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Zbor članov - VABILO  
 
 
Obveščamo vas, da bo Zbor članov RD Bistrica na predlog Upravnega odbora izveden v 
SOBOTO 28. avgusta z začetkom ob 18.00 uri v ribiškem domu, Soze 15, Ilirska Bistrica. 
 
UO RD na zboru predlaga naslednji  
 

DNEVNI RED 
 

1. Začetek občnega zbora 
2. Izvolitev organov občnega zbora 

• Delovnega predsedstva 

• Zapisnikarja 

• Dveh overiteljev zapisnika 

• Verifikacijske komisije 
3. Razprava o poročilih in sprejem poročil 

• Letno poročilo predsednika 

• Letno poročilo gospodarja in sekcije Vreme 

• Letno poročilo vodje čuvajske službe 

• Letno poročilo tekmovalne komisije 

• Letno poročilo disciplinskega tožilca in disciplinskega sodišča  

• Finančno poročilo za leto 2020 

• Letno poročilo nadzornega odbora 

• Poročilo verifikacijske komisije 
4. Obravnava in sprejem Programa dela in Finančnega načrta za leto 2021 
5. Sprejem internih aktov RD: 

• Statut – spremembe in dopolnila 
• Pravilnik o delu ZČ 
• Pravilnik o kandidacijskem postopku 

6. Vprašanja in pobude  
7. Zaključek občnega zbora 

 
Gradivo za Zbor članov je objavljeno na spletni strani RD Bistrica (www.rd-bistrica.si) in 
na voljo na vpogled v ribiškem domu. 

   

 

 

 

Zlatko SVENŠEK 

 Predsednik 

 

 

Poslano: 

- Članom po seznamu 

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

 
 

POROČILO PREDSEDNIKA O DELU 
RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA V LETU 2020 

 
Delo Upravnega odbora Ribiške družine Bistrica je v letu 2020  zaradi razglašene epidemije 
novega korona virusa bilo omejeno na vseh področjih delovanja. Prizadevali smo si, da smo 
kljub vsem omejitvam gibanja in zbiranja ljudi, ki so veljale v veliki meri preko celotnega leta, 
izpeljali najnujnejše aktivnosti ribiškega upravljanja iz koncesijske pogodbe in Ribiško 
gojitvenega načrta. Kljub vsem omejitvam smo se trudili, da je delo na vseh področjih potekalo v 
skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom ter izpeljali najnujnejše. Upravljanje 
ribiške družine je v preteklem letu zaradi že omenjene epidemije, ki je še vedno med nami, 
potekalo v veliki meri na daljavo. Člani upravnega odbora smo se na klasičnih sejah sestali le 
redko. Tako je bila večina sklepov in odločitev v zvezi upravljanja družine in izvajanja letnega 
programa, sprejetih preko dopisnih sej. 
  
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 2020 v primerjavi z letom 
2019, kljub vsem zapletom zaradi epidemije povečala in sicer za 2,5 %. 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  
Izvajanje gospodarske dejavnosti je bilo v letu 2020 zaradi razglašene epidemije novega korona 
virusa, omejeno na vseh področjih dela. Izpeljali smo najnujnejše aktivnosti ribiškega 
upravljanja iz koncesijske pogodbe in Ribiško gojitvenega načrta. Izvedena so bila nujna 
poribljavanja in elektro izlovi. Izvedene so bile le dve skupinske delovne akcije tako, da je 

večina svoje delovne obveze ni opravilo, prenos v leto 2021. Poročilo 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 in člani TK in registrirani tekmovalci so kljub vsemu,  z veliko vloženega 
truda in prilagajanj začasnim odlokom, navodilom, priporočilom,  poskrbeli, da smo po 
prilagojenem tekmovalnem koledarju, izvedli zaključno tekmo državnega prvenstva v lovu 
krapov z obtežilnikom, dve članske in eno mladinsko tekmo območne lige ZRD Primorske v lovu 
rib s plovcem, Ribiško srečanje 2020 z tekmo LRP za Pokal Ilirske Bistrice in Maraton v LRP. 
Žal zaradi epidemije in veljavnih ukrepov nismo izvedli družinskih tradicionalnih srečanj s 
tekmovanji Na najtežjo postrv in srečanja v lovu Na roparice.  RD so v letu 2020 na regijskem in 
državnem nivoju zastopale dve članski in ena mladinska ekipa. Opravljeno delo komisije bo 
predstavil njen predsednik. 

Na področju dela z mladimi ribiči, nismo uspeli z nadaljevanjem načrtovanih aktivnosti po  
projektu »Postani mladi ribiški radovednež« in jih bomo nadaljevali takoj ko bo mogoče, oziroma 
preklicana epidemija ter prepovedano druženje ( Predavanja po osnovnih šolah).  
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V letu 2020 smo po dolgem času končno uspeli sestaviti mladinsko ekipo, ki je tekmovala v 
okviru ZRD Primorske. Iskrena zahvala za opravljeno delo, saj so že v prvi tekmovalni sezoni 
na dveh prvenstvenih in eni pokalni tekmi osvojili po dve bronasti, srebrni in zlati medalji ter 
ekipno srebrno medaljo na pokalni tekmi. 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. 
Zaradi nesporazuma in pomanjkljive komunikacije z odgovorno osebo VGP Drava pri regulaciji 
dela potoka Bistrica v Prešernovi ulici, smo beležili pogin nekaj deset postrvi. Do pogina je 
prišlo, ker je izvajalec del dne 21.7.2020 zaprl pretok vode v potoku Bistrica dolvodno od 
sotočja s potokom Sušec in nas o svojem dejanju ni obvestil. Tako je bil interventni izlov 
opravljen šele naslednji dan, pri tem pa je kot že omenjeno prišlo do pogina cca. 50 postrvi. V ta 
namen je bil napisan zapisnik o poginu rib. Odškodnino oz. povračilo škode za poginule ribe 
smo sorazmerno ovrednotili pri izdelavi računa za opravljen interventni izlov. Večjih onesnaženj 
oziroma pogina rib, zaradi katerih bi bilo potrebno ukrepati,  nismo zabeležili. 

Kljub vsem omejitvam je bilo ugotovljeno, 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 2020 

 

Izvajanje gospodarske dejavnosti je bilo v letu 2020 zaradi razglašene epidemije novega 

korona virusa, omejeno na vseh področjih njenega delovanja.  

Vseeno sem si, kot gospodar prizadeval, da smo kljub vsem omejitvam gibanja in zbiranja ljudi 

oz. članov, ki so veljale v veliki meri preko celotnega leta, izpeljali najnujnejše aktivnosti 

ribiškega upravljanja iz koncesijske pogodbe in Ribiško gojitvenega načrta. 

Tako so bile v letu 2020 v zvezi gospodarske dejavnosti izvedene naslednje aktivnosti: 

 

 

1. RIBOGOJSTVO in IZLOVI gojitvenih potokov 

 

Zaradi prepovedi zbiranja ljudi nismo v jesenskem obdobju uspeli izvesti elektro izlov postrvjih 

plemenk za potrebe nadaljnje sonaravne vzreje.  

Zaradi tega smo bili primorani kupiti 35.000 oplojenih iker soške postrvi, ki smo jih nabavili pri 

RD Tolmin (ribogojnica Faronika .d.o.o.). 

 

Št. 
Vrsta 

poribljavanja 
Revir Datum Št. plojenih iker / mladic) 

1. sonaravno Kolaški p. 10. februar 10.000 

2. sonaravno Padež 10. februar 25.000 

 

 

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

gojitvenega potok Padež.  

 

Zaradi omejitev gibanja in zbiranja ljudi nismo uspeli izvesti dveh elektro izlovov gojitvenih 

potokov in sicer Kolaškega potoka in potoka Suhorščica, ki ju bomo opravili v letošnjem letu. 

 

Št. Vrsta izlov Revir Datum Št. rib 

1. redni Padež 17. maj - 1.525 postrvi (soška, potočna, križanec) 

- 324 grba 

- 40 kg klen 2. redni Padež 31. maj 

 

 

 

2. POSEGI v ribiški okoliš 

 

V letu 2020 smo zaradi načrtovanih posegov v vodotoke iz različnih namenov izvedli pet (5) 

intervencijskih izlovov: 
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Št. Revir Datum Mesto prenosa rib Naročnik 

1. 
REKA (Trpčane – 

Jablanica) 
2. februar  

vse ribe prenešene 

gorvodno 
VGP Drava 

2. 
POSTRTEV (pri 

Čepinarju) 
10. maj 

vse ribe prenešene 

gorvodno 
VGP Drava 

3. REKA – Dleto  5. julij 
vse ribe prenešene 

gorvodno 
VGP Drava 

4. 
BISTRICA  

(Prešernova ulica) 
22. julij 

vse ribe prenešene 

gorvodno 
VGP Drava 

5. REKA (Jablanica) 13. avgust 
vse ribe prenešene 

gorvodno 
VGP Drava 

 

Za vsak opravljen intervencijski elektro izlov je RD naročniku izstavila račun, ki ga je ta v 

postavljenem roku tudi poravnal. Prihodki so posebej vodeni in razvidni v finančnem poročilu 

za leto 2020. 

 

V letu 2020 nismo beležili večjega onesnaženja zaradi katerega bi prišlo do pogina rib in bi 

bilo potrebno ustrezno ukrepati.  

