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Št.: /2017 

Datum: .2017 

 

 

 

Prisotni: 

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

Bončina, Anton Biščak, Iztok Grlj, Sebastjan Demojzes 

Nadzorni odbor: Jurač Rado 

 

Odsotni: Jure Gombač  

 

 
ZAPISNIK 

 
3. seje UO RD Bistrica, ki je bila dne 14.9.2017 z začetkom ob 18.00 uri v ribiškem 

domu, Soze 15, Ilirska Bistrica. Seja je bila sklicana preko elektronskih sporočil. Pred 

začetkom seje je predsednik predlagal naslednji 

 
Dnevni red 

 
1. Pregled zapisnika 2. seje UO z  dne 04.05.2017 

2. Poročila vodij komisij in delovnih teles 

3. Aktualne zadeve 

 

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

 

Pred samim začetkom seje je prisotne nagovoril predsednik RD, ki se jim je zahvalil za 

opravljeno delo v preteklem obdobju. Med drugim je v nadaljevanju izpostavil 

predvsem problematiko, s katero se zaradi neangažiranosti tajnika sooča RD na 

področju tajniškega dela. Njegovemu mnenju so se pridružili tudi vsi ostali prisotni in 

skupaj zavzeli stališče o čimprejšnji zamenjavi člana na tej funkciji.   

 

 

Ad.1  Pregled in potrditev zapisnika 2. seje UO 

 

Predsednik je prisotnim predstavil zapisnik 2. seje UO z dne 4.5.2017, ki ga je vodil in 

sestavil tajnik. Ugotovljeno je bilo, da je zapisnik napisan površno in pomanjkljivo. 

Galekovič tako predlaga, da se zapisnik napiše ponovno in se vanj vnesejo vse 

zadeve, o katerih je potekala razprava. Podlaga za to bodo njegove oporne točke. 

Zapisnik bo napisal Grlj. 

 
Sklep št. 42: UO soglaša, da se zapisnik 2. seje UO napiše ponovno tako, da bo 

vsebinsko zajemal vse zadeve, o katerih je UO dejansko razpravljal. Njegov 

pregled in sprejem se predvidi za naslednjo sejo UO. 

 

Sklep št. 43: Na predlog predsednika UO soglaša, da mora biti odslej vsak 

zapisnik seje UO izdelan v 15 dneh po seji. 
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Ad.2  Poročila vodij komisij in delovnih teles 

 

 Osrednja prireditev ob praznovanju 70 let RD 

Jurač, kot vodja organizacijskega odbora prisotnim predstavi potek organizacije in 

izvedbo osrednje prireditve ob praznovanju 70 let RD. Pove, da je bil načrtovani 

program realiziran v celoti, odziv članstva, vabljenih in javnosti po sami prireditvi pa 

pozitiven. Ob tej priložnosti se zahvali vsem sodelujočim članom, ki so svoje naloge 

opravili tako, kot je bilo od njih pričakovati. O dogodku bo izdelal poročilo in ga 

posredoval UO. 

 

 Gospodarska dejavnost 
Gospodar je prisotnim predstavil opravljene aktivnosti na področju gospodarske 

dejavnosti  med sejama: 

o Izpolnjevanje predlogov za podelitev priznanj članom s strani RZS po sprejetem 

seznamu iz 2. seje UO 

o Končna dopolnitev LPO 2016 v bazi RibKat (ZZRS) 

o Poslana prošnja za donatorstvo-pomoč pri financiranju prireditve ob 

praznovanju 70 let RD 

o Sestanek pri županu občine I.B. (14. In 19.5.) v zvezi priprave skupnega 

projekta in prijave na razpis Razvoj podeželja pri  lokalnem LAS (asfaltiranje 

preostanka ceste Soze-rib. dom, ureditev in asfaltiranje parkirišča pri rib. domu, 

izgradnja pomola, promocijskega materijala), legalizacije ribiškega doma, 

dogovor o umestitvi TIC v gostinskem prostoru in dostopnostjo WC tudi 

zunanjim obiskovalcem 

o Vlaganje: 

