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VABILO 
na korespondenčni sklic občnega zbora 

 
Spoštovani! 

 
Predsednik ribiške družine Bistrica Zlatko SVENŠEK na predlog UO obvešča vse člane, 

da bo Zbor članov ribiške družine v letu 2020 potekal v korespondenčni obliki. 

 

Vzrok za tovrstno odločitev je veljaven Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o 

začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zaradi 

omejevanja zbiranja ljudi po sklepu vlade RS (Št. 00717-27/2020 z dne 8.6.2020).  

 

Korespondenčni sklic Zbora bo potekal v skladu z 20. členom statuta in Poslovnikom o 

delu korespondenčnega občnega zbora, ki določa: 

1. Organe občnega zbora 
2. Način in čas vodenja razprave o:  

 dnevnem redu 

 poročilih o poslovanju ribiške družine 

 razpravi o poročilih in njihovem sprejemu 

 programu dela in finančnem načrtu za leto 2020 

 nadomestnih volitvah članov v organe RD 

 spremembah in dopolnitvah statuta 
3. Roku in načinu zbiranja pisnih pripomb in pobud 
4. Roku in načinu do katerega je sklicatelj dolžan zbirati pripombe in pobude, oblikovati 

sklepe in jih posredovati članom na glasovanje 
5. Roku glasovanja, pregledu izidov glasovanja (delovno predsedstvo, volilno 

verifikacijska komisija) in izdelavi poročila, 
6. Izdelavi in objavi zapisnika korespondenčnega zbora članov.  
 

Poslovnik o delu korespondenčnega občnega zbora, vključno s poročili o 

poslovanju RD, programom dela in finančnim načrtom za leto 2020, predlogom 

nadomestnih volitev v organe RD ter osnutkom statuta bo na voljo v ribiškem domu 

in objavljen na spletni strani ribiške družine Bistrica (www.rd-bistrica.si) od 5. 

septembra 2020 dalje. 

 

 

Zlatko SVENŠEK 

 Predsednik 

 

 

Poslano: 
- Članom po seznamu 
- Arhiv dok. gradiva 

http://www.rd-bistrica.si/


Upravni odbor ribiške družine Bistrica je na podlagi 25. člena, 1 odstavka, 5. alineje in 20. 

člena, 3. odstavka statuta zaradi Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni 

splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji zaradi omejevanja 

zbiranja ljudi po sklepu vlade RS (Št. 00717-27/2020 z dne 8.6.2020) dne 2.9. 2020 na 

dopisni seji sprejel 

 

POSLOVNIK  

O KORESPONDENČNI IZVEDBI OBČNEGA ZBORA 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

S tem poslovnikom se ureja potek in način dela Občnega zbora ribiške družine v primerih 

višje sile ali izrednih okoliščinah in naravnih nesreč (hude naravne nesreče, pojav kužnih 

bolezni, …). 

Pri korespondenčni izvedbi zbora članov je zbor veljavno izveden, če je pri glasovanju 

sodelovala več kot polovica vseh članov. Sklepi pa so sprejeti, če zanje glasuje večina tistih, 

ki so glasovali. Če pri korespondenčni izvedbi zbora članov zbor ob v razpisu določenem 

datumu in uri ni sklepčen, kar pomeni, da je prejetih glasovnic manj kot od polovice članov 

društva, predsednik zbora članov ponovno izvede korespondenčno sejo zbora članov, ki ne 

glede na število prejetih glasovnic članov, pravno veljavno odloča o predlaganem sklepu. 

Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina tistih, ki so glasovali. Glasovanje na zboru je ne 

glede na obliko njene izvedbe javno. 

Za korespondenčno izvedbo zbora članov skrbi delovno predsedstvo, ki ga vodi njen 

predsednik.  

Članom se vpogled v gradivo za zbor in odločanje o njem omogoči z njegovo objavo na 

sedežu društva in spletni strani ribiške družine. 

Morebitne pripombe, dopolnitve ali pobude k predlaganim organom občnega zbora, 

dnevnem redu, poročilom o poslovanju RD, programu dela in finančnem načrtu ter drugimi 

točkami, člani društva posredujejo pisno ali po elektronski pošti v roku 8 dni od objave 

gradiva s strani sklicatelja (UO). Ta jih mora obravnavati najpozneje v 8 dneh po preteku 

roka ter oblikovati predloge sklepov k posameznim točkam iz dnevnega reda, ki jih pošlje 

članom v odločanje     v obliki glasovnice z označbami »glasujem za«, »glasujem proti«. 

Člani vrnejo izpolnjene glasovnice na sedež ribiške družine v roku 8 dni po prejemu. Člani 

lahko posredujejo svojo odločitev tudi pisno, po elektronski pošti (sken) ali v drugi obliki, iz 

katere nedvoumno izhaja odločitev o glasovanju. O takem glasovanju se naredi uradni 

zaznamek, ki se vključi v zapisnik korespondenčnega zbora.  

Za potek glasovanja članov (sprejem, preštevanje glasovnic) in razglasitev izidov je pristojna 

verifikacijska volilna komisija. Ta o izidu glasovanj naredi poročilo, ki se vključi v zapisnik 

korespondenčnega zbora. 

Zapisnik korespondenčnega zbora izdela zapisnikar. Podpišejo ga zapisnikar, člani 

delovnega predsedstva in overovatelja. 

 

 



DNEVNI RED 

 

II. ORGANI OBČNEGA ZBORA  

Predsednik RD na predlog Upravnega odbora za vodenje zbora predlaga: 

Delovno predsedstvo  

Predsednik Peter ŠKRLJ 

Član  Iztok GRLJ 

Član  Zlatko SVENŠEK 

  

Zapisnikar Nejc UDOVIČ 

  

Overitelja zapisnika 
Aleksander VOLK 

Damijan BRUS 

  

Verifikacijsko volilna komisija 

Boris GALEKOVIČ 

Nedeljko VIDOVIČ 

Igor PETKOVIČ 

 

III. POROČILA O POSLOVANJU  

Poročila o poslovanju ribiške družine v letu 2019m so del gradiva za zbor: 

 Letno poročilo predsednika 

 Letno poročilo gospodarja 

 Letno poročilo vodje čuvajske službe 

 Letno poročilo tekmovalne komisije 

 Letna poročila sekcij in odborov 

 Letno poročilo disciplinskega tožilca in disciplinskega sodišča 

 Finančno poročilo 

 Letno poročilo nadzornega odbora 

 

IV. PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT 

Program dela in finančni načrt za leto 2020 sta del gradiva za zbor. 

 

V. NADOMESTNE VOLITVE V ORGANE  

 

1. Upravni odbor predlaga zboru, da se zaradi odstopa, prekinitve članstva ter 

zamenjave na funkciji članov upravnega odbora, izvedejo nadomestne volitve tako, 

da se izvoli na mesto: 

 



1. Tajnika Nejc UDOVIČ 

2. Vodje čuvajske službe Željko MAČEK 

3. Predsednik KS Igor PETKOVIĆ 

  

2. Nadzorni odbor 

Upravni odbor poziva člane k oddaji kandidature za člana nadzornega odbora (popolnitev 

prostega mesta zaradi odstopa člana).  

 

VI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 

Statut s spremembami in dopolnitvami, ki so napisane z rdečo barvo na zeleni podlagi je del 

gradiva za zbor.   

 

VII. VPRAŠANJA IN POBUDE 

Vprašanja in pobude člani podajo v skladu s  1. točko, 5. odstavka tega poslovnika. 

 

VIII. ROKI 

Gradivo za zbor in odločanje o njem bo objavljeno 5. septembra 2020 na sedežu 

društva in spletni strani ribiške družine. 

Morebitne pripombe, dopolnitve ali pobude k predlaganim organom občnega zbora, 

dnevnem redu, poročilom o poslovanju RD, programu dela in finančnem načrtu ter drugimi 

točkami, člani društva posredujejo pisno ali po elektronski pošti najkasneje do 12. 

septembra 2020. 

Člani v skladu s 1. točko, 6. odstavka tega poslovnika, vrnejo izpolnjene glasovnice s 

predlaganimi sklepi na sedež ribiške družine v roku 8 dni po prejemu oziroma najkasneje 

do 25. septembra 2020. 

 

 

Ilirska Bistrica, 2.9.2020 

 

Zlatko SVENŠEK 

 Predsednik 
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ZBOR ČLANOV 

 
 

 

POROČILO PREDSEDNIKA O DELU 

RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA V LETU 2019 

 

Upravni odbor Ribiške družine Bistrica se je v letu 2019 sestal na 6 sejah. Preko celega leta 

smo si prizadevali, da je delo na vseh področjih potekalo v skladu s sprejetim programom dela 

in finančnim načrtom. 

Finančno in materialno poslovanje je na podlagi strokovnega in gospodarnega dela ter 

izkazanimi poročili potekalo skladno z veljavnimi predpisi in načeli. Natančnejšo poročilo s tega 

področja bo podal Nadzorni odbor. 

Turistična dejavnost in z njo povezana prodaja dovolilnic se je v letu 2019 v primerjavi z letom 

2018 povečala in sicer za 14,1 %. Iz poročil nazaj je razvidno, da se nam le ta iz leta v leto 

povečuje. Največ se nam je povečala prodaja dovolilnic za Ciprinide in sicer »Ujemi in Spusti«; 

enodnevnih, dvodnevnih in tridnevnih. Več v poročilu gospodarja.  

Gospodarska dejavnost se je izvajala na podlagi sprejetega Programa dela. Izvedena so bila 

vsa predvidena poribljavanja in elektro izlovi. Člani so se redno udeleževali delovnih akcij tako, 

da je večina svojo delovno obvezo opravila. Natančnejše poročilo o delu gospodarske komisije 

bo predstavil gospodar. 

Čuvajska služba je v preteklem letu redno izvajala nadzor v celotnem ribiško gojitvenem 

okolišu. Čuvaji so nadzor opravljali v zadostnem merilu, strokovno, korektno ter v skladu s 

svojimi pooblastili in nalogami. Celotno opravljeno delo čuvajske službe bo v svojem poročilu 

predstavil njen vodja. 

