naše družine, ki bo v 
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v veliki dvorani Narodnega doma, Trg celjskih knezov 9. 

 
Predlagani dnevni red: 
 
1. Otvoritev in pozdrav; 
2. Izvolitev organov Zbora članov; 
3. Poročila za leto 2019 in sicer: 

- Poročilo predsednika 
- Finančno poročilo 
- Poročilo nadzornega odbora 
- Poročilo verifikacijske komisije 
- Razprava po poročilih in sklepi 

4. Program aktivnosti za leto 2020 
- Program dela 
- Finančni načrt 
- Razprava in sklepi 

5. Razrešnica dosedanjim organom RD Celje; 
6. Poročilo kandidacijske komisije in predlog kandidatov; 
7. Volitve novih organov; 
8. Razno. 

 
Pričakujemo vašo udeležbo saj je aktivno sodelovanje  

tudi vaša dolžnost skladno z določili statuta. 
 
 

UO RD CELJE 
 

Vse člane obveščamo, da je potrebno skrbeti za čistočo na ribolovnih mestih in sprotno 
odstraniti odpadke na zato urejena mesta, v koliko se bo ugotovilo, da določeni ribiči puščajo 
za sabo smeti, bo te odstranila ribiška družina na stroške ribiča. 
 
Za opravljanje obveznosti delovnih ur vse ribiče pozivamo, da se javijo Pavič Branki tel. št. 
070-564-700 ali gospodarju Zlodej Domink tel. št. 031-311-709, ki bosta vskladila delavne 
akcije. Večje načrtovane delovne akcije pa bodo objavljene pravočasno na naši internetni 
strani. 
 
 

 
 

 

Gospodarska komisija 
Največji poudarek  v delu bo zopet imela gospodarska komisija,saj 
bo od njenega odgovornega  dela praktično odvisen razvoj, vzreja in 
varstvo rib. Zato smo opredelili  naslednje  naloge: pripraviti ribnike 
na Goričici za spomladansko vlaganje; izloviti prezimovalni ribnik,ribe 
pa vložiti v gojitvene ribnike in Šmartinsko jezero; nabava rib v skladu 
z RGN za poribljavanje vodotokov in Šmartinskega jezera; tekoča 
vzdrževanja ribnikov; skrbeti za zdravstveno varstvo rib in v ta 
namen sodelovati z NVI - veterinarsko fakulteto Maribor; izlavljati 
ribogojne potoke v skladu z  RGN in ribe vlagati v ribolovne vode; še 
nadalje izvajati intervencijske izlove v primeru gradenj v naših 
vodotokih; sprotno prilagajati RGN procesom posodobitev in zahtev 
državnih organov in RZS; poskrbeti za novačenje novih članov v 
komisijo in jih strokovno usposobiti; 
V skladu z  RGN  bomo izlovili naslednja gojitveni potok Tesnica. V 
izlovljena gojitvena  potoka bomo vložili 15.000 mladic potočne 
postrvi .Ribe bomo nabavili pri cenovno najugodnejšemu ponudniku 
Ribiški družini Radeče. Iz izlovljenih gojitvenih potokov bomo 
potočne postrvi vložili v  Hudinjo 38,39 , Tesnico in Savinjo. 
V jeseni bomo izlovili gojitvene ribniki na Goričici in ribe v skladu z 
RGN vložili v Šmartinsko jezero. Manjkajočo število rib,ki smo jih 
dolžni vložiti v Šmartinsko jezero pa bomo nabavili pri 
najugodnejšemu ponudniku. 
Na ribniku 1  pa je potrebno popraviti izpustni ventil. Tekom leta bodo 
potekala tudi dela pri vzdrževanju objekta na Goričici in dodatna 
zgraditev nadstreška za shranjevanje čolnov. Na ribniku 5 je 
potrebno obnoviti stopnice poleg izpusta, saj sedanje predstavljajo 
nevarnost pri hoji. 
 
