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tel.:(+386) 05 71 45 041, 040 471 712  

internet: www.rd-bistrica.si 

e-mail: ribiskadruzina.bistrica@siol.net 

 

Št.: /2017 

Datum: 23.10.2017 

 

 

Prisotni: 

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

Anton Biščak, Darko Zanoškar  

Nadzorni: Jurač Rado 

 

Odsotni: 

Zvone Bončina, Sebastjan Demojzes 

 
ZAPISNIK 

 
4. seje UO RD Bistrica, ki je bila dne 23.10. 2017 z začetkom ob 18.00 uri v ribiškem domu, Soze 15, 
Ilirska Bistrica. Seja je bila sklicana preko e-mail sporočila. Pred začetkom seje je predsednik predlagal 
naslednji: 

 

dnevni red 

 
1. Pregled zapisnika 2. seje UO RD Bistrica, dne 4.05.2017 

2. Pregled zapisnika 3. seje UO RD Bistrica, dne 14.09.2017 

3. Poročila predsednika org. odbora ''Obletnica 70. let RD Bistrica'' 

4. Poročilo vodiji komisij in delovnih skupin 

- gospodarja 

- predsednika TK RD Bistrica 

- blagajnika 

- sestanek čuvajev in PU Koper 

5. Razspis za tekmovalno sezono 2018 

6. Obveznosti članov 

7. Aktualne zadeve 

- Ojačitev GSM signala v RD koči 

- Pogodba z občino Il. Bistrica  

 

   

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

Pregled zapisnika 2. seje UO RD Bistrica, dne 4.05.2017 
 

Podpredsednik prisotnim predstavi zapisnik 2. seje UO RD Bistrica. 

Zapisnik 2. seje UO RD Bistrica je bil soglasno sprejet s pripombo, da sklep št. 25 ostane nerealiziran, ker 

aktivnosti vodi občina Ilirska Bistrica v okviru svojega projekta ob sodelovanju z RD Bistrica in le te s streni 

RD niso potrebne. 

 

 
Ad.2  

Pregled zapisnika 3. seje UO RD Bistrica, dne 14.09.2017 
 

Predsednik predstavi zapisnik 3. seje UO Bistrica. Zapisnik je bil soglasno sprejet vključno s popravljenim 

naslednjim sklepom: 

- 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. 

 

 

Ad. 3  

Poročila predsednika org. odbora ''Obletnica 70. let RD Bistrica'' 
 

Rado Jurač predstavi pripravljeno Poročilo organizacijskega odbora za svečano prireditev ob 70. obletnici, 

finančno poročilo pa je bilo predstavljeno s strani Borisa Galekoviča. Oba poročila sta priložena k 

zapisniku. Vse naloge so bile realizirane. 

 

Posebno zahvalo se podeli članici Žani Svenšek, za odlično vodenje pripreditve. 

 

 

Ad. 4 Poročilo vodiji komisij in delovnih skupin 
 

Gospodar predstavi dela ki so bila izvedena v času med 3. in 4. sejo. Posneti so bili dodatni promocijski 

filmi (Italjani – z namenom reklame določenih proizvajalcev), dogovori za projektno dokumentacijo pri 

Krasinvestu, ki izvaja urejanje gradbene dokumentacije za ribiški dom, s povdarkom da se skušajo čim bolj 

priblilžati obstoječemu stanju, označen je bil potek vodov ne relaciji Soze – ribiški dom (elektrika, vodovod, 

telefon), urejena je bila zelenica okrog doma, prav tako pa je bilo poskrbljeno tudi za kupe zemlje. 

Gospodar nas obvesti tudi o delih, ki jih bodo Drava izvajali na reki Bistrici. V ta namen se bo izvedlo tudi 

interventni odlov. V sklopu večjega števila individualnih delovnih akcij je bilo poskrbljeno za: postavitev 

kurišča v jurčku, v okolici ribiškega doma so bile postavljene pralne plošeč, končana je bila fasada na 

balkonu, zaključne police, sprememba modema, barvanje, prenos pisarniškega gradiva, zasuvanje zida. 

Podjetje Vodomec je zaprosilo za izdajo soglasja z namenom nakupa prenosne sortirnice iker. 

Dokumentacijo bo Vodomec izdelal sam, predsednik poskrbi za overitev dokumentaciji pri notarki.   

 

Sklep št. 46: Na predlog gospodarja UO sprejme sklep, da se za potrebe izlovne ekipe izvede nakup 

treh neoprenskih škornjev. 

 

Predsednik TK v svojem poročilu poudari, da bi se moralo za srečanja pripraviti poročila, glede tekmovanj 

pa našteje nekaj pripomb v zvezi organizacij in izvedb posameznih tekmovanj (tehtanje, sodniki, priprava 

hrane, stroški, nabava pokalov). Udeleženi so se dogovorili da se bodo v prihodnje bolj prirpavili in med 

izvajanjem bolj sodelovali. 
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Ad. 5  

Razpis za tekmovalno sezono 2018 

V sklopu prejšnje seje je bil sprejet 45. sklep na temo razpisa prijave tekomvalcev za 2018. Razpis je bil 

obešen na oglasni deski. Po poteku roka so bile sprejete naslednje prijave: 

 

- LRP (3 kandidati),  

- LKO (1 ekipa)  

 

Sklep št. 47: UO soglasno sprejme odločitev, da izbor tekmovalcev za tekmovalno sezono 2018 

preloži na  naslednjo sejo. 

 

 
Ad. 6  

Obveznosti članov: 

Sklep št. 48: UO po obširni razpravi v zvezi obveznosti članov v letu 2018 sprejme naslednje: 

- dijaki in študenti od 16. do 25. leta plačajo članarino v višini 40 €, na podlagi katere jim pripada 

letna ribolovna dovolilnica. 

- mladiribiči do 15 let 20 € plačajo članarino v višini 20 €, na podlagi katere jim pripada letna 

ribolovna dovolilnica. 

- letne ribolovne dovolilnice 2017 in članske izkaznice lahko člani vrnejo v ribiškem domu ali 

pošljejo s priporočeno pošto najkasnje do 31.12.2017. 

 

 

Ad. 7 Aktualne zadeve 

V sklopu aktualnih zadev je UO soglasno sprejel naslednje sklepe: 

 
Sklep št.: 49: inštalacija opreme za pojačanje signala v višini cca 400€ 

 

Sklep št.: 50: nakup TV sprejemnika in android box TV z možnostjo sprejema wifi signala cca 400€  

 

Sklep št.: 51: z namenom pridobitve novih mladih članov se bo izvedelo promocijskega obiska na 4 

OŠ; za izvedbo poskrbijo Biščak, Jurač in Demojzes. 

 
Sklep št.: 52: Za sprejem in oddajo pošte se pooblasti računovodski servis Hevil d.o.o. (Helena 

Lenarčič). 

 

 

4. seja UO RD Bistrica je bila zaključena ob 21.30. 

 

 

Zapisnik vodil: 

Jure Gombač 

 

Zlatko Svenšek 

tajnik Predsednik 

 

 