Tekmovalna komisija je v preteklem letu izvedla vse načrtovane tekme in srečanja, ki so bila 

načrtovana v sprejetem tekmovalnem koledarju. Člani tekmovalne komisije in tekmovalci, so 

aktivno sodelovali na vseh področjih delovanja ribiške družine. Opravljeno delo komisije bo 

predstavil njen predsednik. 

Na področju dela z mladimi ribiči, je bilo v letu 2019 veliko narejenega, nadaljevali smo 
projekte, ki smo si jih zastavili v letu 2017 in sicer je komisija za delo z mladimi nadaljevala s 
projektom »Postani mladi ribiški radovednež«, s predavanjih na osnovni šoli Prestranek, več kot 
100 učencem in učiteljem je bila predstavljena naša ribiška družina. V letu 2019 se je za 
mladince RD Bistrica organiziralo 3 večja srečanja. V prihodnje moramo aktivirati še več 
mentorjev mladih ribičev, ki bodo skrbeli za ozaveščanje  mladih do športnega ribolova in 
društveno naravnanih dejavnosti.  
 

Ekološko stanje voda se v ribiškem okolišu ni bistveno spremenilo in je načeloma dobro. 

Sodelovanje ribiške družine s pristojnimi službami na tem področju je korektno, načrtovani 

posegi v vodotoke potekajo skladno s veljavnimi predpisi in usklajeno z vsemi predlogi RD. 

Onesnaženj oziroma pogina rib, zaradi katerih bi bilo potrebno ukrepati,  nismo zabeležili. 
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Upravni odbor je na svoji 17 seji, dne 25. 1. 2020 obravnaval vsa poročila in opravljeno delo v 

letu 2019.  

Ugotovljeno je bilo, da smo delo opravili kar se da uspešno, v duhu dobrega gospodarja in v 

interesu vseh članov. Z delom bomo nadaljevali tudi v prihodnje.  

Vsem članom ribiške družine, upravnemu odboru, in drugim, ki so kakorkoli sodelovali pri 

organizaciji in delu ribiške družine ter vseh aktivnostih, ki smo jih izvedli v preteklem letu se 

zahvaljujem v  osebnem imenu in kot predsednik ribiške družine.   

Z ribiškim pozdravom, Dober prijem! 

 

 

  Zlatko SVENŠEK 

  Predsednik 
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ZBOR ČLANOV 
 

 

  

LETNO POROČILO GOSPODARJA  

O IZVAJANJU RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA V LETU 2019 

 

 

V zvezi ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu RD Bistrica so bile v letu 2019 na 

področju gospodarske dejavnosti izvedene naslednje aktivnosti: 

 

 

1. RIBOGOJSTVO in IZLOVI gojitvenih potokov 

 

Zaradi visokega vodostanja potoka Bistrica v jesenskem obdobju nismo uspeli izvesti 

elektro izlov postrvjih plemenk za potrebe nadaljnje sonaravne vzreje.  

Zaradi tega smo bili primorani kupiti 10.000 oplojenih iker soške postrvi, ki smo jih 

nabavili pri RD Ajdovščina. 

 

Skladno z Letnim programom smo po končanem tri letnem ciklu izvedli elektro izlov 

gojitvenega potok Posrtev. 

 

Št. Vrsta izlov Revir Datum Št. rib 

1. redni Podstenjšek 25. marec 875 postrvi, , 21 grb, 25 kg klen 

 

 

2. POSEGI v ribiški okoliš 

 

Zaradi suše in načrtovanih posegov v vodotoke smo izvedli štiri intervencijske izlove: 

 

Št. Revir Datum mesto prenosa rib 

1. 
Mrzlek (dolvodno od glavne 

ceste) 
12. maj vse ribe prenešene v reko Reko 

2. 
Reka – Suhorje 

(rekonstrukcija mostu) 
08. september vse ribe prenešene gorvodno 

3. Posrtev (pri ‘čepinarju’) 05. oktober vse ribe prenešene gorvodno 

4. 
Dolenjski potok (most za 

M. Bukovico) 
26. oktober postrvi-Reka, kleni-Mola 

 

V preteklem letu nismo beležili večjega onesnaženja, kjer bi prišlo do poginov rib, 

zaradi katerega bi bilo potrebno ustrezno ukrepati.  

Smo bili pa priča nedovoljenemu in prekomernemu posegu v regulacijo potoka Padež 

na dveh odsekih s strani VGP Drava.  

Opravljen je bil ogled krajev posega in sprejet kompromisni dogovor o popravilu struge 

in delni poravnavi nastale škode s plačili intervencijskih izlovov, ki smo jih nato opravili 
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pred njihovih naslednjimi posegi. 

 

Pri vseh izlovih so bili vodeni zapisniki o elektro izlovu, ki so ustrezno arhivirani v 

arhivu dokumentarnega gradiva v pisarni RD. 

 

 

3. PORIBLJAVANJA 

 

V preteklem letu smo zaradi zapletov pri nabavi rib za poribljavanje le delno izpolnili 

zastavljene cilje iz letnega programa ribiškega upravljanja. Tako smo v gojitvene 

potoke in ribolovne revirje izvedli naslednja poribljavanja: 

 

Revir Poreklo Vrsta rib 

Vrsta 

poribljavanja / 

gojitev 

Količina 

POSRTEV RD Ajdovščina soška postrv sonaravna gojitev 10.000 mladic 

REKA 

Posrtev soška postrv, 

grba 
vzdrževalno  

796 postrvi 

34 grb Dol. potok 

Vodomec 

ribogojnica, I.B. 
šarenka dopolnilno 300 kg 

MOLA ribogoj. Žalec krap dopolnilno 1500 kg 

KLIVNIK 
Vodomec 

ribogojnica, I.B. 
šarenka dopolnilno 660 kg 

 

 

 

4. REKAPITULACIJA  
 

Rekapitulacija izkoriščenih ribolovnih dni in ulova rib članov 

 

 
Revir I Revir II Revir III 

Skupaj 
S C R S C R S C R 

Št. dni 
94 41 38 0 483 247 182 1 171 

1257 
173 730 354 

Št. rib 
45 12 5 0 85 33 222 0 43 

445 
62 118 265 

Teža 
64 10 16 0 219 80 176 0 82 

647 
90 299 258 

 

 

 

4. UPLEN RIB 

 

Rekapitulacija uplena rib članov po vrstah 
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vrsta 
revir I revir II revir III SKUPAJ 

število teža število teža število teža število teža 

soška postrv 3 6     3 6 

križanec         

potočna 6 5     6 5 

šarenka 36 54   222 176 258 230 

smuč 1 4 23 53 43 82 67 139 

ščuka 4 12 9 24   13 36 

krap 1 4 84 218   85 222 

beli amur         

grba         

klen 11 6 1 1   12 7 

som   1 3   1 3 

SKUPAJ 62 89 118 299 256 257 445 648 

 
 

5. DELOVNE AKCIJE IN DRUGE AKTIVNOSTI  

 

Skladno s programom dela smo v preteklem letu organizirali več delovnih akcij, ki se jih 

je udeležila večina delovno obveznih članov. 

 

Veliko delovnih je bilo opravljenih tudi v sodelovanju s tekmovalno komisijo in njenimi 

potrebami po vzdrževanju in urejanju tekmovalne trase ter nudenju pomoči pri 

pripravah in izvedbah tekem in ribiških srečanj. 

 
V letu 2019 smo opravli ali sodelovali pri še naslednjih pomembnejših zadevah:  

- Izdelava Letnega poročila 2018 in Programa ribiškega upravljanja za leto 2019  
- mesečno vzorčenje jezera Mola s strani NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, 

okolje in hrano), 
- Vzdrževanje in urejanje poti do ribiškega doma in lovnih mest na jezeru Mola, 

- Ureditev treh lovnih mest na jezeru Mola (l.m. št. 2, 4 in 11-avtohlad), 

- Izvajanje vzdrževalnih del na ribiškem domu, 
- Prijava na razpis o sofinancirajnu programov športa s strani občine I.B. in Izdelava 

končnega zahtevka, 
- Sodelovanje s partnerji pri aktivnosti v zvezi projekta Razvoj ribolovnega turizma 

(asfaltiranje preostanka ceste do ribiškega doma, izgradnja pomola, nakup čolnov 

in kanujev, oblikovanje plovnega režima na ribolovnih revirjih, izdelava reklamnega 

materijala, izvedba zaključne prireditve ob končanju projekta v režiji RD v ribiškem 

domu, … 
- Izvedba elektro izlova ribnika v Kindlerjevem parku v I.B., 
- Pomoč RD Koper pri elektro izlovu rib v reki Rižani zaradi razlitja kerozina iz 

vagonov na železniški progi Koper – Divača, 
- Sodelovanje pri snemanju dokumentarnega filma Naravna dediščina ob veliki vodi 

(studio Proteus, TV Galeja), 
- v sodelovanju s parkom Škocjanske jame smo na jezeru Mola gostili mrežo šol (80 

šolarjev iz različnih OŠ) - šolska ekskurzija na vplivno območje Parka (Mola 
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Klivnik), spoznavanje naravne in kulturne dediščine, predstavitev dejavnosti RD in 

ribiškega okoliša, 
- Nakup novega agregata za elektro izlov rib (okvara starega),  
- Poizvedovanje in sklenitev dogovorov pri ribogojcih Horvat, Vodeb in Berlek v zvezi 

nakupa rib za poribljavanje v letu 2020 (smuč, ščuka, večji krapi), 
- Usklajevanje osnutka RGN 2017-22 z ZZRS in naravovarstvenimi smernicami, ki jih 

je podal ZVNRS, 

- Nakup nove prikolice in cisterne za prevoz rib, 

- Nakup peči na pelete za ogrevanje kleti-garaže v ribiškem domu. 

 

 
6. TURISTIČNA DEJAVNOST 

 

Na področju prodaje turističnih ribolovnih dovolilnic smo tudi v letu 2019 beležili rast. 

Skupno je bilo prodanih 1063 ribolovnih dovolilnic oz. 1504 enodnevnih dovolilnic. 