 

POGIN RIB 

Zaradi nesporazuma in pomankljive komunikacije z odgovorno osebo  VGP Drava pri regulaciji 

dela potoka Bistrica v Prešernovi ulici, smo beležili pogin nekaj deset postrvi. Do pogina je 

prišlo, ker je izvajalec del dne 21.7.2020 zaprl pretok vode v potoku Bistrica dolvodno od 

sotočja s potokom Sušec in nas o svojem dejanju ni obvestil. Tako je bil interventni izlov 

opravljen šele naslednji dan, pri tem pa je kot že omenjeno prišlo do pogina cca. 50 postrvi. V 

ta namen je bil napisan zapisnik o poginu rib. Odškodnino oz. povračilo škode za poginule ribe 

smo sorazmerno ovrednotili pri izdelavi računa za opravljen interventni izlov. 

 

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 zaradi težav pri nabavi rib, povezanih z našim dolgoletnih dobaviteljem 

(ribogojnica Žalec, Marko Horvat) in tudi epidemijo novega korona virusa, nismo izpolnili 

zastavljenih ciljev iz letnega programa ribiškega upravljanja kar se navezuje na poribljavanje 

krapov, smučev in ščuk. Tako smo v gojitvene potoke in ribolovne revirje izvedli naslednja 

poribljavanja: 

 

 

 

Revir Poreklo Vrsta rib 

Vrsta 

poribljavanja / 

gojitev 

Količina 

PADEŽ Ribogojnica Faronika soška postrv sonaravna gojitev 25.000 mladic 

KOLAŠKI 

potok 
Ribogojnica Faronika soška postrv sonaravna gojitev 25.000 mladic 
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REKA 

Padež 
soška postrv, 

grba 
vzdrževalno  

- 1.525 postrvi 

- 324 grba 

- 40 kg klen 

Vodomec ribogojnica, 

I.B. 
šarenka dopolnilno 250 kg 

KLIVNIK 
Vodomec ribogojnica, 

I.B. 
šarenka dopolnilno 800 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 
103 53 67 8 391 381 296 2 145 

1446 
223 780 443 

Št. rib 
25 12 7 0 49 68 277  30 

468 
44 117 307 

Teža 
28 10 34 0 168 158 215  53 

664 
71 325 267 

 

 

4. UPLEN RIB 

 

Rekapitulacija uplena rib članov po vrstah 

vrsta 
revir I revir II revir III SKUPAJ 

število teža število teža število teža število teža 

soška postrv         

križanec     7 6 7 6 

potočna 1 1   3 1 4 2 

šarenka 24 27   267 208 291 235 

smuč   53 110 30 53 83 163 

ščuka 7 34 9 23   16 57 

krap   48 161   48 161 

beli amur   1 7   1 7 

grba         

klen 12 10     12 10 

som   6 25   6 25 

SKUPAJ       468 666 

 
 

5. DELOVNE AKCIJE IN DRUGE AKTIVNOSTI  

 

Zaradi že omenjenih omejitev zbiranja ljudi v zvezi s preprečevanjem širjenja novega korona 

virusa, smo v okviru dejavnosti preteklo leto organizirali le dve skupinski delovni akciji. Nekaj 

obveznih delovnih ur so člani sicer opravili tudi individualno ali v manjših skupinah. Vseeno pa 
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veliko članov svojih obveznih ur ni opravilo in jih, v kolikor bodo zadeve dopuščale le te morali 

opraviti v letu 2021. 

 

Veliko število delovnih ur je bilo opravljenih 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 2020 smo opravli ali sodelovali pri še naslednjih pomembnejših zadevah:  

 

- Izdelava Letnega poročila 2019 in Programa ribiškega upravljanja za leto 2020,  
- mesečno vzorčenje jezera Klivnik s strani NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje 

in hrano),  

- Izdelava nove cisterne za prevoz rib za poribljavanje in potrebe elektro izlovov, 

- Izgradna nadstreška nad južno teraso oz. nad letno kuhinjo ob ribiškem domu, 

- Usklajevanje osnutka RGN 2017-22 z ZZRS in naravovarstvenimi smernicami, ki jih je 

podal ZVNRS, 

- Redno sodelovanje z VGP Drava v zvezi upravljanja in vzdrževanja vodostajev na 

akumulacijah Mola in Klivnik, 

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

- Dogovor z županom občine I.B. o donaciji 40 kubikov materijala za namen ureditve strme 

poti do Mole proti l.m. št. 1, ki jo je izvedel Rihard Mežnar s.p. na račun krajevne skupnosti, 

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

- Sodelovanje z občino Il. Bistrica v zvezi njenih načrtov povezanih s turističnimi projekti na 

jezeru Mola,  

- Sodelovanje z LAS - Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom v zvezi 

aktivnosti pri projektu Ribolovni turizem 
- Dokončanje projekta Razvoj ribolovnega turizma in Organizacija zaključne prireditve 

(asfaltiranje preostanka ceste do ribiškega doma, izgradnja pomola, izdelava reklamnega 

materijala, snemanje promocijskega videa, nakup (prenos v upravljanje s strani občine I.B. 

dveh čolnov in šestih kanujev, 20 rešilnih jopičev in vesel, elektromotor z akumulatorjem, 

stojalo za kanuje), Oddaja Zahtevka za povračilo Prispevka v naravi  (Grlj – 150 

opravljenih ur, Galekovič – 40 opravljenih ur = sicer max. 178 ur za izplačilo oz. 1.580,00€ 

neto – 85% sofinanciranje iz EU sredstev), 
- Oblikovanje uradnega stališča RD, v katerem odločno nasprotujemo načrtovani zajezitvi 

potokov Suhorščica oz. Padež za namene oskrbe Slovenske obale z vodo, 
- Snemanje promocijskega filma s strain Italijanskih športnih ribičev na temo krapolova na 

jezeru Mola, kateri je bil predvajan na ITA program SKY TV, 
- Aktivno iskanje možnosti za nabavo vseh vrst rib, kot so smuč, krap in ščuka pri ribogojcih 

po vsej RS (vzrok: nezmožnost dobave rib s strani dolgoletnega dobalitelja, ribogojnica 

Žalec, Marko Horvat), 

- Vzdrževalna dela na ribiškem domu (pralne plošče na dovrišču, kapnica, barvanje miz in 

klopi, remont čolna), 

- Ureditev okolice pomola (posaditev grmovnic, dreves, izdelava stopnic in ograje),  

- Nabava odraslih dreves (v=3-4-metre) za zasenčitev najbolj soncu izpostavljenih lovnih 

mest na kraparskem revirju (l.m. št. 5, 6, 7). 

 

 
6. TURISTIČNA DEJAVNOST 

 

Prodaja turističnih ribolovnih dovolilnic je v letu 2020, kljub vsem omejitvam v zvezi z 

epidemijo novega koronavirusa ostala na enaki ravni, kot leto prej oziroma se je celo povečala 

za 2,5%.  
Skupno je bilo prodanih 1.089 ribolovnih dovolilnic oz. 1.577 enodnevnih dovolilnic. 
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Revir Dovolilnica 2016 2017 2018 2019 2020 

Reka 

Salmonidi 62 32 43 36 37 

Roparice 4 21 2 18 19 

Ciprinidi 7 22 16 7 22 

Mola 

Roparice 77 49 118 116 70 

Ciprinidi 

Navadna 86 114 129 145 160 

Nočna  - 85 99 

1D 138 156 155 164 281 

2D 49 51 64 103 102 

3D 64 92 148 169 193 

Klivnik 
Roparice 27 21 64 76 60 

Salmonidi 182 181 123 144 46 

 

 

Prodaja turističnih dovolilnic po posameznih vrstah 

 

Vrsta 
dovolilnice 

Salmonidi Roparice 
Ciprinidi 

SKUPAJ 
navadne 1D 2D 3D nočne 

Št. prodanih 
dovolilnic  

83 139 
182 281 102 193 99 

1.089 
684 

Št. prodanih  
dnevnih 
dovolilnic 

83 139 182 281 204 579 99 1.577 

 
 
 
 

Statistična rekapitulacija uplena članov in turističnih ribičev 

 

Revir Revir I Revir II Revir III 
Skupaj 

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

    

Št. lovnih dni 140 75 86 8 560 451 1064 346 2 205 2.449 

   

Ulov / Št. 34 17 9 0 70 80 943 324 2 42 1.521 

   

Teža / Kg 38 14 44 0 240 185 3.233 252 2 74 4.082 

 

 

7. SEKCIJA VREME 

 
Člčani sekcije Vreme so bili v preteklem letu aktivni pri dopolnilnih in vzdrževalnih 

poribljavanjih reke Reke. Izvedli do 1. del elektro odlova gojitvenega potoka Padež. Načrtovali 

so se udeležiti tudi skupne čistilne akcije vzdolž reke Reke, ki je zadnja leta organizira 

tamkjšnja krajevna skupnost v sodelovanju z lokalnimi društvi, vendar je bila le ta zaradi 
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epidemije odpovedana. Skozi vse leto spremljali in skrbeli za ugodno stanje Reke ter bili 

pozorni na morebitne nedovoljene ali neupravičene posege v vodotoke. 

 

 

8. SPLOŠNO UGOTOVITVE PRI DELOVANJU RIBIŠKE DRUŽINE  

 
Upravljanje ribiške družine je v preteklem letu zaradi že omenjene epidemije, ki je še vedno 

med nami, potekalo v veliki meri na daljavo. Člani upravnega odbora smo se na klasičnih 

sejah sestali le redko. Tako je bila večina sklepov in odločitev v zvezi upravljanja družine in 

izvajanja letnega programa, sprejetih preko dopisnih sej. Ne nazadnje smo bili primorani na 

daljavo izpeljati tudi zbor članov.  

Delovanje ribiškega doma je potekalo v skladu z sprejetim dogovorom med RD in oskrbnikom, 

ki je izvajal svoje naloge in redno poravnaval svoje obveznosti. 