Komisija za informiranje  
Komisija planira v letu 2020 izvedbo naslednjih aktivnosti: Pripraviti 
propagandno gradivo v obliki zloženke in brošure za potrebe sejmov 
in drugih promocij; V sodelovanju s pošto Slovenije izdati osebne 
poštne znamke, vzdrževanje in urejanje spletne strani www.rd-
celje.si, oglaševanje preko google ads, urejanje in posredovanje 
objav na družbenem omrežju Facebook in objava posnetkov na 
kanalu Youtube, organiziranje nagradnih iger, fotodokumentiranje 
dogodkov, promocijske dejavnosti preko medijev in drugih občil 
(članki in objave v reviji Ribič, Novi tednik, Celjan, regionalne RTV 
itd), predstavitev aktivnosti na osnovnih šolah v Celju, sodelovanje 
na družabnih dogodkih in tekmovanjih, priprava gradiva za kratke 
video posnetke in promocijske spote. 
 
Komisija za usposabljanje in delo z mladimi 
Obnovili bomo  spisek dosedanjih članov, ki so bili na usposabljanjih 
za potrebe čuvajske službe, elektro ribolova, izpita za sodnike LRM, 
LRP, LKO, izpita za ribogojca itd. Poizkusili bomo pridobiti 
interesente, ki bi želeli opravljati dela in naloge v RD, v ta namen 
bomo izdelali vprašalnik in ga posredovali vsem ribičem. Organizirali 
bomo predavanja in strokovno usposabljanje za novo sprejete člane 
ter jih pripravili za opravljanje ribiškega izpita. Opravili bomo razgovor 
z ravnatelji OŠ  in se dogovoriti za predavanja o okoljevarstvu in 
ribolovu, organizirali bomo tudi praktične prikaze ribolova. Planiramo 
izdelavo plakata s povabilom za včlanitev v ribiško družino za mlade 
in razdelitev le tega po osnovnih šolah celjske regije. Izvedli bomo 
dva srečanja mladincev RD Celje skupaj s starši s praktičnim 
usposabljanjem glede na tehnike ribolova. Udeležili se bomo 
splošnega mladinskega tabora in muharskega mladinskega tabora, 
nanju želimo poslati najmanj 2  mladinca. Aktivno bomo sodelovali z 
komisijami za delo z mladimi na nivoju ZRD in RZS.  
 
Komisija za odlikovanje in priznanja 
Komisija bo v tekočem letu spremljala delo članov ribiške družine, 
sprejemala predloge ostalih komisij in na podlagi  tega pripravila 
predloge za odlikovanja zaslužnim članom. 
 
 

Čuvajska  služba 
V letu 2019 je čuvajska služba opravljala nadzor na ribogojnih vodah 
v RD Celje. Nadzor so opravili po zadanem planu v letu 2019. 
Opažamo, da se število čuvajev z leti drastično zmanjšuje in bo 
potrebno  v prihodnjih letih, to praznino dopolniti z mladimi ribiči, da 
bomo lahko kvalitetno opravljali nadzor nad našimi vodotoki. V letu 
2019 je bil v čuvajski službi  tudi organiziran nadzor in plašenje 
Kormorana, na naših vodotokih in Šmartinskem jezeru. Poleg 
čuvajev, so se plašenju pridružili še ribiči člani Ribiške družine Celje. 
Nadzor smo vršili od 01.01.2019 do 28.02.2019 in od 19.09.2019 do 
31.12.2019. Število kormoranov, ki se giblje po vodotokih v naši 
Ribiški Družini se giblje od 30 do 50 osebkov. Za plašenje pa smo 
porabili za 314,00 € za nabavo streliva in pirotehničnih raket 
II.razreda. 

Imeli smo vse podatke kršitev in smo na podlagi tega lažje pripravili 
predloge in ukrepe za disciplinsko komisijo in vodstvo RD.  
Čuvajska služba je v preteklem letu opravila 1.710 ur in  1.453 
pregledov in prevozila 8.823 km. Sprotno je opozarjala ribiče,ki so 
kršili pravila ribolova z ustnimi opomini,v 3 primerih pa je podala 
predlog disciplinskemu tožilcu,ki je sprožil postopek pred 
disciplinsko komisijo, v ostalih primerih pa so bili izrečeni opomini. 
Aktivno je sodelovala s Policijsko postajo Celje in z njihovo pomočjo 
preprečila razne vandalizme ob jezeru in rekah. Prisotnost policije 
je pozitivno vplivala na varnostne in disciplinske razmere pri lovu rib 
tako za člane, predvsem pa smo turistom prikazali, da hočemo 
imeti red in disciplino pri lovljenju rib. 

http://www.rd-celje.si/
http://www.rd-celje.si/


 
  
  
 
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Statistika uplena rib po revirjih je bila sledeča: 
 

ŠMARTINSKO JEZERO - CIPRINIDI 
 N/SVP N/Ha Kg/SVP Kg/Ha 
Krap 143 2,58 468,2 8,76 
Amur 3 0,05 20,4 0,37 
Ploščičr 2 0,04 1,0 0,2 
Skupaj 148 2,67 507,6, 9,15 
Člani so izkoristili 808 lovnih dni. 
 

