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Št.: /2017 

Datum: .2017 

 

 

 

Prisotni: 

Upravni odbor: Aleš Deželak, Derenčin Emil, Galekovič Boris, Zlatko Svenšek, Jure 

Gombač, Zvone Bončina, Anton Biščak 

Nadzorni odbor: Jurač Rado 

 

Odsotni: 

Iztok Grlj, Sebastjan Demojzes 

 
ZAPISNIK 

 
2. seje UO RD Bistrica, ki je bila dne 4.5.2017 z začetkom ob 17.00 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. Pregled zapisnika 1. Seje UO RD Bistrica, dne 21.03.2017 

2. Obletnica 70. let RD Bistrica 

o Intervju Radio 94 

o Obravnava in potrditev predlogov za dodelitev priznanj 

o Izdelava in potrditev seznama vabljenih, Izdelava vabil 

o Donatorji (poslane prošnje, seznam) 

3. Poročila delegatov, vodji komisij in delovnih skupin 

o Delegata 5. volilne seje skupščine  RZS Gombač Jure (24.3.2017 - 

Ljubljana) 

o Gospodarja  

o Predsednika TK RD Bistrica  

o Delegata 2. seje UO ZRD Primorske Galekovič Boris (13.4.2017 - 

Ajdovščina) 

4. Skrbništvo koča Soze 

o Sporazum o skrbništvu koče z Perkovič D. do 30.06.2017  

o Dogovor z novim skrbnikom koče Škoberne Slavko s.p. 

5. Ustanovitev Odbora za člane  

6. Aktualne zadeve 

o Koča vreme  

o Računovodski servis  

o RTV Koper – snemanje oddaje o onesnaženosti reke Reke 

   

Prisotni so se z dnevnim redom strinjali, kot je naveden in ga soglasno potrdili. 
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Ad.1 

 
Pregled zapisnika 1. Seje UO RD Bistrica 

Prisotni so se seznanili z zapisnikom 1. seje UO, katerega so nato soglasno potrdili in 

sprejeli.  

V nadaljevanju so prisotni preverili seznam funkcionarjev RD in pravilnost zapisanih 

kontaktov (e-mail, telefonske številke). 

 

S ciljem boljšega in celovitega pregleda sprejetih sklepov UO in urejenosti zapisnikov 

sta bila soglasno potrjena naslednja sklepa  

 

Sklep št. 20: Vse sprejete sklepe UO se v bodoče oštevilči pod zaporednimi 

številkami in posebej vodi njihovo zbirko.  

V kolikor je mogoče se na vsaki seji UO vodi tonski zapis, po izkazani potrebi 

tudi video projekcija, odmor med sejo se naredi po dveh šolskih urah. 

 

Sklep št.: 21: Na spletni strani RD se ustvari podmeni, kjer bodo ažurno 

objavljeni vsi sprejeti zapisniki UO in drugi poglavitni interni akti RD. 

 

 

Ad.2 

 

Organizacija osrednje prireditve ob praznovanju 70 let RD Bistrica 
 

Prisotni so po širši razpravi oblikovali program izvedbe osrednje prireditve ob 

praznovanju 70 let RD Bistrica. V sklopu tega je bilo potrebno uskladiti: 

 osnutek vsebine za intervju na Radiu 94, 

 pregled in potrditev predlogov za dodelitev priznanj članom in organizacijam, 

 izdelati in potrditi seznam vabljenih, 

 izdelati končno obliko vabila, 

 oblikovati interna priznanja članov in organizacijam, 

 oblikovati končni scenarij prireditve, 

 oblikovati prošnjo za donatorstvo in izdelati seznam poslanih prošenj, 

 pripravo in postavitev razstave v ribiškem domu. 