Najemnik ribogojnice podjetje Vodomec d.o.o., opravlja svojo dejavnost v okviru in skladno z 

veljavno pogodbo ter izpolnjuje svoje obveznosti do RD. 

Izvajanje ribiškogojitvenega načrta in koncesijske pogodbe ni bilo izpeljano v celoti, vendar 

bomo neizvedene aktivnosti izpeljali tekom leta 2021. Zaradi omejevanja zbiranja ljudi niso 

izpeljali dveh predvidenih elekrto odlovov gojitvenih potokov; Kolaškega potoka in potoka 

Suhorščica, ki ju bomo izvedli v letu 2021. Prav tako je bil našim članom v pomladnih in 

jesenskih mesecih omemogočen dostop do ribolovnih revirjev saj ima veliko njih naslov 

prebivališča v drugih občinah. Zaradi njih smo delno prilagodili tudi poribljavanja šarenke na 

Reki in Klivniku tako, da smo z drugim delom vlaganj počakali do meseca maja in jim na ta 

način, vsaj upam, delno omogočili nekaj uspešnih salmonidnih ribolovnih dni. 

Zaradi nenadejanih težav s prirastom rib, predvsem krapov in smučev, ki so doletele našega 

dolgoletnega dobavitelja (ribogojnica Žalec, Marko Horvat), posledično nismo v jezero Mola v 

preteklem letu vložili načrtovanih količin rib. Tudi intenzivno iskanje alternativnih možnosti pri 

ribogojcih tako v Sloveniji, kot tujini žal ni bilo uspešnoPri tem se ugotovil nekaj dejstev in 

sicer; vsi ribogojci imajo ustaljene odjemalce tako, da v kolikor pridelajo ribe so le te že 

rezervirane vnaprej; povpraševanje po vseh vrstah rib v Sloveniji je daleč večje od ponudbe, 

predvsem po krapih 5-10 kg, večjih praktično ni mogoče dobiti, prav tako imajo izredno velik 

problem pri vzreji smuča, ki je zelo občutljiv in  katerega rast je počasna. Velik problem jim 

povzročajo tudi ribojede ptice in vidre. krape do 3 kg bi se lahko še dobilo vendar so te ribe 

premajhne za kakovosten športni ribolov, ki sig a želimo. Dogovor z ribogojnico Žalec o vzreji 

večjih krapov (cca. 20 kg) ostaja in bo realiziran v prihodnjih letih. Prav tako obljublja, da bodo 

v letošnjem leto na voljo krapi in smuči za redno letno poribljavanje. 

Ne glede na izpad proribljavanja ocenjujem, da so športno ribolovni revirji v dobri kondiciji in je 

stanje populacij vseh ribjih vrst ugodno, kar izkazuje tudi rekapitulacija uplena. V naslednjih 

letim je potrebno več energije usmeriti revitalizacijo avtohtone marmorirane (soške) postrvi na 

reki Reki. 

Po dolgih letih se je v preteklem letu število članstva stabiliziralo. Uspelo nam je privabiti tudi 

večje število mladih ribičev, kar je nedvomno rezultat organiziranega dela družine in njenih 

posameznih članov, za kar jim izrekam vso zahvalo.  

Kar me pa posebej skrbi, so medsebojni odnosi v družini, nenehna negodovanja nekaterih 

članov, verjetno zaradi osebnih frustraciji in predsodkov, njihovo nedostojno vedenje, celo 

izražanje groženj do voljenih članov RD, so v letu epidemije postali skrajno zaskrbljujoči in so 

prešli vse meje etike ter zdrave pameti. Vse skupaj je ne nezadnje privedlo tudi do slabih 

odnosov med samimi člani UO in posledično postavlja na kocko samo eksistenco RD.  

Strinjam se, da delovanje družine ni idealno, se je pa potrebno zavedati in poudariti, da je 

obseg delovanja družine zelo obsežen. To od posameznih funkcionarjev zahteva 

vsakodnevno skrb in nešteto opravljenih prostovoljnih ur, poznavanje vrsto različnih 
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zadonodajnih področij in drugih strokovnih znanj. Prepričan sem, da vsak funkcionar svoje 

delo opravlja po svojih najboljših močeh, dobronamerno, strokovno, zakonito in predvsem 

prostovoljno. Nenazadnje bo realno sliko izkazalo poročilo Nadzornega odbora. 

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

finančnem poročilu RD za leto 2020. 

 

Na koncu bi se rad iskreno zahvalill vsem članom, ki ste na kakršen koli način s svojim delom 

in dejanji, brez sebično pripomogli k izvrševanju zadanega programa dela ribiške družine v 

izredno težavnih časih. 

V prihajajočem letu želim Vsem članom veliko ribiških užitkov in DOBER PRIJEM! 

 

 

 

Velika Bukovica, 20.2.2021 

 

 

   Iztok Grlj 

   Gospodar RD 
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ZBOR ČLANOV 
 
 
 

 
 

LETNO POROČILO TEKMOVALNE KOMISIJE  
RD BISTRICA V LETU 2020 

 

 
Leto 2020 z vidika vsakdanjega življenja kot smo ga bili vajeni do mraca 2020, nasploh velja za 

leto neke druge realnosti. Tako je bilo tudi pri organizacijah in izvedbah športnih prireditev in 

tekmovanj v različnih športnih panogah. Nič drugače ni veljalo niti za tekmovalne aktivnosti v okviru 

naše ribiške družine.  

 

Člani TK in registrirani tekmpovalci smo kljub vsemu, kot izvajalci, organizatorji in ne nazadnje 

tekmovalci naposled z veliko vloženega truda in prilagajanj začasnim odlokom, navodilom, 

priporočilom, itn. poskrbeli, da smo, sicer po prilagojenem tekmovalnem koledarju, izvedli 

zaključno tekmo državnega prvenstva 1.A-lige RZS v lovu krapov z obtežilnikom, dve članske in 

eno mladinsko tekmo območne lige ZRD Primorske v lovu rib s plovcem, Ribiško srečanje 2020 z 

tekmo LRP za Pokal Ilirske Bistrice in Maraton v LRP. Žal zaradi epidemije in veljavnih ukrepov 

nismo izvedli družinskih tradicionalnih srečanj s tekmovanji na najtežjo postrv in srečanja v lovu 

na roparice. 

 
Našo RD v letu 2020 na regijskem in državnem nivoju so zastopale dve članski in ena mladinska 

tekmovalna ekipa, katere so sodelovale na tekmovanjih v območni ligi Zveze ribiških družin 

Primorske v disciplini lov rib s plovcem in državnem prvenstvu 1. A-lige v disciplini lov krapov z 

obtežilnikom. 

 
Prvenstvo območne lige ZRD Primorske v disciplini LRP, v katerem je sodelovalo po šest ekip, 

tako v članski kot mladinski kategoriji, je potekalo na tekmovalnih trasah v Postojni, na jezeru Mola 

in Vogršček ter na ribniku na Vrhniki. Članska ekipa LRP v sestavi Zvone Bončina, Darko 

Zanoškar, Vlado Korpar in Leonard Šoštarič je zasedla končno peto mesto.  Prav tako je končno 

peto mesto dosegla tudi naša mladinska tekmovalna ekipa v sestavi Tilen Škrlj, Rok Padovan in 

Tevž Sirnik. Na pokalni tekmi pa se jim je v kategoriji posameznikov pridužil še Marcel Mahne. Ne 

glede na končen rezultat izrekamo našim najmlajšim tekomvalcem in njihovim mentorjem iskreno 

zahvalo za opravljeno delo, saj so že v prvi tekmovalni sezoni na dveh prvenstvenih in eni pokalni 

tekmi osvojili po dve bronasti, srebrni in zlati medalji ter ekipno srebrno medaljo na pokalni tekmi. 

 
Članska tekmovalna ekipa v disciplini LKO v sestavi članov Igor Petkovič, Rok Horvat in Klemen 

Planinc je tekmovala na tekmah državnega prvenstva 1.A-lige. Prvenstvo, ki je zajemalo štiri 

tekme, se je začelo z eno mesečno zamudo na jezeru Radehova (Lenart), se nadaljevalo na ribniku 

Bane (Slov. Bistrica), akumulaciji HE Sava Brežice in se zaključilo s tekmo na jezeru Mola.  

V prvenstvu je sodelovalo sedem ekip iz prav toliko ribiških družin. Kot omenjeno, je bila finalna 

tekma izvedena na tekmovalni trasi jezera Mola, ki se je še enkrat več izkazalo kot odlična 

tekmovalna voda in enkratna ribiška destinacija, ki jo naseljuje veliko število krapov. Tako so vse 

ekipe zabeležile dober ulov in od petka do nedelje med 26. in 28. junijem ulovile dobrih 1.275 kg 
krapov oziroma 295 rib s povprečno težo 4,32 kg. Prvo mesto in obenem naslov državnega prvaka 

v LKO 2020 je osvojila naša članska ekipa v sestavi Igor Petkovič, Rok Horvat in Klemen Planinc, 

ki je samo na tej zadnji tekmi ulovila kar 80 krapov s skupno težo 351 kg.  
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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 kot tudi končni rezultati družinskih 

srečanj z poročili o potekih in finančnimi poročili za vsak posamičen dogodek predstavljeni, 

obravnavani in potrjeni na UO RD Bistrica.  

 

Za TS 2021 smo v skladu z 4. čl. Pravilnika TK RD Bistrica pripravili in izvedli interni razpis za 

zbiranje prijav kandidatov za tekmovalce v TS 2021, na podlago katerega smo UO RD predlagali 

tekmovalce za tekmovalne ekipe katere je UO potrdil.  