 

Revir Dovolilnica 2015 2016 2017 2018 2019 

Reka 

Salmonidi 114 62 32 43 36 

Roparice 6 4 21 2 18 

Ciprinidi 10 7 22 16 7 

Mola 

Roparice 41 77 49 118 116 

Ciprinidi 

Navadna 128 86 114 129 145 

Nočna  - 85 

1D 131 138 156 155 164 

2D 36 49 51 64 103 

3D 32 64 92 148 169 

Klivnik 
Roparice 13 27 21 64 76 

Salmonidi 159 182 181 123 144 

 

 

Prodaja turističnih dovolilnic po posameznih vrstah 

 

Vrsta 
dovolilnice 

Salmonidi Roparice 
Ciprinidi 

SKUPAJ 
navadne 1D 2D 3D nočne 

Št. prodanih 
dovolilnic  

180 199 
163 164 103 169 85 

1063 
684 

Št. prodanih  
dnevnih 
dovolilnic 

180 199 163 164 206 507 85 1504 

*l. 2018 – 862 oz. 1222 enodnevnih  
* l. 2017 - 739 dovolilnic  oz. 974  
 

 

Statistična rekapitulacija uplena članov in turističnih ribičev 
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Revir Revir I Revir II Revir III 
Skupaj 

Vrsta dovolilnice S C R S C R U & S S C R 

    

Št. lovnih dni 130 48 56 - 628 363 876 326 - 247 2674 

   

Ulov / Št. 62 14 7 - 110 49 - 397 - 62 701 

   

Teža / Kg 88 12 23 - 284 119 - 314 - 102 942 

 

 

Vsi nastali odhodki in prihodki povezani z gospodarsko in turistično dejavnostjo so 

razvidni v finančnem poročilu RD za leto 2019. 

 

 

 

 

   Iztok Grlj 

   Gospodar 
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ZBOR ČLANOV 

 

 

 

 

 

LETNO POROČILO TEKMOVALNE KOMISIJE  

RD BISTRICA V LETU 2019 
 

 

Delovanje tekmovalne komisije in tekmovalnih ekip je v letu 2019 potekalo v skladu z 

zastavljenim programom, ki ga je sprejel upravni odbor RD Bistrica.  

 

Člani tekmovalne komisije in vsi registrirani tekmovalci nismo samo tekmovali ampak smo tudi 

aktivno sodelovali na vseh področji delovanja RD in ob tej priložnosti bi izpostavil nekaj 

pomembnejših aktivnosti TK in sicer: 

 

 

1. TEKMOVALNE EKIPE 
 

Naše dve tekmovalne ekipe so v letu 2019 sodelovale na tekmovanjih v območni ligi Zveze 

ribiških družin Primorske v kategoriji lov rib s plovcem (LRP) in državnem prvenstvu 1. A-lige 

v kategoriji lov krapov z obtežilnikom (LKO) organiziranem po okriljem RZS. 

 

Našo družino v območni ligi Zveze ribiških družin Primorske v kategoriji lov rib s plovcem 

(LRP) na sedmih prvenstvenih in eni pokalni tekmi so zastopali člani Zvonimir BONČINA, 

Leonard ŠOŠTARIČ, Darko ZANOŠKAR in Vlado KORPAR kateri so v končni razvrstitvi 

zasedli 3. mesto. 

 

V kategoriji LKO na državnem prvenstvu 1. A-lige RZS nas je zastopala ekipa Aleš DEŽELAK 

in Luka KEČKEŠ katera je v okrnjeni konkurenci samo peteih ekip v končni razvrstitvi 

državnega prvenstva zasedli skupno 5. mesto. 

 

Za potrebe treningov in tekmovanj je družina tekmovalcem krila stroške registracije 

tekmovalcev, nabave tekmovalne hrane, pokalov in medalj, kotizacij in prehrane. 

 

Končni rezultati tekmovalnih komisij RZS in ZRD Primorske ter finančna poročila po 

izvedenih tekmah so v prilogi poročila.  

 

2. ORGANIZACIJA SREČANJ IN TEKMOVANJ 
 

Kot že vrsto let smo tudi v preteklom letu l. 2019 bili aktivni pri organizaciji ter izvedbi 
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tradicionalnih srečanj RD, tekem območne lige ZRD Primorske in tekme državnega 

prvenstva 1. A-lige v lovu krapov z obtežilnikom. 

 

Tako smo na podlago tekmovalnega kolendarja za l. 2019 organizirali in izvedli na tekmovalni 

trasi Mola tekmo državnega prvenstva 1. A-lige v lovu krapov z obtežilnikom, dve tekme 

območne lige ZRD v kategoriji lov rib s plovcem, tri interne merdnarodne tekme v kategoriji 

LRP in sicer za Pokal Bistrice, Maraton ter Memorial Čika Boro, dva tradicionalna družinska 

srečanja z tekmami v lovu na največjo ribo in v lovu na roaprice ter družinsko srečanje na 

Klivniku 1. aprila v lovu na najtežjo ulovljeno postrv,  

 

Končni rezultati z poročili o poteku in finančnimi poročili za vsako posamično izvedeno 

tekmo ali srečanje predstavljeno, obravnavano in potrjeno na UO RD Bistrica.  

 

Ker v družini nič ne prepuščamo naključju smo za vsaki zgoraj naveden dogodek imenovali 

organizacijski odbor in določili delovne skupine katere so svoje delo in naloge opravili z 

odliko.  

 

 

3. TEKMOVALNA SEZONA 2020 
 

Za TS 2020 smo v skladu z 4. čl. Pravilnika TK RD Bistrica pripravili in izvedli interni razpis 

za zbiranje prijav kandidatov za tekmovalce v TS 2020, na podlago katerega smo UO RD 

predlagali tekmovalce za tekmovalne ekipe katere je UO potrdil.  

Na podlago sklepa UO so za TS 2020 registrurani sledeči tekmovalci: 

 Člani LRP - Zvonimir BONČINA, Leonard ŠOŠTARIČ, Vlado KORPAR in Darko 

ZANOŠKAR 

 Člani LKO – Igor PETKOVIĆ, Klemen PLANINC in Rok HORVAT 

 Mladinci LRP – Rok PADOVAN, Tai STANIČ, Marcel MAHNE, Tevž SIRNIK, 

Tilen ŠKRLJ in Lika TRLIN 

 

Istočasno smo na RZS in ZRD Primorske oddali kandidature za izvajalko tekem LRP jn LKO, 

od katerih smo dobili potrjeno izvajanje tekem:  

 LKO - državno prvenstvo 1. A-liga RZS 22.-24. Maj  

 LRP – območna liga ZRD Primorske 10. Maj in 6. September 

 

Za TS 2020 smo pripravili tudi tekmovalni koledar RD Bistrica kateri je objavljen na naši 

spletni strani, izobešen na oglasni deski v ribiškem domu, natisnut v letnih kartah in v prilogi 

tega poročila.  

 

Vsi nastali stroški povezani z tekmovalno komisijo in tekmovalnimi ekipami, so razvidni v 

finančnem poročilu RD za leto 2019. 

 

Na koncu bi se osebno v mojem imenu kot tudi v imenu tekmovalcev RD in TK RD iskreno 

zahvalil za pomoč, sodelovanje in podporo pri organizaciji ter izvedbi vseh srečanj in 

tekmovanj v letu 2019 uprevnemu odboru RD, članom Kraparske sekcije ter ostalim članom 
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RD ki so se odzvali na naša povabila, kot tudi ostalim ustanovam in organizacijam kateri so 

nam stali ob strani in na kakršen koli način pripomogli, da smo izpeljali in dosegli zgoraj 

zapisane rezultate. 

 

 

Dober prijem! 

 

 

 

 
Poročilo pripravil: 

Predsednik TK RD Bistrica  

Boris GALEKOVIČ 
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Datum: 10.3.2020 

 

 

 

Zdeva: Delo z mladimi - poročilo za leto 2019 

 

 

Anton Biščak in Rado Jurač sta nadaljevala s projektom : Postani mladi ribiški radovednež. 

Tako sta v dveh šolskih urah na Osnovni šoli Prestranek več kot 100 učencem in učiteljem 

predstavila RD Bistrica, njen ribiški okoliš in vrste rib, ribolovne tehnike in temo o varstvu voda 

ter življenja v njih. Predstavitev je bila zelo dobro sprejeta in je med mladimi pokazala, da imajo 

interes postati ribiči. 

 
V letu 2019 se je za mladince RD Bistrica organiziralo 3 večja srečanja: 
 
1. 15.2. uvod v ribolovno sezono. Mladincem so bili v prostorih ribiške koče prikazani ribiški 
vozli , različni tipi umetnih vab, vezava umetnih muh, splošna ribolovna pravila in obnašanje za 
vodo. Po prikazu so se mladinci tudi sami poskusili v vezavi muh na koncu pa se sledilo 
druženje 
2.  26.5. krapolov na jezeru Mola. Skupaj z nekaterimi mentorji se je na jezeru Mola izvedel 
dnevni krapolov. Poudarek je bil na predvsem na ravnanju z ribo, tehnike krapolova in daljši 
meti. Skupaj so mladinci ulovili kar nekaj lepih krapov, katere so po slikanju izpustili nazaj v 
jezero. 
3. 29.6. ribolov mladincev v sklopu srečanja članov RD Bistrica. Ponovno se je v spremstvu 
mentorjev izvajalo ribolov na jezeru Mola. Zbrani mladinci so se poizkusili v lovu rib na plovec in 
v lovu krapov. Prikazane so bile osnovne naveze, vabe in hranjenje rib. 
 
Tekom leta so se mladinci udeležili tudi obeh srečanj, 1. aprila v lovu na največjo postrv in 
20.10. v lovu roparic na Moli.  

 

 

Pripravil: 

Jure Gombač, Rado Jurač in Anton Biščak 
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Zbor članov RD 
 

 
Datum:    2. 3. 2020 
 
 
Na podlagi 20. člena Statuta ribiške družine Bistrica podajam 
 
 

L E T N O   P O R O Č I L O 
disciplinskega tožilca RD Bistrica za 2019 

 
 
V letu 2019 disciplinski tožilec RD Bistrica s strani ribiško čuvajske službe ni prejel prijav o 
odklonskih ravnanjih  ribičev, zato v sklopu svojih pristojnosti ni izvajal nobenih aktivnosti. 
 