 Klivnik, šarenka, 170 kg 

 Reka, šarenka, 150 kg 

 Suhorščica, soška postrv, 3.000 kom 

o Delovna akcija, Mola, 28.5. in 3.6. – zidanje pisarne, urejanje tekm. trase, 

dovoz akacij, dela okrog jurčka (barvanje lesa) in rib. doma, razrez lesa za mizo 

in klopi ter izdelava (jurček), ureditev vip l.m.,  

o Izdelava slik in izobraževalnega gradiva (table) za galerijo ob 70 letnici RD in 

njena postavitev v kleti rib. doma 

o Dogovor z ZRD o ribjem fondu (3.000 mladic soš. Postrvi – Suhorščica) 

o Lesonit: Prošnja za donacijo 15 m3 lesnih sekancev za končno ureditev tekm. 

Trase in l.m., realizirano 12.6. 

o Izdelava člankov o 70 letnici RD in zaključni tekmi LKO (spletna stran RD, 

bistriški odmevi, notranjskoprimorske novice) 

o Salvatore Perrone: Podelitev reprezentamčne. dovolilnice za krapolov 19.-23.6, 

snemanje promocijskega videa za SkyTv 

o Nabava in postavitev moralov na balkonu ob jurčku in izdelava ograje 

o Naročilo dveh pisarniških omar za pisarno v ribiškem domu 

o Izvedba meritev ribiškega doma v zvezi izdelave PGD (KrasInvest, 1.8.) 

o Intervju, Primorske novice 

o Brkinska kuhinja, prireditev v sklopu DRPSN na tržnici v I.B. (nabava 30 kg 

postrvi) 

o Dodatno naročilo grad. del (Fabec): izgradnja zidanega balkona (masarda), 

postavitev vogalnikov in zaključnega sloja na betonske stebre na terasi, 
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postavitev preostalih pralnih plošč na terasi, postavitev manjkajočih ploščic v 

pisarni, izgradnja kurišča v jurčku 

o Organizacija in izvedba promocijske udeležbe na prireditvi Mala južna (Dol. 

Zemon) 

o Delovni sestanek v zvezi popravila jezu na Reki, Škoflje 

o Pomoč pri organizaciji srečanj in tekem LRP 

o Ponovna postavitev ograje na terasi ribiškega doma 

 

 Tekmovalna komisija 

Predsednik TK prisotnim predstavi delo komisije med sejama: 

o Sestanek članov komisije; obravnava programa dela, pravilnika o TK RD, nalog, 

problematike v zvezi sodnikov in tehtalcev s katerim se soočajo 

o Organizacija in izvedba 6 tekem (LRP, LKO, srečanja) 

o Sodelovanje z novinarjem pri izdelavi promocijskih člankov o delovanju RD, ki 

so bili objavljeni v glasilu Ribič 

o Organizacija in izvedba tri dnevnega srečanja kraparjev, ki so se ga udeležili 

ribiči iz vse Slovenije, sodelovalo je tudi veliko članov RD, skupno 10 ekip in 

veliko posameznih tekmovalcev v kategoriji LRP 

Predsednik pove, da so bile vse aktivnosti, ki so jih izvedli, v finančnem smislu 

pozitivne. Za pomoč pri organiziranju dogodkov so vedno skrbeli tudi s pošiljanjem 

prošenj za donatorstvo potencialno zainteresiranim. (Na podlagi tega ni imela RD v 

letošnjem letu praktično nobenega stroška pri nabavi medalj in pokalov).   

V nadaljevanju prisotnim predstavi dosežene končne rezultate tekmovalnih ekip RD 

Bistrica v območni ligi ZRDP in drž. prvenstvu LKO. Ekipa LRP je v tekmovalni 

sezoni 2017 dosegla 4 mesto, ekipa LKO pa 5. mesto, s katerim si je zagotovila 

tudi nastop na mednarodnem Donavsko jadranskem pokalu (DJP).  