Po sklepu UO so za TS 2021 registrurani sledeči tekmovalci: 

 Člani LKO – Igor PETKOVIĆ, Klemen PLANINC, KOPRIVNIKAR Tomaž, Rok 

HORVAT, Dražen JURČEVIĆ in Luka KEČKEŠ 

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

ZANOŠKAR, Boris GALEKOVIČ in KOVAČEVIĆIsmet 

 Mladinci LRP – Rok PADOVAN, Tilen ŠKRL, Marcel MAHNE, Tai STANIČ, Nina 

STANIČ, Ema URH in Jakob PADSAR 

 
Na RZS in ZRD Primorske smo oddali naše kandidature za izvajalko tekme v LRP in LKO, od 

katerih smo dobili potrjeno izvajanje tekem:  

 RZS - državno prvenstvo 1. A-liga v LKO  

o 21.-23. Maj in  

o 18.-20. Junij 

 ZRD Primorske – območna liga ZRDP v LRP 

o PRVENSTVENE TEKME 
 08. maj in 04. september - MLADINCI 
 09.maj in 05. september – ČLANI 

o POKALNA TEKMA ZRD Primorske 2021 za člane in mladince 
 03. oktobr 

Za TS 2021 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 2020. 

 
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 2020 

uprevnemu odboru RD, članom Kraparske sekcije ter ostalim članom RD, ki so se odzvali na naša 

povabila, kot tudi ostalim organizacijam katere so nam stale ob strani in nam na kakršen koli način 

pripomogle, da smo izpeljali in dosegli zgoraj zapisano. 

 

 

Dober prijem! 

 

 

 
    Boris GALEKOVIČ 

Predsednik TK RD Bistrica  
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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 2020 

 
 
V mesecu aprilu 2020 sem s strani ribiškega čuvaja prejel prijavo zoper tri člane Ribiške družine Bistrica, in 
sicer zaradi nedovoljenega načina ribolova v revirju I - reka Reka , prav tako dva kršitelja nista posedovala 
predpisane ribolovne dovolilnice z vpisanim datumom. Med kršitelji se je obravnaval tudi mentor, 
kateremu se v postopku očita še slabo opravljanje mentorske dolžnosti. Zaradi navedenih kršitev je bil 
zoper vse kršitelje na podlagi 13. člena Pravilnika o disciplinskem postopku v RD Bistrica podan obtožni 
predlog za uvedbo disciplinskega postopka saj so kršitelji storili tako lažje in težje disciplinske kršitve 
opredeljene v 6. členu Pravilnika o disciplinskem postopku RD Bistrica. Zaradi razglašene epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19, vmesne omejitve vročanj in ostalih omejitev opredeljenih z vladnimi odloki, je 
bil predlog za uvedbo disciplinskega postopka pred disciplinskim sodiščem podan šele 9.2.2021.  
 
V mesecu maju 2020 sem s strani ribiškega čuvaja prejel prijavo zoper dva člana Ribiške družine Bistrica, 
zaradi ribolova v revirju III – jezero Klivnik (pri brani) brez predpisane ribolovne dovolilnice z vpisanim 
datumom. Na podlagi prejetih izjav kršiteljev, disciplinski tožilec ugotavlja, da v skladu 51. členom Zakona 
o prekrških gre za kršitev oziroma prekršek neznatnega pomena, posebne okoliščine in nizko stopnjo 
odgovornosti, hkrati osebne okoliščine storilcev kažejo, da postopek pred disciplinskim sodiščem ne bi bil 
smotrn. O svoji odločitvi sem seznanil predlagatelja - ribiško čuvajsko službo ter kršitelja. 
 
 
Pa dober prijem v 2021. 
  
 

 Robert ŽAGAR 
 disciplinski tožilec 
 
Poslano: 
– naslovnik. 

– UO RD Bistrica (po E-pošti). 
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Zakoniti zastopnik: Zlatko Svenšek 

 

FINANČNO POROČILO za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020 

 

1.  REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA V LETU 2020 

 

Prihodki 47.759,82 
Stroški in odhodki 44.750,41 
Dobiček 3.009,41 
 
1.1. Obračun davka od dohodka pravnih oseb 

 

V skladu s spremembo Zakona o davku od dohodka pravnih oseb se davčna osnova ne sme nižati več kot 

63%, davčne osnove, kar pomeni, da kljub neizkoriščeni davčni olajšavi za investiranje in davčni izgubi, ki bi 

jo društvo pokrivalo, društvo izkazuje davčno osnovo , ki je v skladu z Zakonom obdavčena ( v preteklih letih 

ni bila) 
 

Obdavčljivi prihodki  34.429,75 

Davčno priznani stroški in odhodki 32.260,57 

Davčni rezultat pred obdavčitvijo 2.169,18 

Koriščenje investicijske olajšave ( 63%) 1.366,58 

Davčna osnova  802,60 

Davek od dohodka - 19% 152,49 
 

 

1.2. Vpliv obdavčitve na Izkaz poslovnega izida:  

 
 

Prihodki 47.759,82 
Stroški in odhodki 44.750,41 
Dobiček pred 

obdavčitvijo  

3.009,41 

Davek od dohodka  152,49 
Dobiček leta 2020 2.856,92 
 

 
1.3.PRIHODKI DRUŠTVA V LETU 2020 

 

 SKUPAJ 47.759,82 

A Prihodki  od članarin in članov     12.672,74 
B Dotacije občin              0,00 
C Donacije iz proračuna 6,15 
D Donacije fizičnih in pravnih oseb 522,94 
E Prihodki od prodaje           32.215,01 
F Odprava rezervacij  2.342,29 
G Finančni prihodki – evrske izravnave                0,69 



 

A. Prihodki od članarin in članov, od tega  članarine 10.458,00 EUR in prispevki članov            

2.214,74 EUR 

      (srečanje članov  = 468,00 EUR,  delovne ure = 888,00 EUR,člani LRP 400,00 EUR, mladinci  

       oprema 375,74 EUR,  ostali prispevki  83,00 EUR) 

 

      D.  Donacije fizičnih in pravnih oseb 522,94 EUR, od tega 

            iz dohodnine 322,94 EUR , ODAKO d.o.o. 200,00 EUR 

 

      E. Prihodki od prodaje v višini 32.215,01  EUR predstavljajo prihodke, dosežene na domačem 

          trg ter obsegajo: 

− prihodki od najemnin  skupaj  8.360,82 EUR , 

     od tega :  ribogojnica= 6.570,00 EUR,najem trase  LKO = 717,22 EUR, najem doma in 

     okolice 493,60 EUR , najem čolna za vzorčenje  580,00 EUR 

-  prihodki od štartnin  701,00 EUR 

- prihodki od prodaje letnih dovolilnic 1.677,39 EUR 

od tega: prihodki letne dovolilnice 4.622,95 EUR, odloženi prihodki 2.945,56 EUR 

− prihodki od prodaje ribiških kart 18.241,83 EUR 

− prihodki interventni izlovi   2.452,85 EUR, 

− prihodki od provizije za prodajo napitkov  ( Avtomati Štefančič) 781,12 EUR 

 

F. Prihodki iz naslova odprave rezervacij v višini 2.342,29 EUR se prenašajo iz dolgoročnih 

razmejitev v skladu z obračunano amortizacijo nepremičnin v višini 2.342,29 EUR 

     ( stroški vlaganj in vzdrževanja Ribiškega doma v letu 2020)  

 

 
  

1.4. STROŠKI IN ODHODKI DRUŠTVA V LETU 2020 

 

  44.750,41 

A Stroški materiala             19.001,38 
B Stroški storitev              10.116,61 
C Amortizacija 8.781,68 
D Drugi stroški 6.600,82 
E Finančni odhodki  249,92 

 

 

A. Stroški materiala so naslednji    

➢ ribe                                                                          8.265,71 EUR   

➢ hrana, pijača                                                1.266,60 EUR 

➢ drug material: medalje, štamp.vabila, čl.izk.             615,65 EUR      

➢ hrana za ribe, boile, drug rib.mat.            1.303,87 EUR 

➢ kape, table, škornji, drugo                                       1.817,10 EUR 

➢ pom.material ( PVC kozarci, vreče za smeti...)            21,09 EUR 

➢ elektrika                                                                   1.176,09 EUR 

➢ plin, benzin, drugo gorivo                                            44,77 EUR 

➢ pisarniški material                            273,74 EUR 

➢ stroški materiala za vzdrževanje                       4.124,14 EUR 

➢ drug material-kot metla, lopata, vedro                          92,62 EUR 

 

 

 



 

B. Stroški storitev so       

➢ storitve  vzdrževanja                         724,08 EUR  
( mulčanje, instalacije ) 
➢ stroški kilometrin                             1.274,79 EUR 

➢ bančni stroški                                      181,75 EUR 

➢ stroški zavarovanj                               309,03 EUR 

➢ stroški računovodstva                      1.020,56 EUR 

➢ Stroški provizij za prodajo kart        1.466,77 EUR 

➢ stroški telefona, poštnin, domene     1.639,22 EUR 

➢ komunalne storitve                              993,57 EUR 

➢ stroški registracije tekmovalcev          310,00 EUR  

➢ štartnine                                            1.207,58 EUR 

➢ stroški usposabljanj                             612,09 EUR 

➢ stroški najemov, zakupnin                   324,59 EUR 

➢ druge storitve ( domena)                        52,58 EUR 

 (e-čuvaj, drugo)              

 

C. Amortizacija opreme  znaša         8.781,68 EUR 

D. Drugi stroški znašajo 6.600,82 EUR, od tega 

     članarine 4.729,00 EUR ter  stroški koncesij in stavbnega zemljišča 1.871,81 EUR. 