ŠMARTINSKO JEZERO - PLENILKE 
 N/SVP N/Ha Kg/SVP Kg/Ha 
Som 6 0,11 74,1 1,34 
Ščuka 9 0,16 14,7 0,26 
Smuč 12 0,22 23,7 0,43 
Skupaj 27 0,49 112,05 2,03 
Člani so izkoristili 726 lovnih dni. 
 

SAVINJA - CIPRINIDI 
 N/SVP N/Ha Kg/SVP Kg/Ha 
Podust 875 15,77 950,50 17,13 
Klen 57 1,03 52,30 0,94 
Mrena 37 0,67 37,20 0,67 
Platnica 25 0,45 25,80 0,46 
Krap 9 0,16 33,80 0,61 
Skupaj 1.003 18,07 1099,55 19,81 
Člani so izkoristili 850 lovnih dni. 
 

HUDINJA 38 + 40 
 N/SVP N/Ha Kg/SVP Kg/Ha 
Postrv 18 0,32 5,30 0,10 
Podust 10 0,18 5,80 0,10 
Klen 9 0,16 8,20 0,15 
Skupaj 37 0,66 19,30 0,35 
Člani so izkoristili 42 lovnih dni. 
 
Skupaj je bilo prodanih dnevnih dovolilnic: 
7.436 kom. 
 
Komisija za informiranje in povezovanje         
Komisija za informiranje članstva in promocijo naše RD je v letu 
2019 opravila naslednje naloge: urejanje in dopolnjevanje spletne 
strani www.rd-celje.si; urejala in posredovala objave  na družbenem 
omrežju Facebook ter skrbela za promocijo družine; urejanje in 
dopolnjevanje kanala RD na družabnem omrežju Youtube; skrbela 
za fotodokumentacijo dogodkov in jih posredovala medijem in 
dopolnjevala na spletni strani; pospeševala promocijo naše družine 
v medijih in drugih občilih kot so lokalni in slovenski časopisi, TV 
postaje Celje in Velenje; sodelovala na družabnih dogodkih in 
ribiških tekmovanjih; sodelovanje z celjskimi OŠ pri pospeševanju 
in predstavitvi dejavnosti ter pridobivanju   novih članov. 
 
Nekaj statistike spletne strani in Facebooka: 
- št. obiskov   12.000 
- št.  ogledov  29.759 
- povprečen čas na spletni strani  1 min in 44 sek 
- največ ogledov je bilo starostne skupine 35 do 44 let in sicer 35 % 
 
Na  Facebook strani imamo rast 29% sledilcev in sicer jih imamo 
1.148. Na Instagramu pa 22% rast in sledilcev 95. 
Celotno gledano je bilo leto 2019 za Ribiško družino Celje na spletu 
uspešnejše od leta 2018, lahko pa bi bilo še boljše. V letu 2020 
moramo biti skozi celotno leto biti prisotni na vseh medijih in svojo 
prepoznavnost še okrepiti. 
 
Komisija za strokovno izobraževanje in delo z mladimi 
V preteklem letu je komisija uspešno izvedla  program katerega si 
je  zadala. Pripravniki so se izobraževali pri g. Dominik Zlodej na 
Blagovni kjer so sodelovali v elektro izlovih  in vlaganjih. Ostalo 
znanje pa so pridobili iz priročnika in gradiva za uspešno ter na 
dveh usposabljanjih, katerega sta organizirali Ribiška družina Celje 
in Zveza ribiških družin Celje.  
12 pripravnikov je uspešno opravilo ribiški izpit in 3 člani so 
uspešno opravili izpit za izvajalca elektro ribolova. 
Za otroke smo ob sobotah in nedeljah  organizirali  štiri termine šole 
ribolova na Šmartinskem jezeru. Udeležba na prvem srečanju je 
bila podobna kot prejšnjo leto. Na novo so se prijavili štirje otroci. 
Od starejših so nadaljevali trije otroci od tega  je bila ena deklica. 
Na 2. osnovni šoli smo imeli predstavitev naše RD. 