 
 
Pa dober prijem v 2020. 
  
 

 Robert ŽAGAR 
 Disciplinski tožilec 
 
Poslano: 
– naslovnik. 

– UO RD Bistrica (po E-pošti). 

 





Št.: /2020

Datum: 21.02.2020

15.568,42

10.167,00

3.439,68

84,00

280,00

1.597,74

28.259,39

15.991,82

3.659,17

8.608,40

3.558,13

3.233,66

324,47

2.342,29

49.728,23

1. 12.857,54

2. 9.146,80

3. 1.768,28

4. 11.515,70

5. 2.230,77

6. 1.131,31

7. 1.185,65

8. 2.053,08

9. 373,29

10. 1.105,57

11. 1.173,20

12. 94,82

13. 72,27

44.708,28

Razlika med prihodki in odhodki 5.019,95
12.708,39

17.728,34

1.

ČLANARINE IN PRISPEVKI ČLANOV

Članske letne ribolovne dovolilnice 

Neopravljene delovne ur, disciplinske kazne

3.

DONACIJE

Sofinanciranje izvedbe športnih programov v Občini Ilirska Bistrica

Prispevki članov 

Letna članarina

2.

PRODAJA

Turistične dovolilnice

Prihodki od prodaje storitev

Enkratni prispevk novih članov / povratnikov

SM 2 - RIBIŠKI DOM SOZE

SM 1 - DELOVANJE DRUŽINE 

Kotizacije / Prijavnine

Donacije iz dohodnine

4. ODPRAVA REZERVACIJ

Soze 15, p.p. 61

6250 Ilirska Bistrica

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

internet: www.rd-bistrica.si

e-mail: ribiskadruzina.bistrica@siol.net

FINANČNO POROČILO za leto 2019

I. PRIHODKI

II. ODHODKI

SM 5 - GOSPODARSKO - GOJITVENA DEJAVNOST

SM 7 - TEKMOVALNA KOMISIJA 

SM 10 - TURISTIČNA DEJAVNOST

PRIHODKI SKUPAJ

SM 6 - GOSPODARSKO - VZDRŽEVALNA  DEJAVNOST

SM 4 - RIBOGOJNICA

   

SM 11 - RIBIŠKO ČUVAJSKA SLUŽBA

Presežek prihodkov nad stroški

SM 9 - VODENJE POSLOVANJA 

SM 13 - TEKMOVALNA ekipa LKO

SM 12 - TEKMOVALNA ekipa LRP

PRENOS SREDSTEV IZ PRETEKLIH LET (stanje sredstev  na dan 01.01.)

SM 16 - DELO Z MLADIMI

SM 15 - ODBOR ZA ČLANE

ODHODKI SKUPAJ



Osnovna sredstva 132.585,79

Denarna sredstva na TRR 24.922,01

Terjatve  do kupcev 9.015,79

Terjatve DDV 16,  davek od dob. 786,27

Skupaj 167.309,86

Obveznosti do dobaviteljev 15.852,14

Odloženi prihodki - članarina 9.892,00

Sklad zlati žebljiček 245,90

Sklad osnovnih sredstev- za amortizacijo 119.381,99

Druge kratkor.obveznosti 415,50

Dolgoročni krediti 3.793,99

Skupaj 149.581,52

17.728,34

3.750,00

2.000,00

1.000,00

750,00

Poročilo pripravil:

Boris GALEKOVIČ

blagajnik RD

Stanje  sredstev

Presežeg prihodkov nad stroški

REZERVIRANA SREDSTVA iz leta 2019
krap

smuč

soška

Odprte obveznosti, sklad, prenosi

Dober prijem!



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

internet: www.rd-bistrica.si

e-mail: ribiskadruzina.bistrica@siol.net
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Št.: 31/2020 

Datum: 3.03.2020 

 

 

Poročilo nadzornega odbora za leto 2019 
 
 
Nadzorni odbor v sestavi:   Rado JURAČ – predsednik 
    Darko ZANOŠKAR – član 
    Nedeljko VIDOVIČ – član 
 
je vse leto 2019 spremljal delo organov RD, še posebej upravnega odbora in 
posameznih komisij. Vsake seje nadzornega odbora se je udeležil tudi vsaj en 
predstavnik nadzornega odbora. Seje upravnega odbora so bile kvalitetno vodene v 
skladu z določili Statuta ter Poslovnika. Seje je vodil predsednik, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik RD. Upravni odbor je na vsaki seji obravnaval poročila o delu komisij za 
obdobje med dvema sejama, ki so jih predstavili njihovi predsedniki - člani upravnega 
odbora: čuvajske službe, tekmovalne komisije, komisije za delo z mladimi, Kraparske 
sekcije, gospodarja in blagajnika. Upravni odbor je skrbel za realizacijo programa dela in 
izvajanje finančnega plana za leto 2019, ki sta bila sprejeta na zboru članov v marcu 
2019. Poleg tega, pa je upravni odbor na vsaki seji obravnaval realizacijo sklepov, ki jih 
je sprejel na prejšnjih sejah in sprejemal usmeritve za svoje delo in delo posameznih 
komisij oziroma nosilcev funkcij, Sprejemal je tudi akte in načrte, ki so v njegovi 
pristojnosti. Upravni odbor je v skladu s sklepi zbora članov in po svoji statutarni 
pristojnosti odločal o izvajanju RGN, nabavi in vlaganju rib, nabavi osnovnih sredstev ter 
inventarja in drobnega materiala. Izbiral je izvajalce del za posamezne investicije in za 
vzdrževalna dela v ribogojnici, v ribiškemu domu ter pri urejanju tekmovalne trase. Pri 
tem se je obnašal racionalno kot dober gospodar. Posebno pozornost in skrb je namenjal 
načrtovanju in izvajanju skupnega projekta za razvoj infrastrukturne ureditve ob jzeru 
Mola, ki ga vodi skupaj z občino Ilirska Bistrica. Usmeritev v izboljševanje pogojev za 
razvoj kvalitetnega ribiškega turizma se kaže tudi skozi povečan priliv sredstev od 
prodaje turističnih ribolovnic. 
Upravni odbor je sproti reševal kadrovske zadeve in je zaradi odstopov posameznih 
funkcionarjev na predlog predsednika ribiške družine na njihova mesta začasno s sklepi 
imenoval druge člane. O vseh sejah so bili vodeni zapisniki, ki se nahajajo v arhivu RD in 
so bili obravnavani na sejah ter sprejeti z glasovanjem članov UO. Zapisniki so na 
vpogled članom izobešeni na oglasni deski v ribiškem domu.  
Nadzorni odbor ocenjuje, da je kvaliteta obravnav in sprejetih odločitev vsako leto boljša. 
Predsednik RD je kljub fizični odsotnosti preko medijskih povezav v stalnem stiku z 
ostalimi člani upravnega odbora in sproti spremlja ter usmerja delo in je z vsemi 
zadevami, ki se nanašajo na delovanje družine, seznanjen. Samih sej in drugih 
pomembnih aktivnosti pa se osebno udeležuje. 
 
Pisarniško poslovanje se vodi v skladu s predpisi. Družina vodi knjigi prejete in oddane 
pošte. V omari pisarne pa hrani svoj arhiv.  
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Nadzorni odbor je skozi vse leto sproti spremljal tudi finančno poslovanje, V torek, 03. 
marca 2020 pa je pregledal celoletno finančno poslovanje, vse knjigovodske listine in 
ugotovil, da so vsi finančni postopki vodeni v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja za 
društva. Računovodske in knjigovodske storitve vodi profesionalni servis Hevil iz Ilirske 
Bistrice. Vse pomembne finančne transakcije odobrava predsednik RD, kot 
odredbodajalec ali pa po njem pooblaščeni podpredsednik s svojim podpisom. 
Nadzorni odbor ugotavlja, da ni bilo nobenih nepravilnosti pri finančnem poslovanju in da 
finančno poročilo izkazuje realno finančno stanje na dan 31.12.2019. K zaključnemu 
računu je UO predložil tudi zapisnik o popisu osnovnoh sredstev, inventarja in zalog s 
stanjem na  dan 31.12.2019, ki ga je pripravila od njega imenovana popisna komisija. 
Na podlagi v poročilu omenjenih ugotovitev, nadzorni odbor predlaga Zbou članov, da 
potrdi  finančno poročilo RD za leto 2019, ki ga bo RD poslala na AJPES.  
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ZBOR ČLANOV 

 

PROGRAM DELA RD BISTRICA  
ZA LETO 2020 

 

 
I. Izvajanje ribiškega upravljanja 

 
Izvajanje koncesijske pogodbe in ribiško-gojitvenega načrta preko letnega programa 
upravljanja, skrb za varstvene in gojitvene vode, izvajanje elektro izlovov v gojitvene 
namene, urejanje in vzdrževanje ribolovnih revirjev. 

 
Izvajanje predpisanih vlaganj avtohtone soške postrvi v gojitvene potoke in reko Reko, 
vlaganje drugih vrst rib po veljavnem ribiško-gojitvenem načrtu in programu dela za 
leto 2020, vzreja soških postrvi iz lastne matične jate po zmožnostih. 

 
Izvajanje predpisanih nalog in ukrepov ob poginih rib in morebitnih drugih naravnih ali 
ekoloških nesrečah. 

 
Zbiranje vseh potrebnih podatkov in vodenje predpisanih evidenc o izvajanju ribiškega 
upravljanja. 

 
Priprava predpisanih poročil in pravočasno posredovanje le teh v ribiški kataster. 

 
Prehod na elektronsko letno ribolovnico za določeno število ribičev v letu 2020 in 
nadaljevanje projekta do prehoda vseh ribičev RD na elektronsko ribolovnico ( ELRD - 
predstavitev na zboru članov).  

 
Omogočanje strokovnega usposabljanja ribičev za potrebe upravljanja iz izvajanja 
zastavljenih programov ribiške družine, omogočanje praktičnega usposabljanja ribičev 
pripravnikov za ribiški izpit. 