 

Sklep št.: 22: Za nosilce organizacije osrednje prireditve ob praznovanju 70 let 

RD Bistrica se imenujejo nosilci z zadolžitvami :  

 

Nosilec Zadolžitev 

Zlatko Svenšek Podelitev priznanj, sprejem gostov 

Rado Jurač Scenarij  

Dinko Skrt Hrana, pijača 

Iztok Grlj Razstava, vabila, priznanja 

Boris Galekovič Organizacija prireditve, donacije, mediji 
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Sklep št.: 23: Nadaljno skrb in organizacijo osrednje prireditve ob praznovanju 

70 let RD Bistrica prevzame imenovani organizacijski odbor, ki se sestane dne 

18.05.2017 ob 18 uri v prostorh RD.  

 

 

Ad. 3 

 
Poročila delegatov, vodji komisij in delovnih skupin 

 

 Skupščina RZS 

Jure Gombač je, kot delegat RD predstavil prisotnim zapisnik 5. volilne seje 

skupščine RZS, ki je bila dne 24.3.2017 v Ljubljani. Poudarjene so bile glavne 

točke glede problematike RZS-ja, volite in nadalnjega delovanja.  

 

 Gospodarska dejavnost 

Prisotni so se seznanili z delovanjem in izvajanjem gospodarske dejavnsti v 

obdobju med sejama. Poglavitne aktivnosti v tem obdobju so bile: 

o koordinacija usklajevanja OPN Mola jug med RD in občino,  

o vlaganja  

 Reka (šarenka, 150 kg - Vodomec)  

 Klivnik (šarenka, 500 in 170 kg - Vodomec)  

 Mola (1.500 kg krapov – ribogojnica Žalec) 

 Padež (15.000 kom ml. soške postrvi - ZZRS) 

 Bistrica (5.000 kom ml. soške postrvi – ZZRS) 

o elektro izlovi  

 Padež - 2. In 3.del (1.473 postrvi, 36 grb, cca. 50 kg klenov)  

 Suhorščica (300 postrvi, 50 grb, 40 kg klenov)  

o delovne akcije: Mola - urejanje lovnih mest, ceste, odstranjevanje ometa in 

izolacije na zidu pod osrednjo teraso, ponovno fugiranje ploščic na terasi nad letno 

kuhinjo zaradi zatekanja vode),  

o Dogovor z najemnikom ribogojnice Vodomec o kompenzaciji stroškov 

sofinanciranja strešne kritine na valilnici z ribami iz naslova najemnine za 

ribogojnico (priloga zapisnika) 

o Seznanitev z načrtovano gasilsko vajo na AK Mola s preizkusom opreme 

o Pomoč pri organizaciji tradicionalnega srečanja ob otvoritvi ribolovne 

sezone na AK Klivnik (prevoz Ivančič, taborniki šotor, Tuš hrana in pijača, 

VGP Drava zapornica, elektrika, nespuščanje jezera Pegan Joško nagrade, 

AS transparent, pomoč tajniku pri pripravi potrebnega gradiva in tehnike) 

o Začetek gradbenih del (izkop temeljev in gradnja jurčka, izkop in izravnava 

terena izpod terase ob ribiškem domu) 

o Dogovor z VGP Drava o sanaciji zunanjega zidu v ribogojnici s postavitvijo 

ograje in sanacija zidu v kanalu v pili venecijanki   

o Izdelan predlog upravnega odbora RD Bistrica najemniku ribogojnice 

podjetju Vodomec d.o.o. glede sofinanciranja obnove ribogojnice Ilirska 

Bistrica s strani RD Bistrica, izdelan na podlagi predhodnega dogovora med 

gospodarjem RD (Iztok Grlj) in direktorjem najemnega podjetja Vodomec 

d.o.o. (Janez Vidmar). 

Sklep št. 24: UO poda predlog RD najemniku ribogojnice podjetju Vodomec 

d.o.o. glede sofinanciranja obnove  ribogojnice. 
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Sklep št. 25: OU ustanovi Delovno skupino v sestavi Svenšek, Galekovič, 

Derenčin, ki se dobi z lastniki spornih zemljišč z namenom dogovora o uporabi 

parcel ob ribolovni vodi. 