E. Finančni odhodki so nastali pri plačilu obresti ter evrskih izravnav.. 

 

 

2.  BILANCA STANJA NA DAN  31.12.2020 

 

 
2.1.   SREDSTVA 

 

 SKUPAJ SREDSTVA 166.566,34 
A Osnovna sredstva 127.702,47 
B Transakcijski račun 26.246,37 
C Terjatve do kupcev 7.975,41 
D Dani kratkoročni predujmi 3.387,94 
E Terjatve za vstopni DDV 1.254,15 

 

A. Osnovna sredstva obsegajo: 

    -  zgradbe v skupni vrednosti 121.756,46 EUR,  

    -  oprema in drobni inventar       5.946,01 EUR.    

( popisni list osnovnih sredstev je priloga Finančnega poročila).   

 

B. Denarna sredstva na transakcijskem računu društva znašajo na dan 31.12.2020 = 26.246,37        

EUR. 

C. Terjatve do kupcev znašajo 7.975,419 EUR, izpisek terjatev po kupcih je priloga finančnemu 

poročilu.  

D. Dani kratkoročni predujmi:  BRNE d.o.o. v višini 1.399,34 EUR, Andrej Šmigoc s.p.-modno 

krojaštvo v višini 1.988,60 EUR 

 

 

 



            2.2   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 SKUPAJ 166.566,34 
A Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 10.866,05 
B Obveznosti do države iz naslova DDV in 

koncesij 
2.628,34 

C Odloženi prihodki  12.924,56 
D Sklad praporščaki 245,90 
E Sklad osnovnih sredstev  117.039,70 
F Druge kratkoročne obveznosti  650,56  
G Presežek prihodkov nad stroški 20.585,28  
H Dolgoročni kredit 1.625,95  

 

A. Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2020 znašajo skupaj 10.866,05 EUR , seznam 

neplačanih računov je priloga finančnemu poročilu. 

C. Kratkoročno odloženi prihodki obsegajo: 

- prihodki iz naslova članarin za leto 2021 v višini 7.761,50 EUR 

- prihodki iz naslova plačanih letnih dovolilnic za leto 2021 v višini 2.217,50 EUR 

-  prihodki za nakup uniform in delovne obleke ( plačani avansi) v višini 2.945,56 EUR 

D. Sklad za praporščake je oblikovan iz sredstev, ki so jih prispevali člani z nakupom spominskega  

 žebljička v višini 245,90.  

E.  Sklad osnovnih sredstev predstavlja sredstva RD, katera se prenašajo v prihodke na osnovi   

obračunane amortizacije in obsegajo: 

 - Sklad osnovnih sredstev  117.039,70 EUR.   

F. Druge kratkoročne obveznosti so naslednje: 

 -  obveznost   do članov za izplačilo materialnih stroškov v višini 650,56 EUR. 

 

G. Presežek prihodkov nad stroški predstavlja presežek prihodkov preteklih let v višini  17.728,36 

      EUR  povečan  za presežek prihodkov leta 2020 v višini 2.856,92  EUR. 

 

H. Dolgoročni kredit ( Banka Intesa SanPaolo d.d.)    1.625,95 EUR. 

 

3.   PRIMERJAVA podatkov iz Bilance stanja leta 2020,2019,2018,2017,2016, 2015 

 

Sredstva 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

SKUPAJ SREDSTVA 166.566,34 167.309,86 145.639,27 155.504,35 166.041,02 173.213,00 

A) Oprema 127.702,47 132.585,79 133.697,74 133.186,93 111.942,26 116.058,00 

B) Denarna sredstva 26.246,37 24.922,01 9.466,91 15.544,59 49.643,13 14.148,00 

C) Terjatve do kupcev 7.975,41 9.015,79 1.303,36 6.511,65 4.194,45 946,00 

D) Kratk.fin.naložbe - 
depozit 

     41.800,00 

E) Dani kratkoročni 
predujmi 

3.387,94      

E) Kratk.terjatve do 
države  

1.254,15 786,27 910,08    

F) Kratkoročno 
odloženi stroški  

  261,18 261,18 261,18 261,00 



 

 

Obveznosti do 

virov sredstev 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 

SKUPAJ 166.566,34 167.309,86 145.639,27 155.504,35 166.041,02 173.213,00 

A. Kratkoročne 

poslovne 

obveznosti 

10.866,05 15.852,14 2.245,68 9.495,50 3.244,49 2.460,00 

B. Druge 

kratkoročne 

obveznosti 

3.278,90 415,48     

C.. 

Kratk.odloženi 

prihodki  

12.924,56 9.892,00 8.715,00 9.381,74 9.903,26 11.085,00 

D. Odloženi 

prihodki sredstev 

praporščaki 

245,90 245,90 245,90 245,90   

E. Sklad 

os.sredstev 

117.039,70 119.381,99 121.724,28 124.048,61 140.935,16 145.000,00 

F. Presežek 

prihodkov nad 

str.  

20.585,28 17.728,36 12.708,41 12.332,60 11.958,11 14.668,00 

G. Dolgoročni 

kredit 

1.625,95 3.793,99     

 

 

  

 

4.    Primerjava podatkov Izkaza poslovnega izida 2015-2020 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

PRIHODKI SKUPAJ  47.759,82 49.728,23 47.192,14 58.262,99 41.610,10 50.412,00 

Članarine, prispevki 

članov   

12.672,74 15.568,42 15.240,24 12907,04 15.123,43 22.093,00 

Donacije  529,09  600,00 480,00   

Dotacije proračuna in 

drugih 

 3.558,13 233,56 1.838,37   

Prihodki od odprave 

rezervacij 

2.342,29 2.342,29 2.324,33 16.899,25 4.128,12 4.096,00 

Prihodki od prodaje 32.215,01 28.259,39 28.793,45 26.137,98 22.348,47 24.163,00 

Prihodki od obresti 0,69  0,56 0,35 10,08 60,00 

STROŠKI SKUPAJ 44.750,41 44.708,28 46.816,33 57.888,50 44.318,97 46.440,00 

Stroški materiala 19.001,38 19.220,17 21.896,92 25.294,60 20.846,87 20.721,00 

Stroški storitev 10.116,61 9.096,07 8.148,35 15.632,02 8.057,37 9.518,00 

Amortizacija in 

prev.odh. 

8.781,68 7.766,43 7.980,75 8.138,64 4.979,59 4.614,00 

Takse in članarine 6.600,82 8.757,88 8.779,53 8.821,52 10.423,36 11.445,00 

Parske izravnave,drugo 249,92 49,73 10,78 1,72 11,78 45,00 

Davek od dohodka 152,49     97,00 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV 

2.856,92 5.019,95 375,81 374,49 -2.708,87 3.972,00 

 

 



 

 5.  Prikaz stroškov po stroškovnih mestih 

 Prihodki Stroški 

SKUPAJ 47.759,82 44.750,41 
Delovanje družine 12.446,38 13.456,29 
Vodenje poslovanja  1.114,73 
Ribiški dom Soze 3.617,01 9.212,10 
Ribiška koča Vreme   
Ribogojnica 6.570,00 1.768,28 
Gojitvena dejavnost 2.872,85 10.047,30 
Gospodar - vzdrževanje 160,00 2.490,12 
Tekomovalna komisija  752,69 
Tekomovalna komisija LRP 1.101,00 819,17 
Tekmovalna komisija LKO 1.092,96 1.439,14 
Turistična dejavnost 19.899,62 1.370,07 
Ribiški čuvaji  1.446,90 
Odbor za člane-Praporščaki   
Delo z mladimi  833,62 

 
Finančno poročilo je sestavljeno v podjetju Hevil d.o.o., ki ga zastopa in predstavlja Helena Lenarčič kot direktorica. Finančno poročilo je sestavljeno 
v skladu z Slovenskim računovodskim standardom 33, v skladu z Zakonom o društvih  ter ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja delovanje in 
poslovanje društev, osnova poročilu pa so s strani društva potrjene in podpisane verodostojne knjigovodske listine. 

Ilirska Bistrica, 24.02.2021 

 

 

 

Priloge finančnemu poročilu: 

popisni list osnovnih sredstev,   

seznam terjatev do kupcev,  

seznam obveznosti do dobaviteljev. 



 

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 
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Št.: NO 001/2021 

Datum: 8.03.2021 

 

 

Poročilo  
Nadzornega odbora za poslovno leto 2020 

 
 
Nadzorni odbor v sestavi:   

 g. Oliver ŠABIĆ – predsednik; 
 g. Darko ZANOŠKAR – član; 
 g. Nedeljko VIDOVIČ – član; 

 
Ugotovitve: 
 
Nadzorni odbor je v 2020 spremljal delo organov Ribiške družine, Upravnega odbora in 
posameznih komisij, katerih operativno delo je bilo zelo oteženo glede na razglašeno 
epidemijo COVID. Komunikacija je potekala pretežno preko medijskih povezav.  
 

Upravni odbor je skrbel za realizacijo programa dela in izvajanje finančnega plana za 
leto 2020. Poleg tega, pa je Upravni odbor obravnaval realizacijo sklepov, ki jih je 
sprejel in sprejemal usmeritve za svoje delo in delo posameznih komisij oziroma 
nosilcev funkcij. 
 

 Upravni odbor je sprejemal 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.  

 Upravni odbor je zbiral izvajalce del za posamezne investicije. Pri tem se je 
obnašal racionalno kot dober gospodar.  

