Ribiška družina Bistrica
Soze 15, p.p. 61
6250 Ilirska Bistrica

tel.:(+386) 05 71 45 041, 040 471 712
internet: www.rd-bistrica.si
e-mail: ribiskadruzina.bistrica@siol.net

70 let sladkovodnega ribištva na ilirskobistriškem
Št.:
Datum:

61/2017
20.4..2017

Prisotni:
Upravni odbor: Aleš Deželak, Demojzes Sebastjan, Derenčin Emil, Iztok Grlj, Galekovič
Boris, Zlatko Svenšek, Jure Gombač, Zvone Bončina, Anton Biščak
Nadzorni odbor: Vidovič Nedeljko, Jurač Rado, Zanoškar Darko,
Disciplinski tožilec: Žagar Robert,
Disciplinsko sodišče: Škrlj Peter, Volk Aleksander, Aleš Dolgan
Odsotni:
Disciplinsko sodišče: Uroš Mahne, Matjaž Baša

ZAPISNIK
1. seje UO RD Bistrica, ki je bila dne 21.3.2017 z začetkom ob 18.00 uri v ribiškem
domu, Soze 15, Ilirska Bistrica. Seja je bila sklicana telefonsko preko SMS sporočil.
Pred začetkom seje je predsednik predlagal naslednji

Dnevni red

1.
2.
3.
4.

Nagovor predsednika
Pregled zapisnika Zbora članov RD Bistrica, dne 18.03.2017
Potrditve in imenovanja funkcij članov UO, NO, Disciplinskega tožilca in sodišča
Tradicionalno srečanje s tekmovanjem v lovu na najtežjo postrv na jezeru
Klivnik
5. Skrbništvo koča Soze
6. Finančno poslovanje in investicije v l. 2017
7. Aktualne zadeve

Prisotni so se z dnevnim redom strinjali, kot je naveden in ga soglasno potrdili.
Ad.1
NAGOVOR PREDSEDNIKA
Predsednik je na začetku seje pozdravil in nagovoril vse prisotne, ter jim zaželel
uspešno delo.

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 57230919, MŠ: 5126029000, TRR: SI 56 1010 0002 9049 264

V svojem nadaljnjem govoru je izpostavil, da se vsi člani UO na seje pripravijo, po
mailu bo pred sejo prejeto delovno gradivo o katerem se bo razpravljalo. Teme bodo
tudi videoprojekcirane.
Od vseh članov UO se zahteva spoštljivo in aktivno
sodelovanje v upanju uspešnega dela.

Ad.2
PREGLED ZAPISNIKA ZBORA ČLANOV RD BISTRICA, DNE 18.03.2017
Predsednik je prisotnim predstavil zapisnik Zbora članov, ki je bil dne 18.3.2017 v
ribiškem domu z vsemi obravnavanimi zadevami, kateri je priloga tega zapisnika.
Ad. 3
POTRDITVE IN IMENOVANJA FUNKCIJ ČLANOV UO, NO, DISCIPLINSKEGA
TOŽILCA IN SODIŠČA
Seznam novih funkcionarjev RD Bistrica za mandatno obdobje 2017 - 2022
Funkcija

Nosilec

Predsednik

SVENŠEK ZLATKO

Gospodar

GRLJ IZTOK

Vodja RČ

DERENČIN EMIL

Tajnik

GOMBAČ JURE

UO Predsednik TK
(9)

Člani UO

GALEKOVIČ BORIS

Podpredsednik

BIŠČAK ANTON
DEMOJZES
SEBASTIJAN
DEŽELAK ALEŠ

Delo z mladimi

BONČINA ZVONIMIR
JURAČ RADO
Nadzorni odbor (3)

Opombe

TK
Predsednik

VIDOVIČ NEDELJKO
ZANOŠKAR DARKO

Discplinski tožilec

ŽAGAR ROBERT
ŠKRLJ PETER
MAHNE UROŠ

Disciplinsko
Sodišče (3+2)

BAŠA MATJAŽ
VOLK ALEKSANDER
DOLGAN ALEŠ
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Predsednik