 

 Tekmovalna komisija 

Predsednik TK prisotnim predstavi aktivnosti komisije med sejama: 

o potek organizacije in izvedbo tradicionalnega srečanja s tekmovanjem v 

lovu na najtežjo postrv na AK Klivnik ob otvoritvi ribolovne sezone 

o realizacija usposabljanja za pridobitev naziva Športni delavec v 

sladkovodnem ribištvu, ki je bilo 25.3.2017 v Mariboru in sta se ga udeležila 

člana Dušan Perkovič in Aleš Dolgan 

o sodelovanje na delavnici ki jo je organiziral TIC I.B. na temo Kako postati 

kolesarski ponudnik dne 10.4.2017 

o izvedba sestanka članov TK dne 4.5.2017 

 

Sklep št. 26: Pisno se zahvaliti  vsem donatorjem in ostalimi navedenimi 

organizacijam katere so pripomogle k organizaciji in izvedbi tradicionalnega 

tekmovanja na AK Klivnik. 

 

Sklep št. 27: Tekmovalni ekipi LKO, ki je skrbela za gostinsko ponudbo in se 

maksimalno angažirala v pripravi ter izvedbi srečanja, se odobrijo finančna 

sredstva v višini 50,00 EUR katera se namensko porabijo za nabavo tekmovalne 

hrane za ribe. 

 

 Čuvajska služba 

Tekoče aktivnosti čuvajske službe je prisotnim predstavil vodja RČ 

 

 Blagajnik RD  

Blagajnik prisotne seznani z naslednjimi zadevami: 

o S spremembo naziva računovodskega servisa (Tom-Tech) 

o RD je na podlagi izdane odločbe MKGP za društva, ki delujejo v javnem 

interesu, oproščena plačevanja DDV za določene aktivnosti iz svoje 

dejavnosti 

o Ponudbo novega računovodskega servisa z dne 1.7.2017 (Hevil)  

o Tekoče spremljanje finančnega poslovanja v skladu z finančnim načrtom in 

sprejetih sklepih UO 

 

Sklep št. 28: UO sporazumno prekine pogodbo s sedanjim računovodskim 

servisom Tom-Tech d.o.o. na dan 30.6.2017 in na podlagi prispele ponudbe 

sklene z dnem 1.7.2017 novo pogodbo z računovodskim servisom Hevil d.o.o..  

 

Sklep št. 29: O vsakem dogodku, kot so srečanja, tekme, delovne akcije, nosilci 

izdelajo poročilo UO in blagajniku pa finančno poročilo, katero vključuje datum, 

kraj, opis aktivnosti, seznam udeležencev, stroškovnik . 

 

 ZRD Primorske – poročilo delegata 

Boris Galekovič se je, kot pooblaščenec predsednika RD udeležil 2. seje UO 

ZRDP, ki je potekala dne 13.4.2017 v RD Ajdovščina. Prisotne je seznanil z 

vsebino zapisnika: 
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o Izbor podpredsednika ZRDP, predsednik RD Ajdovščina 

o Izstop RD Tolmin iz ZRDP 

o Potrditev programa dela ZRDP 

o Izbor in potrditev organov ZRDP 

 

Ad. 4 

 

Ribiški dom 

 

Zaradi bodoče menjave oskrbnika je bil dne 2.5.2017 opravljen ponoven popis 

osnovnih sredstev.  

 

Prisotni se seznanijo z bilančnim poslovanjem doma v 1. trimesečju 2017. 

 
S ciljem zagotovitve neprekinjenega delovanja ribiškega doma RD Bistrica se sklene 

aneks k sporazum o skrbništvu koče z dosedanjim oskrbnikom, ki velja do 30.06.2017.  

 

S Slavkom Škobrnetom, novim oskrbnikom ribiškega doma je bil dne 4.5.2017 sklenjen 

sporazum o skrbništvu ribiškega doma, ki začne veljati z dnem 1.7.2017 in velja do 

31.12.2017.  

Prisotnim so bile predstavljene ponudbe za izdelavo in ureditev gradbene 

dokumentacije s ciljem pridobitve gradbenega dovoljenja za ribiški dom.  

