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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: 1.12.2017 

 

 

Prisotni: 

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

Anton Biščak, Zvonimir Bončina 

Nadzorni: Jurač Rado 

 

Odsotni: 

Sebastjan Demojzes 

 
ZAPISNIK 

 
5. seje UO RD Bistrica, ki je bila dne 1.12.2017 z začetkom ob 18.00 uri v ribiškem domu, Soze 15, Ilirska 
Bistrica. Seja je bila sklicana preko sms sporočila, dnevni red je bil posredovan preko e-mail sporočila. 
Pred začetkom seje je predsednik predlagal naslednji: 

 

dnevni red 

 

1. Pregled zapisnika 4. seje UO 23. oktober 2017 

2. Rebalans finančnega načrta 2017 

3. Tekmovalna komisija 

4. Program dela ribiškega upravljanja 2018 

5. Aktualne zadeve 

   

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

 

  
 

Ad.1  

Pregled zapisnika 4. seje UO RD Bistrica, dne 23.10.2017 
 

Podpredsednik prisotnim predstavi zapisnik 4. seje UO RD Bistrica. 

Zapisnik 4. seje UO RD Bistrica je bil soglasno sprejet. 

 

Poudarjeno je bilo nadaljevanje dela na pojačanju signala v ribiškem domu 

 

 

 

 

 

mailto:ribiskadruzina.bistrica@siol.net
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Ad.2  

Rebalans finančnega načrta 2017 
 

Blagajnik poda poročilo delovne skupine za pregled finačnega poslovanja RD v letu 2017 na dan 

25.11.2017 z predlogi sklepov rebalansa finančnega načrta za tekoče leto 2017. 

 

- Sklep št. 53: Na predlog delovne skupine, UO soglaša, da se zaradi povečanega obsega 

načrtovanih investicij (Izgradnja zunanjega pokritega prostora (jurček) – dodatno ZID, 

KAMIN in TERASA; Ureditev terase in kletnih prostorov – večja STREHA, nenačrtovana 

OGRAJA NA TERASI PODSTREŠNIH PROSTOROV, SPODNJA TERASA Z PODPORNIM 

ZIDOM) ter zaradi manjšega sofinanciranja športnih programov s strani Občine Ilirska 

Bistrica prerazdeli naslednja finančna sredstev:  

1. Ostanek sredstev iz gospodarsko gojitvene dejavnosti  v višini 4.400,00 € se 

prenese na SM2. RIBIŠKI DOM SOZE za INVESTICIJO izgradnja zunanjega 

pokritega prostora  

2. Ostanek sredstev na SM4. RIBOGOJNICA od INVESTICIJE sofnanciranja obnove 

valilnice v višini 5.000,00 € se podeli in prenese na: 

a. SM1. DELOVANJE DRUŽINE in SM9. VODENJE POSLOVANJA za redno 

delovanje v višini 3.000,00 € 

b. SM2.  RIBIŠKI DOM SOZE za redne stroške obratovanja v višini 1.500,00 € 

c. SM7. TEKMOVALNA KOMISIJA - porabljena živila-dejav… (stroški 

organizacije in pogostitve na srečanjih oz. tekmovanjih) v višini 500,00 € 

3. Ostanek rezerviranih sredstev za organizacijo in izvedbo dogotkov ob 70. letnici 

RD v višini 1.900,00 € se podeli in prenese na: 

a. SM2. RIBIŠKI DOM SOZE za INVESTICIJO ureditev terase in kletnih 

prostorov v višini 700,00 € 

b. SM6. GOSPODARSKO - VZDRŽEVALNA  DEJAVNOST za ureditev 

tekmovalne trase v višini 800,00 € 

c. SM7. TEKMOVALNA KOMISIJA – hrana za ribe v višini 400,00 € 

4. Nerazporejena sredstev v višini  5.000,00 € se podeli in prenese na: 

a. SM2. RIBIŠKI DOM SOZE za INVESTICIJO izgradnja zunanjega pokritega 

prostora v višini 3.700,00 €   

b. SM2. RIBIŠKI DOM SOZE za INVESTICIJO ureditev terase in kletnih 

prostorov v višini 1.300,00 € 

 

- Sklep št. 54: Na predlog delovne skupine, UO soglaša, da se neporabljena sredstva  v 

višini 3.400,00 € namenjena za zapadle investicije koče Vreme in vspostavitvi nove 

pisarne sekcije Vreme, prenese v leto 2018 

 

 

Ad. 3  

Tekmovalna komisija 

 

Predsednik RD je seznanil UO, da je na podlagi povabila RZS-ja za organizacijo Donavsko-Jadranskega 

pokala v lovu krapa z obtežilnikom, pozval RZS da definira stroškovno shemo in posledične zahteve, ki bi 

jih morala ribiška družina izpolniti. 

 

- Sklep št. 55: Na predlog predsednika RD, UO soglaša, in imenuje delovno skupino 

Svenšek, Galekovič in Bončina, katera oceni možnosti izvedbe tekme in doprinosu le te 

ter posreduje odgovor RZS  

 

Predsednik TK je seznanil UO, s sklepom tekmovalne komisije RZS o zbirajnju kandidatur za izvedbo 

tekem državnega prevenstva Slovenije in pokalnih tekem za leto 2018 vseh kategorij v disciplinah obeh 

športnih panog.  
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- Sklep št. 56: Na predlog predsednika TK, UO soglaša, da se prijavimo za organizacijo 3. 

tekme DP 2018 v LKO, ki se bi odvijala 18. – 20. maja 2018 

 

  

Ad. 4  

Program dela ribiškega upravljanja 2018 
 

Gospodar predstavi načrt ribiškega upravljanja za leto 2018 na podlagi RGN 2017-22. (priloga). 

Do naslednjega srečanja UO razmisli o: spremebi pravila lova na mrtvo ribo na jezeru Mola z omejitvijo 

območja kjer je tak ribolov mogoč in vlaganju šarenke v Reko v predel ujemi in spusti.  

Tajnik se na pobudo predsednika pozanima o problematiki in rešitvah z odpadki na jezeru Mola. 

 

- Sklep št. 57: na predlog gospodarja UO potrdi naslednjo spremembo pravilnika: Ribolov 

ciprinidov je dovoljen z beličarjenjem, muharjenjem ali talnim ribolovom na vabe 

rastlinskega izvora s trnkom s stisnjeno zalustjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. seja UO RD Bistrica je bila zaključena ob 19.30. 

 

 

Zapisnik vodil: 

Jure Gombač 

 

Zlatko Svenšek 

Tajnik Predsednik 

 

 