Glede na obravnavano tematiko glede funkcionarjev je UO je soglasno sprejel
naslednje sklepe:
Sklep št. 1 za blagajnika RD se imenuje Boris Galekovič,
Sklep št. 2 ustanovi se Odbor za člane, katerega sestavljajo Dinko Skrt (kot
predstavnik članov in Zvonimir Bončina kot član UO),
Sklep št. 3 za predsednika tekmovalne komisije se imenuje Boris Galekovič, za
predsednika kraparske sekcije se imenuje Aleš Deželak, za vodjo Sekcije Vreme
se imenuje Jure Štok,
Sklep št. 4 za ureditev statusa društva na UE Il. Bistrica (sprememba zakonitega
zastopnika in statuta društva) se pooblasti Peter Škrlj, kateremu se preda vse
potrebno gradivo v tej zvezi (zapisnik ZČ 2017, pooblastilo predsednika, žig,
izvod statuta),
Sklep št. 5 ustanovi se Inventurna komisija v sestavi Demojzes, Galekovič,
Perkovič, Grlj, katera do 30.4. izvede popis osnovnih sredstev RD.
Sklep št. 6 v najkrajšem času se izvede primopredaja med nosilci funkcij, ki jim
je potekel mandat in novoizvoljenimi funkcionarji (tajnik, čuvajska služba, DT,
DS, kraparska sekcija),
Sklep št. 7 za potrebe vodenja poslovanja in hitrejšega pretoka informacij se
oblikuje seznam novih funkcionarjev z njihovimi osebnimi podatki, davčno
številko, e-mail naslovom in št. TRR.

Ad. 4
TRADICIONALNO SREČANJE S TEKMOVANJEM V LOVU NA NAJTEŽJO
POSTRV NA JEZERU KLIVNIK
V skladu s sprejetim tekmovalnim koledarjem RD za leto 2017 se 1. aprila ob otvoritvi
ribolovne sezone na salmonide na jezeru Klivnik organizira in izvede srečanje s
tekmovanjem v lovu na najtežjo postrv po naslednjem programu prireditve:
07.00 –
08.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 –

Prijavnine na tekmovanje
Tekmovanje na najtežjo ujeto postrv
Tehtanje ulova
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad
Kosilo, …

Za izvedbo posameznih nalog se zadolžijo naslednji člani:
Galekovič – vodja tekmovanja, izdelava poročila,
Grlj – vlaganje postrvi, organizacija prevoza in postavitev šotora, logistična potpora,
Zanoškar – sodnik,
Mučibabič – čuvajska kontrola,
Bradelj – urejenje prometa,
Gombač. Šabec in Barone – prodaja kart,
Perkovič. Jurač, Deželak. Čermelj - Priprava hrane,
Cene dovolilnic: gosti 20€, mladinci – gosti 10€, člani 10€, mladnici člani 5€.
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Ad. 5
RIBIŠKI DOM – SPORAZUM O SKRBNIŠTVU
V zvezi skrbništva ribiškega doma je UO predlagan in potrjen sklep:
Sklep št. 8 UO soglaša, da se veljavni sporazum o skrbništvu ribiškega doma z
Dušanom Perkovičem podaljša do 30.6.2017.
Glede na to, da z navedenim datumom preteče sporazum Perkoviču je Galekovič
prisotnim predstavil potek, izhodišča RD in rezultate iskanja potencialnega novega
oskrbnika ribiškega doma.
Kot najbolj zavzet kandidat za prevzem skrbništva in s katerim sta bila izpeljana tudi
dva sestanka v tej zvezi, se je medtem izkazal Slavko Škoberne, sedanji oskrbnik koče
na Snežniku, ki mu tam mandat poteče konec meseca maja. Predlagan je bil sklep:
Sklep št. 9 UO za pripravo novega sporazuma o skrbništvu nad ribiškim domom
in dogovor s zgoraj navedenim kandidatom pooblašča predsednika in
gospodarja, ki o poteku seznanita UO na naslednji seji.
V kolikor predhodno pride do obojestranskega dogovora bi novi oskrbnik prevzel
upravljanje doma s 1. julijem 2017. Kandidata se povabi na naslednjo sejo UO, kjer se
sklene dokončen sporazum. Priprave, pogovori in dokumentacija za prenos na novega
oskrbnika (kateri bo še določen), ki naj bi prevzel kočo s 1.7.2017, naj bodo v polnem
teku.