Komisija za varstvo voda in okolja 
V letu 2019 so bile opravljene čistilne/delovne akcije na polotoku 
Brezova, na trasi v Ločah in Goričici. Izveden je bil posek dreves, 
grmovja in košnja trave. Organizirano je redno odnašanje  smeti iz 
ribolovnih mest v zato določene kontejnerje. Na trasi LKO in 
Brezova je bilo postavljenih 6 prenosnih stranišč, od tega je štiri 
postavila MO Celje in 2 RD. Člani komisije so v spomladanskem  
času postavili umetna drstišča za smuča ter s tem pripomogli k večji 
drsti smuča.  
Opravljenih je bilo 150 delovnih ur,porabljenih je bilo 150 kom 200 l 
plastičnih vrečk in 110 kom 40 l vrečk. Odpeljano je bilo na LKO 
Loče cca 80 m3, LKO Lešje in LRP Brezova cc 64 m3 SMETI. 
 
Komisija za rekreacijo in tekmovanja 
V preteklem smo v tekmovanju ribolova s plovcem tekmovali v treh 
kategorijah. Člani so tekmovali v 1.B državni ligi in zasedli 9.mesto. 
Tekmovalci so se udeležili kar nekaj pokalnih tekmovanj in 
tekmovali v ligi ZRD. Organizirali smo tekmovanje za memorial 
Franca Vitanca, kjer je zmagal Kolar Benjamin. V kategoriji otroci v 
sklopu lige ZRD Celje je Romih Katja zasedla 4. mesto (U15), 
Romih Jernej 5.mesto (U15), Klopotan Tom pa 7.mesto (U15). Na 
državnem prvenstvu je Romih Katja osvojila 5. mesto, Romih Jernej 
pa 7.mesto in Klopotan Tom 12.mesto. V državnem prvenstvu 
muharjev je naša ekipa zasedla končno 10.mesto. V lovu z 
obtežilnikom (LKO) so bile organizirane tri tekme za pokal 
Šmartinskega jezera, tekem se je udeležilo 13 ekip, 1. mesto je 
osvojila ekipa CT Carp Brothers; 2. mesto CT Mežica; 3. mesto CT 
TOMO BAITS 
 
Komisija za odlikovanja in priznanja  
Člani komisije so sprotno spremljali aktivnosti članov ribiške družine 
ter na podlagi prejetih predlogov in pripravljenih obrazložitev za 
podelitev odlikovanj oziroma priznanj predlagali, da se podeli: 
Red za Ribiške zasluge II.stopnje 
-Branko Tanaskovič 
Red za Ribiške zasluge I.stopnje; 
-Dominik Zlodej 
ter 2. zahval RD Celje in 4. znakov za ribiške zasluge. Vsa 
priznanja so bila podeljena na Ribiškem carju 2019. 
 
Ekonomsko finančna komisija 
Na podlagi plana, ki si ga je zadala komisija je v celoti izpolnila vse 
zadane naloge, še več pripravila je vrsto projekcij za izboljšanje 
finančnega stanja v družini. 
Predsednik komisije je sodeloval na vseh sejah UO RD Celje, na 
sestankih ostalih komisij ter se udeležil srečanj z ostalimi RD v 
okviru ZRD in Conskega odbora  pobratenih družin. 
V letu 2019 smo skupaj s člani vseh ostalih komisij izvajali samo 
dela v okviru plana za leto 2019 in sklepa UO o varčevanju v 
tekočem letu. Začrtanemu cilju smo sledili v celoti in preko leta 
izvajali samo obveznosti po RGN in Koncesijski pogodbi. 
Predsednik komisije je sodeloval v gradbenem odboru za izgradnjo 
objektov na Brezovi. 
Komisija in predsednik smo tvorno sodelovali z ostalimi komisijami 
v RD, še posebej z gospodarsko, čuvajsko službo in komisijo za 
pravna in statutarna vprašanja. 
Rečemo lahko,da je bilo vloženo ogromno časa in energije v 
delovanje in razvoj RD. 
 