 

 

II. Splošne naloge in aktivnosti RD 
 

Zakonito, strokovno in vestno upravljanje z vsemi materialnimi in finančnimi sredstvi 
ribiške družine v dobro vseh članov. 

 
Sodelovanje z ARSO in VGP Drava Ptuj pri izvajanju programa obratovanja akumulacij 
in bogatenja reke Reke, sodelovanje s predstavniki turističnih in kulturnih organizacij, 
lokalnih oblasti in krajani z namenom ohranjanja, ozaveščanja in promocije aktivnosti 
ribiške družine, sodelovanje z inšpekcijskimi službami, vladnimi organi in drugimi 
organizacijami ter podjetji z namenom zaščite voda in okolja pred onesnaženjem. 

 
Načrtovanje in izvajanje društvenih aktivnosti, delovnih akcij, organiziranje in izvajanje 
ribiških tekmovanj in srečanj po sprejetem programu in tekmovalnem koledarju in 
izvajanje aktivnosti na povečanju prepoznavnosti RD, ozaveščenosti članstva, 
povečanje zanimanja mladih do športnega ribolova in društvenih dejavnosti. 



 

 

III. Investicije  
 

Nadaljevanje aktivnosti za izdelava PGD z namenom pridobitve gradbenega in 

uporabnega dovoljenja za ribiški dom. 

  

Nadaljevanje izvedbe vseh aktivnosti za zagotovitev temeljnih pogojev za izvajanje 

gostinske dejavnosti in nudenja prenočišč v ribiškem domu, skladno s PGD. 

 

Ostale investicije se izvedejo na podlagi sprejetega finančnega načrta za leto 2020. S 

poudarkom na tem, da nekatera dela izvedemo z delom naših članov, pri čemer ne 

bodo nastale finančne posledice, nekatera pa po finančnem načrtu, pri katerih bodo 

finančne posledice in sicer: 

 
- pregled vseh obstoječih ribolovnih revirjev in mrtvice, ribolovna mesta na Moli  z 

namenom vzdrževanja in dopolnjevanja za nemoteno izvajanje ribolova, 

- možnost izvedbe novih ribolovnih mest, pregled trase, 

- dokončanje del v ribogojnici vzdrževanje lesa, manjša popravila, omet in zid, ter 

električna napeljava, 

- dela v Ribiškem domu; dokončanje kompletne ureditve v spodnjih prostorih in 

terase spodaj. Dokončati in urediti pisarno v spodnjih prostorih. Po potrebi 

izvesti nabavo druge nujno potrebne opreme za nemoteno delovanje ribiškega 

doma, 

- nabava nujno potrebne ribiške oprema za mlade ( v primerih tekem in ostalih 

aktivnosti), 

- Postavitev nadstreška terase nad letno kuhinjo spodaj in ureditev letne kuhinje. 

 

 

 

Dober prijem! 

 
 
 
 

  Zlatko Svenšek 

  Predsednik 

                

 



 

 
  

      

   
      

 
  

      
 

  
      

 
  

      

FINANČNI NAČRT 2020 
                  

I. PRIHODKI NAČRT 

1. 

ČLANARINE IN PRISPEVKI ČLANOV 15.200,00 

Letna članarina 10.200,00 

Članske letne ribolovne dovolilnice  3.500,00 

Neopravljene delovne ur, disciplinske kazne 200,00 

Enkratni prispevk novih članov / povratnikov 300,00 

Prispevki članov  1.000,00 

2. 

PRODAJA 29.000,00 

Turistične dovolilnice 17.000,00 

Kotizacije / Prijavnine 3.500,00 

Prihodki od prodaje storitev 8.500,00 

3. 

DONACIJE 2.650,00 

Sofinanciranje iz EU sklada za operacijo "Razvoj produkta - Ribolovni turizem" 1.500,00 

Donacije, Prispevki - fizičnih in pravnih oseb 800,00 

Donacije iz dohodnine 350,00 

4. ODPRAVA REZERVACIJ 2.350,00 

PRIHODKI SKUPAJ 49.200,00 

                  

                  

II. ODHODKI NAČRT 

1. DELOVANJE DRUŽINE  13.500,00 

stroški (materiala, literatura, izobraževanja, telefonski, kilometrine, domena, zavarovalne premije, 
bančne provizije, takse - Pošta SLO, organizacije in pogostitve) 

3.200,00 

drobni inventar - osnovna sredstva (amortizacija  opreme in drobnega invetarja) 1.500,00 

članarine zvezam 5.300,00 

koncesije, stavbno zemljišče 3.500,00 

2. RIBIŠKI DOM SOZE 12.200,00 

stroški (elektrika, telefon, komunala, zavarovanje, drobni inventar) 3.000,00 

stroški vzdrževanja, manjše investicije 6.000,00 

osnovna sredstva (amortizacija stavb, opreme in drobnega invetarja) 3.200,00 

4. RIBOGOJNICA 1.800,00 

5. GOSPODARSKO - GOJITVENA DEJAVNOST 11.800,00 

stroški (materiala, poribljavanje, odlovi, goj. dejavnost, kilometrine, zavarovanja, najemnina, 
hrana) 

800,00 

vlaganje rib 9.000,00 

sklad za ribe - rezervacija sredstev za nakup velikih krapov 2.000,00 

6. GOSPODARSKO - VZDRŽEVALNA  DEJAVNOST 2.500,00 

stroški (material, nadomestni deli, drobni inventar, hrana, telefon in storitve) 1.500,00 

ureditev ribolovnih revirjev 1.000,00 
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II. ODHODKI NAČRT 

7. TEKMOVALNA KOMISIJA + 12. Ekipa LRP + 13. Ekipa LKO 3.800,00 

stroški (material za ureditev trase, pokali-medalje, najem šotora, provizije banka, 
kilometrine,stroški org. in pogostitve na srečanjih oz. tekmovanjih) 

1.900,00 

hrana za ribe 600,00 

prijavnine, startnine 1.300,00 

9. VODENJE POSLOVANJA  1.200,00 

10. TURISTIČNA DEJAVNOST 1.500,00 

stroški (reklamni material, organizacije in izvedbe promocije RD) 200,00 

provizije (prodaja dovolilnic) 1.300,00 

11. RIBIŠKO ČUVAJSKA SLUŽBA 1.000,00 

15. ODBOR ZA ČLANE 500,00 

sklad za zlate žebljičke - odloženi prihodki sredstev (rezervacija) praporščaki 350,00 

stroški (kilometrine, ikebane, sveče) 150,00 

16. DELO Z MLADIMI 600,00 

stroški (reklamni material, hrane za ribe, drobni inventar)kilometrine 350,00 

organizacija in izvedbe promocije RD 250,00 

ODHODKI SKUPAJ 49.200,00 

    
 

Razlika med prihodki in odhodki 0,00 

         

         

REZERVIRANA SREDSTVA Stanje l. 2019 NAČRT za l. 2020 

sklad zlati žebljiček - odloženi prihodki sredstev (rezervacija)  245,90 100,00 

sklad za ribe - rezervacija sredstev za nakup rib 3.750,00 2.000,00 

krap 2.000,00 2.000,00 

smuč 1.000,00   

soška 750,00   

         

         
 

 

UPRAVNI ODBOR 

  

 

 



 

Ribiška družina Bistrica 

Soze 15, p.p. 61 

6250 Ilirska Bistrica 

 
tel.:(+386) 05 71 45 041, 040 742 471  
internet: www.rd-bistrica.si 
e-mail: ribiskadruzina.bistrica@siol.net 

 

 

Št.: /2020 

Datum: 14.3.2020 

 
 

ZBOR ČLANOV 

 

                                                                                      

1. NADOMESTNE VOLITVE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA RD BISTRICA 

V OBDOBJU 2017 - 2022 

 
Uprani odbor ribiške družine Bistrica na podlagi 8. in 9. odstavka 24. člena statuta, 

predlaga Zboru članov ribiške družine Bistrica v izvolitev naslednje kandidate za člane 

upravnega odbora v mandatnem obdobju 2017 - 2022: 

 

1. Nejc UDOVIČ, tajnik 

2. Željko MAČEK, vodja čuvajske službe 

3. Igor PETKOVIĆ, član – vodja kraparske sekcije  

 
 
2. NADOMESTNE VOLITVE ČLANA NADZORNEGA ODBORA RD BISTRICA 

V OBDOBJU 2017 - 2022 

 
Zasedba prostega mesta v Nadzornem odboru RD Bistrica bo izvedena na podlagi 

prejetih kandidatur in izvedenih volitev  preko glasovnic, ki jih bodo člani prejeli oz. 

oddali po pošti v skladu s 1. točko Poslovnika o izvedbi korespondenčnega sklica ZČ. 

 
 
 
 
 

  ____________________________ 

 Predsednik  

delovnega predsedstva 
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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno 

prečiščeno besedilo) in Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 

61/06) je Ribiška družina Bistrica skladno z 22. členom Statuta na zboru članov 

dne ________ sprejela  

  

  

STATUT RIBIŠKE DRUŽINE 

BISTRICA  

  

I. SPLOŠNE DOLOČBE, IME IN SEDEŽ  

  

1. člen  

Ribiška družina Bistrica (v nadaljevanju: RD) je samostojno, prostovoljno in 

nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih 

(Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZDru-1) 

in zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06, v nadaljevanju 

ZSRib). 

RD deluje na področju raziskovanja, vzreje, poribljavanja, varovanja voda ter 

vodnih in obvodnih ekosistemov in udejstvovanja v športnem rekreacijskem 

ribolovu.  

Dejavnost RD je v javnem interesu in poteka na ribiškem okolišu, ki zajema vode 

določene v koncesijski pogodbi.  

Namen delovanja RD ni pridobivanje dobička. Presežek prihodkov nad odhodki 

od ribiškega upravljanja in drugih prihodkov bo namenila za uresničevanje 

svojega namena in ciljev.    

  

2. člen  

Ime RD je: Ribiška družina Bistrica  

Sedež in naslov društva: Ilirska Bistrica, Soze 15.  

  

3. člen  

RD ima svoj znak, žig in prapor.  

