
 
RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA DOMŽALE 

 

VABI NA 
PRAZNOVANJE DNEVA SLOVENSKIH RIBIČEV 
KAMNIŠKA BISTRICA 2019 – ŠKRJANČEVO, RADOMLJE, HOMEC 

 
 
Ribiška zveza Slovenije je leta 2014 sprejela sklep o Dnevu slovenskih ribičev, ki ga ribiči na 
celinskih vodah praznujemo vsako leto 20. junija. Ribiška družina Bistrica Domžale organizira s tem 
namenom dogodek, ki bo potekal v okviru prireditve 4. Pohod ob reki, ki povezuje, od Domžal do 
Kamnika in v obratni smeri. Namen dogodka je združiti ribiče in ne ribiče ter predstaviti širši javnosti 
ribolov, ribiško upravljanje, ribolovne revirje, vrstni sestav rib, novosti in tehnike ribolova ter druge 
zanimivosti Bistriškega ribiškega okoliša, s katerim uspešno upravljamo vse od leta 1954. 
 
Datum in časovni termin: 

 sobota 8. junij 2019, od 8. do 13. ure. 

 
Lokacija dogodka ob Kamniški Bistrici: 

 Predvidoma piknik prostor ob tenis igrišču na Škrjančevem pri Radomljah (za papirnico Količevo 
Karton). 

 

 
 
Na dogodku bo predstavljeno: 

 preizkus v praktičnem muharjenju pod vodstvom izkušenih mentorjev, 

 prikaz vezave umetnih muh z Martinom Šircljem, stalnim spremljevalcem mladih ribičev na 
ribiških taborih, 

 demonstracija muharskih primežev slovenskega inovatorja in izdelovalca Draga Keržiča, 

 prikaz knjižnih izdaj na temo športnega ribolova in priprave jedi iz rib, 

 promocija ribiške trgovine Monster-Bite.com iz Domžal, 

 info pult s promocijskimi izdelki RD. 

 

Vključen je tudi zabavni program: 

 ribji pikado in slepi ribolov, 

 predstavitev portala www.ribiskekarte.si in druge zanimivosti. 
 
Na tem dogodku vam po promocijski ceni zagotavljamo športno ribolovno izkušnjo v 
muharjenju, in sicer v revirju Kamniška Bistrica 3 in 4 – po režimu ujemi in spusti: 

 ob nakupu dovolilnice za muharjenje ta dan v revirju KB 3 ali 4, prejmeš kapo s šiltom in 
logotipom RD brezplačno (cena dovolilnice: 25,00 EUR). Malica vključena. Prodaja dovolilnic 
samo na info pultu! 

 

Ta dan bo možen tudi ugoden nakup ribolovnih dovolilnic za muharjenje v Kamniški Bistrici 

2, 3 in 4 ter za krapolov in ribolov roparic na ribnikih in jezerih Bistriškega ribiškega okoliša 

(ob nakupu dveh dovolilnic v portalu www.ribiskekarte.si, bo tretja dovolilnica gratis). 
 
Kontakt: 070-797-676, rd.bistricadomzale@gmail.com. 

 
Upravni odbor RD Bistrica Domžale 

http://www.ribiskekarte.si/