Ad. 6
FINANČNO POSLOVANJE IN INVESTICIJE V LETU 2017
Glede na ugotovitev, da ribiški dom nima urejene dokumentacije se sprejme sklep:
Sklep št. 10 UO soglaša, da se za vpogled v projekcijsko dokumentacijo na UE
I.B. in ureditev vse potrebne gradbene in druge dokumentacije v zvezi pridobitve
uporabnega dovoljenja za ribiški dom pooblasti Emil Derenčin, kateri k oddaji
ponudb za izdelavo projektne dokumentacije pozove zaintresirane projektante.
Ostale investicije in določitev nosilcev iz finančnega poslovanja in načrta dela za leto
2017se sprejmejo naslednji sklepi:
Sklep št. 11 Sofinanciranje iz sredstev EU (Partnerstvo z Občino (zagotovitev
manjkajočih soglasji, koordinacija in sodelovanje z izvajalci del) = Grlj I.
Sklep št. 12 Sofinanciranje obnove valilnice (kritina, obnova ometa), adaptacija
pile venecijanka (omet, nakup dodatnega bazena za pomoč pri smukanju) –
nosilec Deželak, Grlj
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Sklep št. 13 Izgradnja zunanjega pokritega prostora (Jurček) = Grlj I.
Sklep št. 14 Ureditev terase in kletnih prostorov (WC, pisarna, gostinski del),
pridobitev gradbenega ter uporabnega dovoljenje za kočo Soze = Galekovič B.
Sklep št. 15 Pisarna Vreme in sanacija objekta – Biščak.

Ostale tekoče zadeve :







Skupščina RZS – Jure – volit predstavnika ZRDP (Marko Lipovž).
Seja UO ZRD Primorska – Galekovič .
Nadzor nad izvajanjem finančnega poslovanja v skladu z finančnim
načrtom in iskanje ugodnejših ponudnikov ter zmanjšanje stroškov
poslovanja (Računovodski servis, Telefoni, …)- Galekovič
Novi paketi 3 telefoni – potrjeno s strani UO - Galekovič
Pošta – pooblastila – Grlj, Galekovič, Gombač, duplikat ključa

Ad. 7
AKTUALNE ZADEVE
Po obširni razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni so bili sprejeti v izvedbo naslednji
predlogi:
-

Čistilna akcija – moja REKA – Grega Volk- Nosilec – konec Maja – 20-21. V
sklopu 4.junija občinskega praznika/datum zemlje – splošni dopis – občina,
tabornik,

-

Predlog krvodajalske akcije članov,

-

Iskanje donatorjev 70 letnice – dopis , Galeja,

-

RZS - časovni okvir izdelave redov za ribiške zasluge,

-

Zbiranje slik v zvezi izdelave galerije,

-

Objava aktov na spletno stran ribiški družine – zakonodaja,

-

Poročila nosilcev funkcij naj bi se objavila na spletni strani ribiške družine pred
vsakim zborom članov,

-

Objava aktov na spletni strani ribiške družine,

-

Pred vsako naslednjo sejo UO se člane UO obvesti 10 do 14 dni pred sejo
preko sms-ov, predlog dnevnega reda se pošlje preko maila vsem UO,

UO je v nadaljevanju soglasno sprejel še naslednje sklepe:
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Sklep št. 16 na vsaki seji UO se po zmožnostihvodijo tonski zapisi, zaradi
zapisnikov,
Sklep št. 17 člani se odrekajo sejnin in stroškov prevoza,
Sklep št. 18 računi se ne oddajo v računovodstvo preden jih ne pregleda in
opredeli blagajnik ter podpiše predsednik, za gospodarsko dejavnost Grlj, prav
tako za bančno kartico,
Sklep št. 19 prijava kandidatov na usposabljanje za pridobitev naziva »Športni
delavec v sladkovodnem ribištvu«, MB, sobota 25.03.2017 (Perkovič D. in Dolgan
A.)
Člani, ki imajo otroke lahko te vodijo na ribolov z dovolilnico, ki bo prisotna v ribiškem
domu in bo namenjena zgolj MLADINCEM oz. otrokom ribičev ki želijo loviti ribe (v
spremstvu člana RD Bistrica oz. starša.) V tej zadevi se doreče na naslednjem UO.
Za Ribiški tabor ZRD, se pripravi seznam mladincev.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisnik vodil:
Jure GOMBAČ
Tajnik
Poslano:
-

Arhiv dok. gradiva
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