Znak RD ima čisto simetrično obliko, ki se na spodnji strani zaključi s polkrogom. 

Na vrhu je napis RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA, v sredini je silhueta 

Snežniškega gorovja, mlinskega kolesa in je modre barve v kateri je simbol 

postrvi, kot najbolj značilne avtohtone ribje vrste ilirsko bistriškega ribiškega 
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okoliša. Na dnu grba se nahaja letnica ustanovitve RD 1947, ILIRSKA 

BISTRICA.  

Žig RD je enake oblike kot znak, velikosti 3 x 3 cm. Žig ima na desni strani 

oznako 1, 2 ali 3.    

Znak RD je enake oblike kot žig. Pojavi se v štirih oblikah:   

-  za odtise ali vezenje na kanino,  

-  za odtise na papir,   

-  v elektronski obliki.  

  

Prapor ima na prvi strani grafični prikaz emblema RZS (Ribiške Zveze Slovenije) 

z napisom zgoraj RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA in spodaj ILIRSKA BISTRICA. 

Na drugi strani je podoba Bistriškega občinskega grba z letnico levo 1994 in 

desno 1983.  

  

4. člen  

RD se skladno z določili ZSRib povezuje v Zvezo ribiških družin Primorske 

(ZRD) in Ribiško zvezo Slovenije (RZS).  

RD sodeluje z drugimi RD in ZRD v Republiki Sloveniji, s pristojnimi državnimi 

organi in organi lokalnih skupnosti. Samostojno sodeluje s sorodnimi 

mednarodnimi in tujimi organizacijami, ki imajo sorodne namene, dejavnosti in 

cilje.  

  

5. člen  

RD je pravna oseba zasebnega prava vpisana v register društev pri Upravni 

enoti Ilirska Bistrica.  

RD zastopa njen predsednik, katerega osebne podatke iz sedme alineje prvega 

odstavka 18. člena ZDru-1 se predloži Upravni enoti Ilirska Bistrica.  

  

6. člen  

Delovanje RD je javno.  

RD obvešča svoje člane:  

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov družine,  

- preko glasila Ribič,  

- preko sredstev javnega obveščanja,  

- preko objav v prostorih družine,   
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-  preko svoje spletne strani,  

- s pisnimi  in telekomunikacijskimi obvestili članom.    

Širšo javnost RD obvešča o svojem delu tako, da so seje organov RD javne, da 

organizira okrogle mize, na seje vabi predstavnike zainteresiranih organov ter 

predstavnike javnega obveščanja. Občasno objavlja strokovne publikacije. Za 

zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu družine je odgovoren 

predsednik družine.  

 

7. člen  

RD lahko pridobi in ima nepremično in nepremično premoženje ter druga 

sredstva za uresničevanje svojih ciljev in nalog.   

  

II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA  

  

8. člen  

Namen RD je prostovoljno združevanje fizičnih oseb zaradi   

- upravljanja ribiškega okoliša,   

- varovanja voda ter vodnih in obvodnih sistemov kot dela naravnega okolj 

- gojitve avtohtonih vrst rib in  

- izvajanja ribolova.  

 

RD ima naslednje cilje:  

- upravljanje z ribiškim okolišem,  

- ohranjanje in varovanje avtohtonih ribjih vrst,  

- prizadevanje za strokovno raven dela,  

- uspodbujanje članov za stalno strokovno izpopolnjevanje,  

- seznanjanjem članov in javnosti o problemih in napredku na področju            

delovanja družine,  

- sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja delovanja RD  

- sodelovanje z Zavodom za ribištvo Slovenije in drugimi organizacijami   

ter institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s sladkovodnim  

ribištvom in varovanjem okolja,  

- organiziranje športnega in turističnega ribolova vključno s tekmovanji,  

-  sodelovanje pri oblikovanju razvoja sladkovodnega ribištva v Sloveniji.  
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9. člen  

Namen in cilje uresničuje RD z izvajanjem naslednjih nalog:  

- izdela mnenje k osnutku načrta ribiškega upravljanja v ribiškem območju  

          (člen 11/4 ZSRib),  

- izdela mnenje k osnutku ribiško gojitvenega načrta za ribiški okoliš (člen           

12/3 ZSRib),  

- vlaga ribe iz sonaravne vzreje in iz ribogojnice,  

- upravlja ribogojne objekte in izvaja odlove rib v gojitvene in interventne  

          (naravne nesreče in drugi izredni dogodki) namene,  

- organizira ribiško čuvajsko službo,  

- določa pogoje za izvajanje ribolovne pravice:  

▪ članom RD,   

▪ članom drugih RD in zamejskih ribiških klubov ter domačim in 

tujim turistom,   

- izvaja ukrepe iz 20. člena ZSRib v primeru pogina rib,  

- vodi evidence potrebne za ribiški kataster (člen 51/2 ZSRib) in društvene  

 evidence,  

- organizira strokovno usposabljanje članov,  

- vključuje strokovne delavce za delo na področju društvene dejavnosti,            

ribogojstva in za druga dela pri upravljanju ribiškega okoliša,  

- prireja ribiška tekmovanja, družabna srečanja in druge društvene 

prireditve,  

- sodeluje na javnih prireditvah s ciljem promocije svoje dejavnosti,  

- sodeluje z inšpekcijskimi organi, predstavniki lokalne oblasti in podjetji            

zaradi zaščite voda pred onesnaževanjem,  

- upravlja družinsko premoženje s skrbjo dobrega gospodarja, s tem da            

vzdržuje lastne in tuje (če so jim dani v upravljanje) ribogojne objekte,            

ribiške domove in koče,  

- ustvarja pogoje za repopulacijo avtohtonih rib z izgradnjo gojitvenih             

objektov, vališč in ribogojnic,  

- vzreja in vlaga ribe v ribolovne vode,  

- pripravlja, sprejema in izvaja letne in srednjeročne plane investicij,  

- preko izvoljenih članov v organe sodeluje pri upravljanju in delu zvez           

družin in drugih društev, s katerimi družina sodeluje,  

- podeljuje priznanja RD in predlaga za odlikovanja zaslužne člane,  
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- po potrebi lahko izdaja društveno glasilo.  

  

10. člen  

RD poleg upravljanja z vodnim življem lahko opravlja tudi naslednjo dopolnilno 

pridobitno dejavnost: 

šifra kat.  opis  
 

podrobno  

A03.120  Sladkovodno ribištvo  -  
prodaja turističnih ribolovnih 

dovolilnic  

 

 -  organiziranje in izvajanje 

tekmovanj v kastingu ali 

sladkovodnem ribolovu  

  -  gojitev rib za poribljavanje 

voda s katerimi upravlja  

  -  izterjavo povzročenih škod 

na vodah in ribjem  

   življu od povzročiteljev  

  -  izvajanje intervencijskih 

odlovov rib  

I55.209  

Druge nastanitve za krajši čas  

-  
oddajanje  prenočišč  v  

društvenih prostorih  

I56.2   
Priložnostna priprava in 

dostava jedi, ter druga 

oskrba z jedmi  

-  
priprava jedi za potrebe v 
okviru društvenih  
dejavnosti  

I56.300  Strežba pijač  -  
prodaja  napitkov  v  

društvenih prostorih  

L68.200  

Oddajanje in obratovanje  

lastnih ali najetih nepremičnin  

-  
oddajanje v najem lastnih 

objektov in opreme ter 

tekmovalnih tras  

P85.510  

Izobraževanje, izpopolnjevanje 

in usposabljanje na področju 

športa in rekreacije  

-  organiziranje in izvajanje 

strokovnih seminarjev in 

ribiških izpitov  
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R90  
Kulturne in razvedrilne 

dejavnosti  

-  
organiziranje in izvajanje 

javnih prireditev  

  

 

 

 

 

 

 

Za doseganje namenov in ciljev lahko RD ustanovi gospodarsko družbo ali 

poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali 

sorodne pogodbe.  

Za opravljanje pridobitne dejavnosti mora društvo predhodno pridobiti ustrezno 

dovoljenje na podlagi področne zakonodaje, ki ureja opravljanje takšne 

dejavnosti.  

 

III. ČLANSTVO 

11. člen 

Član RD je lahko vsak državljan Republike Slovenije, državljan držav Evropske 

unije ter državljan tretje države ob enakih pogojih in na enak način, ki je določen 

v tem statutu. Članstvo v RD je prostovoljno.  

N77.210 Dajanje športne opreme v najem in 
zakup 

- oddajanje v 
izposojo ribiško 
opremo; 
obvezno opremo 
pri izposoji 
čolnov in 
kanujev 

N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in 
zakup 

- oddajanje čolnov 
in kanujev  



7  

  

RD ima:   

- redne člane,  

- pridružene člane,  

- mladoletne člane,  

- podporne člane,  

- častne člane.  

Kdor želi postati član RD, mora izpolniti pristopno izjavo na predpisanem 

obrazcu 'vloga za sprejem v članstvo' v katerem navede identifikacijske podatke 

(ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, davčno številko, 

podatke o dosedanjem članstvu in datum morebitno opravljenega ribiškega 

izpita) in jo podpisati. Izpolniti in podpisati mora tudi izjavo o ravnanju z osebnimi 

podatki, kot to predpisuje društveni pravilnik. Prav tako mora kandidat podpisati 

izjavo, da ni v kazenskem ali disciplinskem postopku zaradi kršenja ribiških 

predpisov. Člani, ki prestopajo iz druge RD mora k vlogi priložiti izpisnico ki muju 

izda prejšna RD. O sprejemu odloči Upravni odbor najkasneje v 60 dneh od 

prejema popolne vloge. Po sprejemu se nov član s podpisom posebne izjave 

zaveže, da se bo ravnal po društvenih pravilih in izpolnjeval članske obveznosti.  

Vsak nov polnoletni član in ribič  povratnik, ki je prekinil članstvo v RD ter 

pridruženi član, mora ob sprejemu v članstvo vplačati ribiški družini enkratni 

prispevek za potrebe njegovega izobraževanja in nabavo strokovne literature. 

Višino prispevka in način plačevanja določi Upravni odbor.  

  

12. člen  

Redni član je polnoletna oseba z dopolnjenimi 18 leti starosti.  