 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.  

 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.  

 
Nadzorni odbor ocenjuje, da je kvaliteta obravnav in sprejetih odločitev primerna in 
zgledna glede na oteženo delo v času epidemije COVID. 
 

 Nadzorni odbor je spremljal finančno poslovanje, 01. marca 2021 pa je pregledal 
FINANČNO POROČILO za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020 in FINANČNI 
NAČRT 2020, ter ugotovil, da so vsi finančni postopki vodeni v skladu z veljavno 
zakonodajo, ki velja za društva.  
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 Nadzorni odbor predlaga, da se uskladi Načrt 2021 s stroškovnimi mesti in konti 
za hitrejšo analizo realizacije v 2021. Načrt naj bo s podrobnejšim kontnim planom 
po strokovnih mestih, predlagamo ga predpripraviti v sodelovanju z 
računovodskim servisom za novo obdobje. 

 Računovodske in knjigovodske storitve vodi pooblaščeni profesionalni servis Hevil 
d.o.o., ki ga zastopa in predstavlja ga. Helena Lenarčič kot direktorica. 

 Vse pomembne finančne transakcije odobrava predsednik RD, kot 
odredbodajalec ali pa po njem pooblaščeni podpredsednik s svojim podpisom. 

 Nadzorni odbor ugotavlja, da ni bilo nepravilnosti pri finančnem poslovanju in da 
finančno poročilo izkazuje realno finančno stanje na dan 31.12.2020. 

 Ribiška družina je poslovala z dobičkom v letu 2020, kljub zelo oteženim 
razmeram za normalno poslovanje zaradi razglašene epidemije COVID. 
 

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev, Nadzorni odbor predlaga Zboru članov, 
da potrdi  Finančno poročilo RD za leto 2020, ki ga bo Ribiška družina posredovala 
na AJPES.  
                                                                   

 

        

 

 

      

 

  

 



 

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 

 

 

ZBOR ČLANOV 

 

PROGRAM DELA RD BISTRICA  
ZA LETO 2021 

 

 
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 2021, vzreja soških postrvi iz lastne matične jate, v okviru lastnih zmožnostih in 
ugodnih okoliščin. 

 
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. 

 
Digitalizacija poslovanja s poudarkom na povečevanju števila članov, ki uporabljajo 
elektronsko letno ribolovno dovolilnico (eLRD). 

 
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 upravljanja in 
obratovanja akumulacij ter 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 in Drugi stroški 
 

Legalizacija ribiškega doma - naročilo izdelave projektno gradbene dokumentacije 

(PGD) z namenom oddaje vloge za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja 

za ribiški dom. 

 

Ostale investicije se izvedejo na podlagi sprejetega finančnega načrta za leto 2021 s 

poudarkom, da se dela v največji možni meri izvajajo poreko obveznih delovnih ur 

naših članov in pri tem nastanejo minimalne finančne posledice.  

 

Druga dela se izvedejo v okviru finančnega načrta, pri katerih bodo nastale finančne 

posledice in sicer: 

 
- pregled 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 del v kletnih prostorih in terase spodaj. Po 

potrebi izvesti nabavo druge nujno potrebne opreme za nemoteno delovanje 

ribiškega doma in ribiškega upravljanja, 

- Sofinanciranje delovanja tekmovalne komisije, nabava nujno potrebne ribiške 

oprema za mlade (v primerih tekem in ostalih aktivnosti), 

- Izdelava zaključnega fasadnega sloja na SZ delu kletnih prostorov ribiškega 

doma, vključno s prebojem in montažo vrat z izhodom na S stran terase v 

pritličju. 

 

 

Dober prijem! 

 
 

  Zlatko Svenšek 

  Predsednik 

                

 



RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA

Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica
FINANČNI NAČRT 

za leto 2021

Zbor članov 2021

SM Konto Naziv konta ODHODKI PRIHODKI

Delovanje družine

1 40 Stroški materiala 3.790,00

1 403000 Stroški nad. delov in drugi str.za vzdrževanje 1.550,00

1 403100 Drobni inventar 1.390,00

1 406000 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 850,00

1 41 Stroški storitev 2.350,00

1 47 Finančni odhodki 200,00

1 48 Drugi stroški 8.850,00

1 480000 Članarine 5.000,00

1 480100 Koncesija, takse 3.850,00

1 70 Dohodki

1 700000 Članarine 10.500,00

1 700100 Prispevki članov 1.000,00

1 704000 Donacije fizičnih in pravnih oseb 500,00

Sofinanciranje športnih programov v občine I. B. 3.000,00

Sofinanciranje projekta Ribolovni turizem, EU sredstva 1.513,00

Ribiški dom Soze

2 40 Stroški materiala 1.650,00

2 41 Stroški storitev 11.650,00

2 412000 Stroški soritev v zvezi z vzdrževanjem 5.000,00

2 416100 Stroški drugih storitev- PGD dokumentacija, drugo 5.000,00

2 76 Dohodki 1.500,00

Ribogojnica 8.638,00 6.570,00

4 021000 Stroški materiala 300,00

4 441000 Amortizacija zgradb 1.768,00

4 760700 Prihodki od najemnin (ribogojnica, poribljavanja) 6.570,00 6.570,00

Gospodarska dejavnost - gojitev, poribljavanja

5 40 Stroški, nabava rib in materiala 11.100,00

5 41 Stroški storitev 350,00

5 76 Prihodki (IER izlovi) 2.000,00

Gospodarska dejavnost - vzdrževanje

6 40 Stroški materiala 1.200,00

6 41 Stroški storitev 1.120,00

Tekmovalna komisija

7 40 Stroški materiala 2.400,00

7 41 Stroški storitev 1.590,00 2.600,00

Izobraževanja

8 4 Ribiški izpit, IER, RČ, drugo 600,00 500,00

Vodenje poslovanja

9 4 Stroški računovodstva in drugih storitev 1.300,00

Turistična dejavnost

10 40 Stroški materiala 250,00

10 41 Stroški storitev 1.750,00

10 76 Prihodki od prodaje 22.000,00

11 41 Stroški storitev (kilometrine, oprema) 1.500,00

Odbor za člane - Praporščaki

15 407000 Stroški materiala (rezervirana sredstva) 150,00

SM17

Ribiški čuvaji



RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA

Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica
FINANČNI NAČRT 

za leto 2021

Zbor članov 2021

Delo z mladimi

16 40 Stroški materiala 500,00

7.870,00

1.085,00

60.788,00 60.788,00SKUPAJ 

Nerazporejena sredstva

Prenos sredstev iz l. 2019 in 2020
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Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno 

besedilo – Zdru-1), je Zbor članov Ribiške družine Bistrica skladno z 22. členom Statuta 

Ribiške družine Bistrica z dne 17.10.2020, na svojem zasedanju dne 28.8.2021 sprejel: 

  

  

STATUT 

RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA 

  

1. SPLOŠNE DOLOČBE  

  

1. člen 
(uvodna določba) 

 

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 opravlja dejavnost, ki presega interese njenih članov in izvaja javne naloge. 

RD je vpisana v register društev pri Upravni enoti Ilirska Bistrica. Matična številka RD je 

57230919. 

2. člen 

(pravni položaj, ime in sedež) 
 

RD je pravna oseba zasebnega prava. 

Ime RD je Ribiška družina Bistrica. 

Sedež in naslov RD je Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica.  

 

3. člen 

(odgovornost) 

RD odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. 

Za zakonito poslovanje RD odgovarja Predsednik RD. 

 

4. člen 

(simboli in oznake) 

 

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 marmorirane (soške) postrvi, kot 

najbolj značilne avtohtone ribje vrste ilirsko bistriškega ribiškega okoliša. Na dnu grba se 

nahaja letnica in kraj ustanovitve RD 1947, ILIRSKA BISTRICA.  
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Žig RD je enake oblike kot znak, velikosti 3 x 3 cm. Žig ima na desni strani oznako 1, 2 

ali 3. Odtis žiga je v modri barvi.  

Znak in žig se pojavita 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.  

 

5. člen 
(povezovanje) 

 

RD je članica Ribiške zveze Slovenije. 

Zaradi doseganja skupnih ciljev, usklajevanja ribiške politike, enotne organiziranosti in 

drugih ciljev se RD povezuje v Zvezo ribiških družin Primorske. 

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.  

 

2. NAMEN IN CILJI DELOVANJA 

  

6. člen 

(namen delovanja) 

Namen delovanja RD je prostovoljno združevanje oseb zaradi upravljanja ribiškega 

okoliša, izvajanje ribolova in ribogojstva ter varovanja porečja ter vodnih in obvodnih eko 

sistemov kot dela naravnega okolja in varstvo narave v ilirskobistriškem ribiškem okolišu. 

7. člen 

(cilji delovanja) 

 

Cilji delovanja RD so:  

1. biti in ostati koncesionar v pridobljenem ribiškem okolišu ter obdržati celovitost 

ribiškega okoliša,  

2. ohranjanje narave in ribjih populacij,  

3. prizadevanje za strokovno raven dela,  

4. organiziranje ribolova vključno s tekmovanji,  

5. sodelovanje pri oblikovanju razvoja sladkovodnega ribištva v Sloveniji,  

6. spodbujanje članov za stalno strokovno izpopolnjevanje,  

7. sodelovanje z domačimi in tujimi organizacijami in institucijami ter posamezniki, ki se 

strokovno ali znanstveno ukvarjajo s sladkovodnim ribolovom in varovanjem okolja,  

8. sodelovanje z drugimi ribiškimi družinami, območno ribiško organizacijo in RZS, 
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9. ohranjanje in nadaljevanje ribiške tradicije na ribolovnem območju s katerim upravlja, 

10. varstvo naravne in kulturne dediščine s področja sladkovodnega ribištva,  

11. promocija športnega in turističnega ribolova,  

12. seznanjanje javnosti z delovanjem družine, 

13. vzgoja članov, predvsem mladine, za šport in zdrav način življenja.  