Pravna komisija 
V letu 2019 je komisija  delovala brez predsednika komisije. K 
tekočemu reševanju nalog s tega področja nam je pomagal 
Confidenti Dejan tako, da smo tekoče in sprotno opravljali dela in 
naloge s  tega  delovnega področja.  Sodelovala je z ostalimi 
komisija, kjer se je obravnavala tematika zakonodaje in dajala 
ustrezne nasvete in pripombe. Sodelovala je pri spremembi 
ribolovnega režima. Sodelovala je  tudi na raznih sestankih in s 
pravnimi tolmačenji pripomogla k razumevanju  zakonodaje in pravil 
družine. Sodelovala je pri pripravi predlogov za disciplinsko 
komisijo in pripravi pogodb za odprodajo zemljišča in garaže. 
 
Disciplinska komisija 
Disciplinska komisija je v preteklem letu  obravnavala   kršitelje 
pravil ribolova in izrekla štiri ustne opomine in eno denarno kazen, 
kar pomeni precejšnje izboljšanje odnosa ribičev pri izvajanju 
ribolova. Vse primere kršitev pravil ribolova smo sproti obravnavali. 
Resen pristop čuvajske službe  in sprotno kaznovanje prekrškov se 
počasi pozna pri disciplini ribičev še posebno v spoštovanju pravil 
oziroma režimov ribolova. 
 

BESEDA PREDSEDNIKA RD CELJE 
 Spoštovane  ribičinje,  spoštovani  ribiči.  Končuje  se obdobje  petletnegav mandata            
sedanjega vodstva    naše    ribiške   družine.   Tokrat  ne  bom našteval   vseh uspehov,  pri 
uresničevanju  ciljev in  še  kaj  drugega,  ker smatram, da   smo vas o vseh aktivnostih 
sprotno obveščali v našem glasilu, na    spletni  strani in  v  letnih   poročilih,   zato   bom več  
spregovoril o problematiki,  ki nas tare že vrsto let. Mnogo dela je bilo opravljenega  na 
naših vzgojnih ribnikih Goričica  in  Brezovi. Vse  to je opravljala  peščica ribičev, ki  čutijo 
svojo  pripadnost   naši družini. Zato se mi včasih  poraja vprašanje ali se naši člani sploh 
zavedajo kaj vse je potrebno postoriti, da jim omogočimo ribolov, tekmovanja in razna 
druženja. Koliko naporov ta peščica ljudi vlaga v  delo, da je vse postorjeno in da je izgled 
našega okolja zgleden ali celo prelep. 

 Vsa ta dela se ne da poplačati in je edina beseda hvala vam za vsa prizadevanja. In tu je glavni problem članstva 
naše družine, ki ga že vrsto let ugotavljamo, da ni več masovne pripadnosti in volje do dela. Kolikokrat smo v 
glasilih objavili povabila na delovne akcije, pa ni bilo resnega odziva, razen tistih, ki so morali opraviti obvezne 
ure. Veliko število ribičev samo vidimo, ko pridejo vplačati članarino in po nakupu kart,  vse ostalo pa jih že ne 
zanima. Veliko je takšnih, ki jim zaradi starosti ni več potrebno opravljati obveznega dela, so pa lažja dela, ki bi  
jih lahko opravili, če bi le bilo malo volje in čuta za pripadnost družini. 
Vsak ribič, ki se je včlanil  je sprejel tudi pravice in dolžnosti, ki jih opredeljuje Statut družine. Naj spomnim ,da je 
ena izmed pravic, da sodelujejo pri delu in odločajo  v organih  družine, dolžnost pa opredeljuje, da aktivno 
sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog družine. 
Poseben vsakoletni problem, je tudi udeležba na našem letnem zboru, saj se udeleži komaj 20 % vseh članov in 
seveda s tem ni zagotovljena takojšnja sklepčnost. Smatram, da bi se vsaj tukaj udeležila večina ribičev in si v 
debatah izmenjala problematiko in podali predloge za nadaljnje delo. Tako pa je še vedno ogromno debat, predvsem 
pa kritik za vodo, ki tako ne služijo ničemer, se pa s tem povzroča neprijetno stanje v družini. 
Upam, da boste vsaj prebrali  ta zapis in si zamislili nad tem, zato vas vabim z današnjim vabilom  na letošnji 
volilni zbor ribičev in pričakujem  večjo udeležbo, saj je problematike dovolj, da se pogovorimo o našem 
nadaljnjem delu. 
Vsem tistim ribičinjam in ribičem ki aktivno delajo skozi vse leto pa se še enkrat zahvaljujem za ves vložen napor 
pri  delu  v naši družini. 
Vsem želim dober prijem v novi sezoni! 
 