Polnoletna oseba, ki se prvič včlani v RD in nima opravljenega izpita za ribiče 

veljavnega v Republiki Sloveniji, ima status pripravnika, ki traja najmanj šest 

mesecev.  

Pripravnik mora opraviti naloge po programu pod vodstvom mentorja in opraviti 

izpit za ribiča pri Ribiški zvezi Slovenije. Iz upravičenih razlogov se pripravniku 

lahko pripravništvo podaljša še za eno leto.  

Dokler član ne opravi ribiškega izpita, ne more samostojno loviti rib. V času 

pripravništva lahko ribiški pripravnik izvaja ribolov v spremstvu mentorja, ki mu 

ga določi RD ali drugega člana te RD, ki ima opravljen ribiški izpit.  
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Član, ki prestopa iz mladoletnega članstva v rednega, sme uveljavljati že 

opravljeno pripravniško dobo, če je bil v RD včlanjen neprekinjeno vsaj tri leta.  

  

13. člen  

Redni člani imajo naslednje pravice in dolžnost:  

  

1. pravice:  

- da volijo in so voljeni,   

- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih RD,  

- da se udeležujejo srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira RD,  

- da sodelujejo pri izdelavi programa RD in so seznanjeni z njenim            

upravljanjem ribiškega okoliša ter finančnim poslovanjem,  

- da lovijo ribe pod pogoji, ki jih določi RD,  

- da nosijo ribiški znak in odlikovanja,  

2. dolžnosti:  

- da spoštujejo statut, druge akte in sklepe organov RD,  

- da aktivno sodelujejo  in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev  

in nalog RD ter vestno opravljajo zaupane naloge ter funkcije,  

- da redno plačujejo članarino in druge prispevke, ki jih določi Zbor članov  

ali Upravni odbor,  

- da izvajajo ribolovno pravico skladno z zakonom in z določili RD,   

- da se strokovno izobražujejo in usposabljajo,  

- da redno in vestno opravljajo obvezne delovne ure,  

- da sodelujejo na rednem občnem zboru članov,  

- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane,  

- da dajejo RD podatke skladno z obrazcem 'vloga za sprejem v članstvo',  

- da imajo etičen odnos do okolja, rib in drugih ribičev,  

- da varujejo ugled RD.  

  

14. člen  

Pridružen član ribiške družine je lahko polnoletna ali mladoletna oseba, katere 

matična družina ni RD Bistrica, ampak ena izmed ribiških družin, ki je članica 

Ribiške zveza Slovenije.  Pridruženi člani imajo enake pravice in dolžnosti, kot 

redni člani.  
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15. člen  

O sprejemu v redno članstvo odloča upravni odbor RD.  

Članstvo se lahko odkloni tistim osebam, ki so bile kaznovane zaradi kaznivega 

dejanja na nepogojno kazen več kot 6 mesecev, ali zaradi kaznivega dejanja 

nezakonitega ribolova, pa obsodba še ni izbrisana (82. člen KZ-1) ali so bile 

izključene iz iste ali druge RD zaradi disciplinskega prekrška, pa od izključitve še 

ni minilo 5 let.  

O odklonitvi je kandidata potrebno pisno s sklepom Upravnega odbora obvestiti v 

roku 30 dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov.  

Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v roku določenem v ZDru-1 od prejema 

obvestila na Zbor članov RD. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi 

obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na UO.  

 

16. člen  

 

Mladoletni član je oseba do dopolnjenega 18. leta.   

Če se v RD včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, 

podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik, do dopolnjenega 15. leta 

starosti, pa zakoniti zastopnik poda pisno soglasje.  

Mladoletni član sme ribolovne pravice izvajati v spremstvu mentorja ali 

polnoletnega člana RD z opravljenim ribiškim izpitom.  

 

Mladoletni član lahko  izvaja ribolov tudi brez prisotnosti mentorja ali 

polnoletnega člana RD, vendar v spremstvu enega od zakonitih zastopnikov. 

Podrobnosti ureja Pravilnik o ribolovnem režimu, ki ga sprejme Upravni odbor. 

 

Po dopolnitvi 16 let starosti sme mladoletni član opraviti ribiški izpit, če je pred 

tem bil najmanj tri leta nepretrgoma član RD.  

  

17. člen  

Častni član RD je lahko oseba 2. odstavka 11. člena tega statuta in druga oseba, 

če ima posebne zasluge na področju sladkovodnega ribištva, izredne zasluge za 

razvoj in uspešno delo. RD naziv častnega člana RD lahko podeli RD tudi 

nečlanom.   
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Častni član, ki ni član RD, nima pravice voliti in odločati v organih RD.  

O sprejemu v častno članstvo odloča zbor članov RD na predlog Upravnega 

odbora. V sklepu o častnem članstvu RD odloči tudi o ribolovnih in drugih 

pravicah častnega člana.  

  

18. člen  

Članstvo v RD preneha z ustrezno spremembo statusa, ki je posledica:  

- izstopa,  

- črtanje iz članstva,  

- smrti,  

- izključitve,  

- prenehanja delovanja RD.  

Član izstopi iz RD s pisno izjavo.  

Člana se črta oz. se razporedi med tiste, ki so odstopili, če ne poravna članskih 

obveznosti v roku, ki ga določi UO.  

Člana se izključi iz RD na podlagi pravnomočnega sklepa disciplinske komisije 

RD, izdanega skladno s Pravilnikom o disciplinskem postopku v Ribiški družini 

Bistrica.  

  

IV. UPRAVLJANJE RD  

 

19. člen  

RD upravljajo organi RD:  

- zbor članov,  

- upravni odbor (v nadaljevanju: UO),  

- disciplinski tožilec in disciplinska komisija ter  

- nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO).  

Mandatna doba organov RD je 5 let.  

  

Zbor članov  

  

20. člen  

Zbor članov je najvišji organ RD, ki ga sestavljajo vsi člani. Mladoletne člane 

zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.   
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Vsi organi RD in njihovi funkcionarji so za svoje delo odgovorni zboru članov.  

Redne seje zbora članov sklicuje UO enkrat letno, najkasneje v 90-tih dneh po 

izteku koledarskega leta.  

  

Izredni zbor članov skliče UO po lastni presoji, na pobudo NO ali na pobudo 1/5 

članov RD iz 1. odstavka tega člena. Pobuda mora biti pisna in obrazložena, če 

jo vložijo člani pa od vseh podpisana. UO mora sklicati izredni zbor članov 

najkasneje v 30 dneh po vložitvi pobude. Če tega ne stori UO, ga skliče 

pobudnik (pobudniki).   

Za redni in izredni zbor članov veljajo enaka pravila o vabljenju, sklepčnosti, 

glasovanju, delovnem predsedstvu ter možnosti sklica v več delih.  

  

Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.  

Kadar razmere ne dopuščajo sklica zbora v fizični obliki, lahko UO skliče 

zasedanje Zbora v korepondenčni obliki, ki tako pravnomočno sklepa in zaseda 

preko standardne in elektronske pošte. 

Podrobnejša določila o delu zbora članov lahko ureja Poslovnik o delu zbora 

članov.  

  

21. člen  

O sklicu zbora članov RD morajo biti člani obveščeni skupaj z dnevnim redom 

vsaj 14 dni pred sejo zbora.  

Zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Če zbor ni 

sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut, nato pa veljavno odloča ob udeležbi 

najmanj 30 članov.  

Zbor članov sprejema sklepe z večino navzočih članov, statut in spremembe 

statuta pa z dvotretjinsko večino navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, 

če se člani ne odločijo za tajno glasovanje.  

 

Volitve organov RD so tajne.  

 

Podrobnejša določila o razpisu in poteku volitev opredeljuje Pravilnik o načinu 

kandidiranja v organe ribiške družine Bistrica.  

  



12  

  

22. člen  

Naloge in pristojnosti zbora članov so:  

- sklepa o dnevnem redu, 
 
- sprejema, spreminja statut in druge akte RD iz svoje pristojnosti, 
 
- sprejema program dela in finančni načrt, 
 

- sprejema letno finančno poročilo in poročilo o delovanju RD,  
  

- voli in razrešuje predsednika RD, člane UO, disciplinskega tožilca, člane 
disciplinskega sodišča in člane NO, 

- na predlog UO odloča o vstopu oziroma izstopu, povezovanju in 
sodelovanju z drugimi organizacijami in zvezami,  

- odloča o podpisu koncesijskih pogodb,  

- podeljuje naziv častnega člana,  

- sprejema načrte investicij,  

- odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnin,  

- odloča o pritožbah zoper sklepe UO in NO,  

- sklepa o prenehanju RD,  

- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi ali člani RD v skladu z 
namenom in cilji RD.  

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti poslani UO najmanj 

8 dni pred dnevom sklica.  

  

O delu zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva 

overitelja.   

  

Predsednik RD  

  

23. člen  

Predsednik RD zastopa, predstavlja in vodi delo RD.  
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Predsednika RD neposredno voli zbor članov. Je hkrati predsednik UO in 

odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje.  

Predsednik lahko samostojno odloča o nabavi osnovnih sredstev manjše 

vrednosti in drobnega materiala brez predhodnega sklepa Upravnega odbora, do 

višine, kot jo letno določi Upravni odbor in o tem obvesti UO na naslednji prvi 

seji. 

Predsednik RD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje RD v skladu s 

statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in 

upravnemu odboru, za gospodarjenje in izvajanje ribiško-gojitvenega načrta in 

izvajanje koncesijske pogodbe pa pristojnim državnim organom.  

Predsednik RD je dolžan zadržati sklep kateregakoli organa družine, če meni, da 

je v nasprotju z zakonodajo oz. v nasprotju z akti RD. O zadržanju obvesti v roku 

osmih dni organ, ki ga je sprejel ter predsednika NO.  

  

V času odsotnosti ga zamenjuje podpredsednik z enakimi pooblastili in 

odgovornostmi.  

  

 Upravni odbor  

  

24. člen  

UO je izvršilni organ zbora članov in opravlja organizacijska, strokovna, tehnična 

in administrativna dela, kadrovanje ter vodi RD med dvema zasedanjema zbora 

članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov.  