 

3. DEJAVNOST IN NALOGE RD 

 

8. člen 

(vrste dejavnosti) 

RD opravlja nepridobitno, pridobitno in dopolnilno dejavnost.  

 

9. člen 

(nepridobitna dejavnost) 

 

RD v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje naloge in obveznosti:  

1. upravlja z ribiškim okolišem v skladu s koncesijsko pogodbo ter ribiško-gojitvenimi 

načrti in programi upravljanja, 

2. organizira strokovno izobraževanje članov, skrbi za splošno in strokovno vzgojo in 

usposabljanje članov, zlasti pri razvijanju ribiške etike, discipline in športne zavesti, 

3. izdela mnenje k osnutkom načrta ribiškega upravljanja v ribiškem območju in k 

osnutku ribiško-gojitvenega načrta za ribiški okoliš,  

4. izdela letni program ribiškega upravljanja,  

5. poribljava z ribami iz sonaravne gojitve in iz ribogojnic,  

6. izvaja elektroribolov za sonaravno gojitev v skladu s potrjenim letnim programom in 

intervencijskih odlovov rib ter odlovov za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela,  

7. izvaja aktivnosti za ohranjanje ugodnega stanja rib,  

8. upravlja z ribogojnimi objekti,  

9. organizira čuvajsko službo zaradi spremljanja stanja na vodah, ugotavljanja 

onesnaženosti okolja in preprečevanja krivolova,  

10. določa pogoje za izvajanje ribolovne pravice članom RD, članom drugih RD in 

ribiških organizacij ter domačim in tujim turistom,  

11. izvaja predpisane ukrepe v primeru pogina rib,  

12. vodi evidence potrebne za ribiški kataster ustrezne društvene evidence in skrbi za 

svoj arhiv,  

13. organizira ribiška tekmovanja, družabna srečanja in druge društvene prireditve,  

14. sodeluje z inšpekcijskimi organi, predstavniki lokalne skupnosti, podjetji in z drugimi 

organizacijami pri razvoju sladkovodnega ribištva ter varstvu voda v svojem ribiškem 

okolišu,  

15. podeljuje družinska priznanja in predlaga zaslužne člane za različna druga priznanja,  

16. opravlja druge naloge, ki so kakorkoli povezane s sladkovodnim ribištvom ali so 

potrebne za njegovo izvajanje.  

 



4 

 

10. člen 

(pridobitna dejavnost) 

RD poleg upravljanja z vodnim življem lahko opravlja tudi naslednjo dopolnilno pridobitno 

dejavnost: 

šifra kat. opis podrobno 

A03.120 Sladkovodno ribištvo 
- komercialni ribolov v celinskih 

vodah ( rekah, jezerih) 

A03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov 

- vzreja in gojenje sladkovodnih 

rib, tudi akvarijskih okrasnih 

rib 

- pridobivanje in vzreja iker in 

mladic sladkovodnih rib, 

rakov, školjk 

- obratovanje sladkovodnih 

ribogojnic 

I55.209 Druge nastanitve za krajši čas 
- oddajanje prenočišč v  

društvenih prostorih 

I56.103 Začasni gostinski obrati 

- priprava in prodaja hitro 

pripravljenih jedi na stojnicah, 

kioskih in podobnih začasnih 

objektih praviloma brez 

gostinskih sedežev, kjer 

nudijo mimoidočim: 

o ocvrte ribe, 

krompirček, tople 

sendviče, 

hamburgerje, kuhane 

hrenovke, palačinke, 

burek in podobne jedi 

o pečeni kostanj, 

koruzo ipd. 

o sladoled po porcijah 

ali iz avtomatov 

I56.2 

Priložnostna priprava in dostava 

jedi, ter druga oskrba 

z jedmi 

- priprava jedi za potrebe v 

okviru društvenih dejavnosti  

I56.300 Strežba pijač 
- točenje pijač na ribiških 

prireditvah 

L68.200 
Oddajanje in obratovanje 

lastnih ali najetih nepremičnin 

- oddajanje v najem lastnih 

objektov in opreme ter 

tekmovalnih tras  
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N77.210 
Dajanje športne opreme v najem 

in zakup 

- oddajanje v izposojo ribiško 

opremo; obvezno opremo pri 

izposoji čolnov in kanujev 

N77.290 
Dajanje drugih izdelkov za široko 

rabo v najem in zakup 

- dajanje miz in klopi in ribiške 

opreme v najem 

N77.340 
Dajanje vodnih plovil v najem in 

zakup 
- oddajanje čolnov in kanujev 

P85.510 

Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje na področju športa 

in rekreacije 

- organiziranje in izvajanje 

strokovnih seminarjev in 

ribiških izpitov 

R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti 
- organiziranje in izvajanje 

javnih prireditev 

R93.120 Dejavnost športnih klubov 

- dejavnost športnih klubov, ki 

omogočajo svojim članom, 

tako amaterjem kot poklicnim 

športnikom, da se ukvarjajo s 

športom 

R93.190 Druge športne dejavnosti 
- organiziranje in izvajanje 

ribiških in športnih tekmovanj 

R93.299 
Druge nerazvrščene dejavnosti za 

prosti čas 

- organiziranje ribiških 

prireditev in obratovanje 

prostorov za piknike 

 

Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje 

Zakon o društvih in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev RD 

oziroma nepridobitne dejavnosti.  

Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji RD, če lahko neposredno pripomore k 

uresničevanju namena oziroma ciljev RD, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju 

prihodkov RD. 

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.  

 

11. člen 

(dopolnilna dejavnost) 

 

Kot dopolnilna dejavnost RD se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno 

dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek, oziroma zagotavlja boljšo 

izkoriščenost sredstev RD. 
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4. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA 

 

12. člen 
(način vstopa v članstvo RD) 

 

Član RD je lahko vsak državljan Republike Slovenije ali državljan držav Evropske unije 

ter tujec, ki se ljubiteljsko ukvarja s športnim ribolovom, z varovanjem voda in okolja, ob 

enakih pogojih in na način, kot je določeno v tem statutu. Članstvo v RD je prostovoljno. 

Članstvo RD sestavljajo: 

- Redni člani, 

- Pridruženi člani, 

- Mladoletni člani, 

- Častni člani. 

- Podporni člani 
 

13. člen 
(odločanje o sprejemu v članstvo) 

 

O sprejemu v članstvo odloča Upravni odbor. 

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 ‘Soglasje za zbiranje, obdelavo in shranjevanje osebnih 

podatkov člana’ kot to urejejo predpisi o varovanju osebnih podatkov v Republiki 

Sloveniji. 

Član, ki prestopa iz druge RD mora k vlogi priložiti izpisnico, ki mu ju izda prejšna RD.  

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

mora ob sprejemu v članstvo plačati ribiški družini enkratni prispevek za potrebe 

njegovega izobraževanja in nabavo strokovne literature. Višino prispevka in način plačila 

določi UO RD. 

Članstvo se lahko odkloni osebi, ki je bila kaznovana zaradi kaznivega dejanja, ki se 

preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 6 mesecev ali več, ali zaradi 

kaznivega dejanja nezakonitega ribolova, pa obsodba še ni izbrisana (103. člen KZ-1) ali 

je bila izključena iz iste ali druge družine zaradi disciplinskega prestopka, pa od 

izključitve še ni minilo 5 let. Članstvo se lahko odkloni tudi osebi, ki se v družino želi 

včlaniti zaradi izmikanja disciplinskemu postopku v drugi družini.  

O odklonitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku 15 dni od obravnave njegove 

pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitev se lahko kandidat v 30 

dneh od prejema obvestila pritoži Občnemu zboru. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, 

če ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na Upravnem 

odboru. 
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Upravni odbor je dolžan vsako leto na zasedanju Zbora članov na svečan način 

razglasiti imena novih članov. 
 

14. člen 

(redni član) 

 

Redni član je polnoletna oseba z dopolnjenimi 18. leti starosti.  

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

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 RD, ki ima opravljen ribiški izpit.  

 

Član, ki prestopa iz mladoletnega članstva v rednega, sme uveljavljati že opravljeno 

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

 

15. člen 

(pridružen član) 

 

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 zveze 

Slovenije.  

Pridruženi člani imajo enake pravice in dolžnosti kot redni člani, zato se smatrajo za 

redne člane RD. 

 

16. člen 
(vstop mladoletne osebe) 

 

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

nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo 

od sedmega do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njegovim 

vstopom v RD podati pisno soglasje.  

Mladoletni član sme ribolovne pravice izvajati samo v spremstvu mentorja ali člana RD z 

opravljenim ribiškim izpitom. Po dopolnitvi 15. let starosti sme mladoletni član opraviti 

ribiški izpit, če je pred tem bil najmanj tri leta nepretrgoma član te RD.  

Na glede na določila prejšnjega odstavka lahko mladoletni član izvaja ribolov tudi v 

spremstvu svojega zakonitega zastopnika, ki nima opravljenega izpita za ribiče in je 

podal pisno izjavo o prevzemu odgovornosti in spoštovanju splošnih aktov RD ter ostalih 

predpisov, ki urejejo sladkovodno ribištvo v RS. Podrobnosti ureja Pravilnik o ribolovnem 

režimu v RD Bistrica, ki ga sprejme UO RD. 
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Mladoletni član do dopolnjenega 15. leta nima pravice glasovanja in biti izvoljen.  od 15. 

do 18. leta ima mladoletni član pravico voliti, nima pa pravice biti izvoljen na vodilne 

funkcije v organih RD. 
 