 

Sklep št. 30: Natisniti poročilo o popisu osnovnih sredstev – arhiv 

 

Sklep št. 31: Izvesti vse aktivnosti za ureditev PGD dokumentacije ribiškega 

doma s ciljem pridobitve gradbenega dovoljenja.  

 

Sklep št. 32: UO odobri predvidenih cca 7.000,00€ za ureditev PGD 

dokumentacije.  

 

 

Ad. 5 

 
Ustanovitev Odbora za člane  

 

S ciljem ohranjanja in uspodbujanja društvenih aktivnosti, skrbjo nad ohranjanjem 

številčnosti članstva, medsebojni pomoči in sodelovanju ter v primerih pogrebnih 

aktivnosti umrlih članov je UO na svoji prvi seji imenoval predsednika Odbora za člane 

g. Dinka SKRT-a in kot člana odbora Zvonka BONČINU. 

Odbor za člane ima naslednje naloge: 

- ohranjanje in uspodbujanje društvenih aktivnosti 

- skrb za ohranjanje številčnosti članstva,  

- nudenje pomoči članom, kateri se znajdejo v težavah (finančnih ali drugih) 

- organizacija in udeleževanje na pogrebnih slovesnostih umrlih članov RD 

(ribiški pogreb, nošenje prapora)  

 

Prisotni se seznanijo s Pravilnikom RZS o rabi prapora, o svečanem kroju in določenih 

pravil ribiškega pogreba. 
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Sklep št. 33: UO imenuje praporščake Aleš DEŽELAK in Boris GALEKOVIČ. 

 

Sklep št. 34: Ustanoviti fonda za nakup žebljičkov, zbrana sredstva so 

namenjena izključno za nakup obleke (uradnega kroja RZS) za glavnega 

praporščaka, cena posameznega žebljička je 30€, vsak posamezni žebljiček se 

privije na drog prapora. 

 

Sklep št. 35: Ob vabilih na obletnico RD se doda dopis za zbiranje sredstev za 

žebljičke, UPN izdela Grlj in se jih deli članom na osrednji prireditvi. 

 

Sklep št. 36: Odbor za člane UO predlaga še enega člana RD za praporščaka –

ROK 30.10.2017. 

 

 

 
Ad. 6  

 
Aktualne zadeve 

 

Prisotni seznanje z aktualnimi zadevami: 

 koča Vreme: letno nadomestilo in sprememba stanja nepremičnine na GURS  

 RTV Koper – snemanje oddaje o onesnaženosti reke Reke  

 RZS – dala prošnjo za izdajo 5 enodnevnih ribolovnih dovolilnic (salmonidi, reka 

Reka), kot nagrado za tekmovanje v vezavi umetnih muh 

 Informiranje čuvajov o nakupih ribolovnic prek interneta  

 Seznanjenost članstva in naših obiskovalce z seznami funkcionarjev  

 

 

Po aktualni problematiki UO sprejel naslednje sklepe: 

 

Sklep št. 37: Emil DERENČIN preuči dokumentacijo koče Vreme in predlaga UO 

aktivnosti za ureditev istih.  

 

Sklep št. 38: Iztok GRLJ stopi v kontakt z RTV Koper in sodeluje v snemanju 

oddaje o onesnaženju reke Reke.  

 

Sklep št. 39: RZS se izda 5 enodnevnih ribolovnih dovolilnic (salmonidi, reka 

Reka). 

 
Sklep št. 40: Tajnik RD do naslednje seje UO preveri možnosti SMS obveščanja 
čuvajov o prodanih kartah na spletu. 
 

Sklep št. 41: Tajnik RD do naslednje seje UO pripravi seznam funkcionarjev RD s 

kontakti in ga razobesiti na zunanji oglasni deski v ribiškem domu. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20:35 uri. 
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Zapisnik izdelal: 

 

Boris GALEKOVIČ 

 

Zlatko SVENŠEK 

Podpredsednik Predsednik 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Arhiv dok. gradiva 