Za svoje delo je odgovoren zboru članov.  

Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik RD, ki je tudi predsednik UO.  

UO šteje 9 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, gospodar, tajnik, 

vodja čuvajske službe in 4 (štiri) 2 (dva) druga člana. UO imenuje za blagajnika 

enega od članov UO.  

Gospodar RD skrbi za strokovnost dela v RD. Opravljen mora imeti tečaj za 

gospodarja v RD ali za ribiškega načrtovalca. Za svoje delo je odgovoren zboru 

članov, UO in predsedniku RD.  

  

Tajnik RD skrbi za strokovno tehnično in administrativna dela ter za koordinacijo 

med organi RD. Za svoje delo je odgovoren zboru članov, UO in predsedniku 

RD.  
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Vodja čuvajske službe RD vodi in organizira delovanje čuvajske službe.  

UO RD se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno.  

V primeru, da član UO odstopi ali mu preneha funkcija zaradi drugih vzrokov, 

lahko UO začasno imenuje drugega kandidata do naslednjega zbora članov, na 

katerem se izvedejo nadomestne volitve.  

UO lahko v primerih iz prejšnjega odstavka začasno nadomesti največ do 4 člane 

UO, sicer mora sklicati izredni zbor ribičev, kjer se izvedejo nadomestne volitve. 

Prav tako mora UO sklicati izredni Zbor članov, če odstopi predsednik RD, ali mu 

zaradi drugih vzrokov preneha funkcija, zaradi izvedbe volitev predsednika RD in 

celotnega UO.  

  

25. člen 

Naloge UO so:  

- imenuje stalne in občasne komisije ter imenuje njihove vodje in člane,  

- sklicuje zbor članov,  

- skrbi za izvrševanje programa RD,  

- pripravi predlog statuta RD in njegovih sprememb,  

- sprejema ribolovni režim in druge splošne akte RD,  

- pripravi predloga finančnega načrta in programa dela RD,  

- pripravi finančno poročilo in poročilo o delu RD,  

- pripravi mnenje k osnutku načrta ribiškega upravljanja in mnenje k 

osnutku  

           ribiško-gojitvenega načrta ter ga posreduje na ribiški kataster,  

- skrbi za finančno in materialno poslovanje RD,  

- vodi postopke kandidiranja v organe ribiške družine,  

- upravlja s premoženjem RD,  

- odloča o nabavi in prodaji osnovnih sredstev, 

- odloča o višini članarine in ceni ribolovnih dovolilnic,  

- odloča o odškodninskih zahtevkih,  

- odloča o sklepanju pogodb za izvajanje del in o višini izplačil za 

opravljeno           delo,  

- skrbi za izvajanje gojitveno-čuvajske službe,  

- vodi evidenco članstva, vodi statistične podatke in jih posreduje ribiškim  

          organizacijam ter ribiškemu katastru in občinam,  

- imenuje praporščake,  

- odloča o sprejemu novih članov,  
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- odloča o pritožbah zoper odločitve disciplinske komisije, 

- opravlja druga dela s področja dejavnosti RD.  

  

26. člen  

RD ima tudi sekcije. Sekcije so metoda dela družine po interesnem principu 

članov RD. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom RD. 

Ustanavlja jih Zbor članov in so mu za svoje delo odgovorne.  

  

27. člen  

UO dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik RD.   

Seje so lahko tudi dopisne. 

UO je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov, odloča pa z večino 

navzočih članov. Kadar za predlog sklepa glasuje enako število članov, je sprejet 

sklep, za katerega glasuje predsednik.  

UO lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje stalne ali občasne odbore in 

komisije. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi UO izmed članov RD.  

 

UO zaradi izrednih ali nujnih zadev lahko tudi deluje prek dopisnih sej. 

  

  

Disciplinski tožilec in disciplinsko sodišče  

28. člen  

RD ima disciplinskega tožilca, ki na podlagi pisnih zahtev članov ali organov 

družine pripravlja obtožne predloge za disciplinsko sodišče. Tožilec je pri svojem 

delu samostojen, enkrat letno o svojem delu poroča Zboru članov RD. Tožilec 

ima zoper izrek disciplinskega ukrepa disciplinskega sodišča možnost pritožbe v 

skladu s Pravilnikom RD o disciplinskem postopku v Ribiški družini Bistrica.  

  

29. člen  

Disciplinsko sodišče sestavljajo trije člani in dva namestnika. Izmed sebe izvolijo 

predsednika.  

Sodišče se sestaja na predlog disciplinskega tožilca.  

Disciplinsko sodišče odloča o disciplinskih kršitvah kot organ prve stopnje v 

senatu, ki ga sestavljajo trije člani.  
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30. člen  

Disciplinski postopek se vodi po načelih skrajšanega kazenskega postopka, 

predpisanega v določilih Pravilnika o disciplinskem postopku v Ribiški družini 

Bistrica.  

  

31. člen 

Disciplinske kršitve so:  

- kršitve določb statuta in pravilnikov,  

- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v RD,  

- neizpolnjevanje sklepov RD,  

- dejanja, ki v kakršnikoli meri škodujejo ugledu RD,  

- izvajanje športnega ribolova v nasprotju z veljavnimi predpisi, 

- onesnaževanje okolja, neetičen odnos do ribe in drugih ribičev.  

 

Disciplinske kazni so:  

- globa,  

- opomin,  

- prepoved ribolova za določen čas,  

- izključitev iz članstva.  

Podrobnejše določbe o disciplinskem postopku, opredelitev lažjih in težjih kršitev, 

povrnitev storjene škode, pravice do pritožbe in drugo ureja Pravilnik o 

disciplinskem postopku v Ribiški družini Bistrica.  

  

  

Nadzorni odbor  

  

32. člen  

NO spremlja delo UO in drugih organov RD ter opravlja nadzor nad 

finančnomaterialnim poslovanjem RD. Enkrat letno poroča zboru članov.  

NO je sestavljen iz treh (3) članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani 

NO lahko sodelujejo na sejah UO brez pravice odločanja.  

NO je sklepčen, če je prisotna večina članov. Veljavno sklepa z večino navzočih 

članov.    
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V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE  

  

33. člen  

RD ima nepremično in premično premoženje.  

RD pridobiva sredstva za svoje delovanje:  

- s članarino,  

- iz dejavnosti RD,  

- z dopolnilno pridobitno dejavnostjo,  

- z darili in volili,  

- s prispevki donatorjev in sponzorjev,  

- z izterjavo odškodnin,  

- denarnih kazni  in  

- iz drugih virov.  

RD pridobiva sredstva iz dopolnilne pridobitne dejavnosti iz 10. člena tega 

statuta, lahko pa pridobi tudi denarna sredstva države ali lokalne skupnosti 

skladno z razvojno strategijo in sprejetimi akti Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za okolje in prostor.  

Presežek prihodkov nad odhodki RD porabi izključno za uresničevanje namena 

in ciljev iz 8. in 9. člena tega statuta.  

RD premoženja ne sme deliti med svoje člane.  

 

34. člen 

Finančno in materialno poslovanje vodi RD v skladu z računovodskimi standardi 

za društva. Za pridobitno dejavnost iz 10. člena tega statuta vodi ločeno 

knjigovodstvo. Natančnejši način poslovanja se določi s posebnim pravilnikom.  

RD ima svoj transakcijski račun pri banki Koper Intesa Sanpaolo Bank.  

Letno poročilo mora RD predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne 

evidence in storitve v rokih iz 29. člena ZDur-1 in vsako leto od podelitve statusa 

nevladne organizacije v javnem interesu pristojnemu ministrstvu, ki ji je podelilo 

status v roku in po določilih iz 11. člena ZNorg. 

  



18  

  

35. člen  

Finančno poslovanje je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v knjigovodsko 

dokumentacijo RD.  

Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem izvaja NO RD.  

UO odloči, ali bo finančno poslovanje vodila RD sama, ali pa bo to pogodbeno 

opravljal knjigovodski servis.  

  

36. člen  

Nepremično premoženje lahko RD kupi ali proda le na podlagi sklepa zbora 

članov, premično premoženje pa po sklepu UO RD in Pravilniku o finančno 

materialnem poslovanju RD.  

  

VI. JAVNOST DELA  

  

37. člen  

RD zagotavlja javnost svojega dela:  

- z objavami na oglasnih deskah v društvenih prostorih,  

- z javnostjo sej njenih organov,  

- z društvenim glasilom in na svojih spletnih straneh,  

- z objavami v glasilu Ribič in na spletnih straneh Ribiške zveze Slovenije,  

- z dostavljanjem računovodskih izkazov pristojnemu državnemu organu.  

Širšo javnost obvešča RD z objavami v sredstvih javnega obveščanja.  

 

 

VII. VAROVANJE IN RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI 

 

38.člen 

Varovanje in ravnanje z osebnimi podatki ureja poseben pravilnik, ki ga na 

podlagi evropske in državne zakonodaje sprejme Upravni odbor. 
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VIII. PRENEHANJE RD  

  

39. člen  

RD preneha:  

- po volji članov s sklepom zbora članov, z 2/3 vseh  članov RD,  

- s spojitvijo z drugo RD ali pripojitvijo k drugi RD,  

- s stečajem,  

- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,  

- po zakonu.  

Sklep o prenehanju mora vsebovati podatke iz 2. odstavka 38. člena ZDru-1.  

S prenehanjem RD se neporabljena javna sredstva vrnejo proračunu organa, ki 

je ta sredstva nakazal, vse ostalo premoženje pa postane last Občine Ilirska 

Bistrica.  

  

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE   

40. člen  

Pravilniki, sprejeti po spremenjenih določilih v dosedanjem statutu, se smiselno 

uporabljajo do sprejetja novih.   

UO v enem letu od sprejema tega statuta uskladi vse pravilnike in druge akte 

RD.   

Z izdajo odločbe o vpisu sprememb oziroma čistopisa statuta v register društev 

pri pristojnem organu preneha veljati statut, sprejet na občnem zboru dne 

18.03.2017.  

  

 

zakoniti zastopnik  

Zlatko SVENŠEK  

 