                                                                                         Štefan Zidanšek 
 

KRATKO POROČILO O DELU RIBIŠKE DRUŽINE CELJE ZA LETO 2019 
 

Izlovljena sta bila gojitvena potoka  Dobernica in Jasenica. Ribe so 
bile vložene v: 
Tesnica                      280 kom   potočne postrvi 
Hudinja 38                 326 kom  potočne postrvi 
Hudinja 39                 310 kom  potočne postrvi 
Hudinja 40                 280 kom  potočne postrvi 
SKUPAJ:                1.196 kom potočne postrvi 
 
V gojitvene vode smo vložili 22 500 mladic potočne postrvi. Prav tako 
smo kupili 1000 kom. potočnih postrvi, katere smo vložili v ribolovne 
vode. 
 
Iz gojitvenih ribnikov na Goričici smo v Šmartinsko jezero  vložili: 
Linj                                  183 kg ali 860 kom 
Ščuka                                           117 kg ali 63 kom 
Smuč                                          321 kg ali 2.241 kom 
Krap                                         3.801 kg ali 1.96 kom 
 
Za gojitev v ribnikih smo kupili 10.000 kom mladic smuča v 
Ribogojnici Gospič. Kupili smo še 161 kg merskih ščuk v ribogojnici 
Horvat, ki smo jih vložili v Šmartinsko jezero. Kupljeno je bilo še 13,50 
kg ščuke za gojitveni ribnik 5 in 400 kg krapa za nadaljnjo rejo v 
ribnikih Goričica. Vse je bilo kupljeno pri  ribogojnici Požek Krumpak 
Franc. 
 
Za vzrejo rib na Goričici smo porabili 7.400 kg koruze in 4.000 kg 
briketov. 
Za razkuževanje ribnikov pa smo porabili 200 kg soli in 2.800 kg 
apna.  
 

Gospodarska komisija 
 
V letu 2019, ki je za nami smo bili aktivni. Delalo se je na ribnikih in 
sicer se je izvajala košnja trave, odstranjevali smo orešček iz ribnika 
5 in čistili travo iz ribnika 4. Na ribnikih smo naredili mrežo z vrvjo za 
preprečitev, da nam kormorani ne bi delali še večje škode na ribjih 
mladicah in plemenkah. Prav tako smo po izlovih popravili brano na 
ribniku 1 in cesto, ki vodi do ribnika. Na ribniku 3 smo napravili 
rampo, da smo preprečili vožnjo po brani ribnika. Pred domom smo 
zabetonirali temeljno ploščo za nadstrešnico, ki bo služila za 
shranjevanje čolnov. 
Po ustaljenem redu so potekala naslednja dela: 
Priprava ribnikov za spomladanska vlaganja; Izlov prezimovalnega 
ribnika in vlaganja plemenske jate v gojitvene ribnike; Jeseni so bili 
izlovljeni gojitveni ribniki, ribe pa vložene po programu v ribolovne 
vode; Krmljenje in vzgoja vloženih rib v gojitvenih ribnikih; Z 
Zavodom za ribištvo Slovenije smo pripravili Plan vlaganj in izlovov 
in drugih dejavnosti v skladu z obstoječi RGN; Sodelovanje z NVI-
Veterinarsko fakulteto Maribor-nadzor nad zdravstvenim stanjem in        
prirastkom  rib ter ukrepi po navodilih veterinarstva; Sodelovanje z 
Zavodom za ribištvo in ostalimi državnimi organi  pri pregledu naših 
voda, zdravstvenega stanja rib in ostalih raziskav; Izlov gojitvenih 
potokov po programu in vlaganj rib v omenjene potoke, opravljenih 
je bilo 15 izlovov od tega 10 intervencij in  8 vlaganj rib v potoke . 
Intervencijski izlovi  rib so bili predvsem  zaradi gradbenih posegov 
in nizkega vodostaja potokov; Sodelovali smo pri čistilnih akcijah 
Savinje,Hudinje in Šmartinskega jezera; Sodelovali na vseh 
družinskih prireditvah in tekmovanjih; Poskrbljeno je bilo tudi  za 
tekoče vzdrževanje  objektov, opreme in nabrežin na ribnikih 
Goričica. Prav tako so se sprotno  čistile nabrežine na lovnih trasah 
Šmartinskega jezera. 

http://www.rd-celje.si/
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