Ekipa LKO se je tako udeležila mednarodnega prvenstva v krapolovu za Donavsko 

jadranski pokal, ki se je letos odvijal med 31.8. in 2.9.2017 v Zrenjaninu (Srbija) in 

osvojila končno 7. mesto. Predsednik se za pomoč pri udeležbi zahvali RD. Pove 

še, da je svoje prisotnost na tekmovanju izkoristil tudi za lobiranje pri vodilnih z 

namenom organizacije in izvedbe tovrstnega prvenstva prihodnje leto pri nas na AK 

Mola. 

 Blagajnik RD 

 

Blagajnik prisotnim predstavi pregled dosedanjega izvajanja finančnega načrta RD 

v letu 2017.  

 

Izpostavil je, da je pri načrtovanju finančnega načrta najverjetneje prišlo do napake 

pri predvidevanju prihodkov iz naslova članarin in letnih dovolilnic, saj so njihovi 

prihodki predvideni na dveh postavkah, kar ni pravilno. 

 

Negativna finančna odstopanja so zaznana tudi pri načrtovanih izdatkih za namen 

organizacije prireditve ob 70 letnici RD (plakete, galerija, hrana, material). 

 

Prav tako so od predvidenih višji izdatki za telefonske storitve, delovanje Ribiškega 

doma, gradbena dela povezana z izgradnjo jurčka in terase. 
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Izpostavi, da je dogovor med RD in najemnikom ribigojnice podjetjem Vodomec, v 

zvezi sofinanciranja ribogojnice s strani RD potrebno obojestransko podpisati 

(Svenšek, Vidmar). 

 

Nastali so tudi nepredvideni izdatki pri urejanju tekmovalne trase (izkop terena: 1.035 

eur). 

 

Večji od predvidenih so tudi izdatki tekmovalnih ekip v zvezi nabave tekmovalne hrane. 

Sklep št. 44: Na predlog predsednika NO, UO soglaša, da je potrebno izdelati 

rebalans finančnega načrta in poiskati možnosti prerazporeditve finančnih 

sredstev z obrazložitvami. Predlog se pripravi do naslednje seje UO. Noslici zanj 

so Svenšek, Galekovič in Grlj. 

Terjatve do bivšega oskrbnika Perkovič Dušana še vedno ostajajo odprte (stroški 

delovanja ribiškega doma 2016 in 1. polovica 2017, polog prodanih dovolilnic za junij). 

 

Ad. 3  Aktualne zadeve 

 
Zaradi spremembe delovanja ribiškega doma (vzpostavitev gostinjske dejavnosti s 

strani oskrbnika) bo potrebno popraviti aktualni sporazum o skrbništvu ribiškega doma 

sklenjenega s Slavkom Škoberne. Spremembe sporazuma pripravi Galekovič in se jih 

obravnava na prihodnji seji UO. 

V letošnjem letu je oziroma do pomladi je potrebno v kleti ribiškega doma poleg 

obstoječega, zgraditi še dodatne moške sanitarije, ki je eden izmed pogojev za 

izpolnjevanje gostinskih standardov. 

Člani UO in NO, kateri še niso nakazali zneska za žebljiček, naj to storijo v najkrajšem 

času. 

Razmisliti in pridobiti je potrebno ponudbe v zvezi in s ciljem izboljšanja telefonskega 

signala pri ribiškem domu in povečanja hitrosti internetnega priključka. 

Sklep št. 45: Na predlog predsednika TK UO razglaša Razpis o zbiranju prijav 

kandidatov za tekmovalce v kat. LRP in LKO za tekmovalno sezono 2018. Razpis 

bo objavljen na oglasni deski v ribiškem domu. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri. 

 

 

Zapisnik vodil: 

Iztok Grlj 

 

Zlatko Svenšek 

Gospodar Predsednik 

 

 

 

 

 



5/5 

 

 

Poslano: 

- Arhiv dok. gradiva 