17. člen 
(častni član) 

 

Častnega člana imenuje Zbor članov na lastno pobudo ali na predlog Upravnega odbora 

RD zaradi osebnih zaslug za RD, ribištvo in varovanje okolja.  
 

18. člen 
(prenehanje članstva) 

 

Članstvo v RD preneha:  

1. z izstopom;  

2. s črtanjem;  

3. z izključitvijo;  

4. s smrtjo;  

5. s prenehanjem RD.  
 

Član izstopi iz RD, če Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Član je ob 

izstopu dolžan poravnati vse obveznosti.  

Član se črta iz članstva RD, če ne plača članarine v tekočem letu za naslednje leto. 

Črtanje opravi Upravni odbor RD.  

O izključitvi člana iz RD odloča Disciplinsko sodišče s sklepom. Sklep mora biti izdan v 

skladu s pravilnikom, ki ureja disciplinsko odgovornost v RD.  

 

19. člen 
(pravna sredstva) 

 

Zoper sklep Disciplinskega sodišča oziroma odločitev drugega organa RD, ima član v 

roku 30 dni pravico do pritožbe Upravnemu odboru. Upravni odbor mora pritožbo 

obravnavati in o njej odločiti v roku 30 dni od prejema. Če upravni odbor ne odloči v tem 

roku se šteje, da je pritožba zavrnjena. 

Član ima pravico, da odločitev Upravnega odbora v roku enega leta od sprejema 

dokončne odločitve izpodbija pred sodiščem, če je izpodbijana odločitev sprejeta v 

nasprotju z zakonom, tem Statutom ali drugimi splošnimi akti RD. Enako pravico ima tudi 

oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo RD zavrnjena.  

Izpodbijanje odločitve organov RD pred sodiščem ni dopustno, če ni bila vložena 

pritožba Upravnemu odboru. 

 

5. PRAVICA IN DOLŽNOSTI ČLANOV RD 

 

20. člen 
(pravice članov) 

Pravice članov RD:  

1. po dopolnjenem 15. letu starosti volijo, ne morejo pa opravljati vodilnih funkcij če niso 

dopolnili 18 let starosti; 
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2. glasujejo na volitvah organov RD; 

3. so voljeni, če so bili v RD včlanjeni neprekinjeno vsaj zadnji dve leti; 

4. sodelujejo pri delu in odločanju v organih RD; 

5. uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti RD; 

6. da se udeležujejo družinskih srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira RD; 

7. da lovijo ribe v dodeljenih vodah pod pogoji, ki jih določi RD; 

8. da sodelujejo pri izdelavi programa dela RD in so seznanjeni s poslovanjem RD ter 

njegovim finančno-materialnim poslovanjem; 

9. da nosijo ribiški znak in ribiška odlikovanja; 

10. da najmanj 20% članov lahko zahteva razrešitev katerega koli organa RD. 

 

21. člen 
(dolžnosti članov) 

 

Dolžnosti članov RD: 

1. da spoštujejo ta statut, druge splošne akte in sklepe organov RD, 

2. da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog RD,  

3. da redno plačujejo članarino in druge prispevke, h katerim sodi tudi nadomestilo za 

neopravljeno delo iz prejšnje točke, 

4. da opravijo izpit za športnega ribiča, 

5. da se izobražujejo in usposabljajo s področja sladkovodnega ribištva in varstva 

okolja, 

6. da izvajajo ribolovno pravico skladno z zakonom in z določili RD, 

7. da prenaša izkušnje in znanje na mlajše člane RD, 

8. da dajejo RD informacije skladno s pristopno izjavo, 

9. da spoštujejo Etični kodeks Slovenskih sladkovodnih ribičev 

10. da varujejo ugled RD. 

 

6. NAČIN UPRAVLJANJA RD  
 

22. člen  
(organi upravljanja) 

 

Organi upravljanja RD so organi RD in predsednik RD. 

Organi so: 

1. zbor članov (v nadaljevanju ZČ), 

2. upravni odbor (v nadaljevanju: UO), 

3. nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO), 

4. disciplinski tožilec in  

5. disciplinsko sodišče. 

Mandat organov RD in predsednika RD, je pet let. 

Vsi člani organov in predsednik RD so za svoje delo in delo organov, ki jih vodijo, 

odgovorni Zboru članov. 

Upravni odbor mora pred potekom mandata organom in predsedniku RD imenovati 

kandidacijsko komisijo in razpisati kandidacijski postopek, ki mora biti zaključen najmanj 
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15 dni pred zborom članov. Podrobnejša določila opredeljuje Pravilnik o načinu 

kandidiranja v organe ribiške družine Bistrica.  

Volitve kandidatov za člane organov in predsednika RD izvede Zbor članov in so 

praviloma javne tajne. Podrobnejše določbe o načinu in postopku volitev so določene v 

poslovniku o delu zbora članov. 

 

A. ORGANI RD 

 

Zbor članov  
 

23. člen 
(splošno) 

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

Zbor članov je lahko redni ali izredni. Redni Zbor članov sklicuje Upravni odbor enkrat 

letno, najkasneje do konca marca. Izredni Zbor članov se skliče s sklepom Upravnega 

odbora na podlagi zahteve Nadzornega odbora ali zahteve 20 % članov RD, ki imajo 

glasovalno pravico. Upravni odbor mora izredni Zbor članov sklicati v roku 30 dni od 

prejema zahteve za njegov sklic. Če Upravni odbor izrednega Zbora članov ne skliče v 

predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red. Izredni Zbor 

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

Zbor članov  se lahko skliče tudi v več delih. 

UO lahko skliče redni ali izredni zbor članov tudi na daljavo. Podrobnejše določbe o 

sklicu rednega ali izrednega zbora članov na daljavo so določene v poslovniku o delu 

zbora članov. 

 

24. člen 
(sklic zbora članov) 

 

O sklicu Zbora članov in s predloženim dnevnim redom morajo biti člani seznanjeni 

najmanj 10 dni pred sklicem. Gradivo s predlogi sklepov mora biti vsem članom v tem 

času dostopno vsaj na sedežu RD oziroma na spletnih straneh RD. 

Pisen predlog za dopolnitev dnevnega reda in razpravo na zboru članov mora biti 

posredovan upravnemu odboru najmanj 5 dni pred sklicem zbora članov. 

Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno 

pravico. Če Zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega 

časa je Zbor članov sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih 

najmanj tretjina članov.  

V vabilu o sklicu Zbora  članov mora biti opozorilo na ureditev iz prejšnjega odstavka.  

Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Ali bo glasovanje tajno ali 
javno, odloči Zbor članov z javnim glasovanjem. 
 
 
 
 

25. člen 
(vodenje in način dela) 
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Zasedanje Zbora članov do izvolitve delovnega predsedstva vodi predsednik RD. 

Zbor članov izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, 

verifikacijsko komisijo, ob volitvah pa še volilno komisijo.  

Verifikacijska komisija ugotovi in poroča Zboru članov o številu prisotnih članov oziroma 

o sklepčnosti Zbora članov.  

Kandidacijska komisija, ki jo imenuje Upravni odbor, predlaga zboru članov listo 

kandidatov za organe.  

Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate. 

Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, ki imajo glasovalno 

pravico, statut in spremembe statuta pa z dvotretjinsko večino navzočih članov, ki imajo 

glasovalno pravico. 

Glasovanje je praviloma javno. Volitve organov RD so tajne. 

 

26. člen 
(naloge in pristojnosti) 

 

Naloge in pristojnosti Zbora članov:  

1. sklepa o dnevnem redu; 

2. sprejme in spreminja Statut ter druge splošne akte RD;; 

3. sprejme in spreminja pravilnik, ki ureja disciplinske kršitve in disciplinski 

postopek; 

4. sprejme in spreminja pravilnik o finančno materijalnem poslovanju; 

5. sprejme in spreminja poslovnik o delu zbora članov; 

6. sprejme in spreminja pravilnik o kandidacijskem postopku; 

7. sprejema letno poročilo za obdobje koledarskega leta, ki vsebuje bilanco stanja in 

izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju RD po 

predhodno opravljenem notranjem nadzoru Nadzornega odbora nad finančnim in 

materialnim poslovanjem;  

8. sprejema program dela in finančni načrt; 

9. voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora, člane nadzornega 

odbora, disciplinskega tožilca in njegovega namestnika ter člane disciplinske 

komisije, 

10. na predlog upravnega odbora odloča o vključevanju, povezovanju in sodelovanju 

z drugimi organizacijami, 

11. odloča o statusnih spremembah; 

12. podeljuje status častnega člana in častnega predsednika; 

13. odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;  

14. sklepa o prenehanju RD; 

15. odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani RD ter so v skladu s cilji 

RD. 

O zasedanju Zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in 

dva overitelja.  

Zapisnik o zboru članov na daljavo podpišeta predsednik RD in predsednik NO RD. 

 

Upravni odbor 
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27. člen 
(splošno) 

 

Upravni odbor je operativno-izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, tehnična in 

administrativna dela ter vodi RD med dvema zasedanjema Zbora članov po programu in 

sklepih, sprejetih na Zboru članov. Za svoje delo je odgovoren Zboru članov.  

Seje Upravnega odbora sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo članov Upravnega ali 

Nadzornega odbora, najmanj pa vsako četrtletje.  

Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa 

z večino glasov vseh prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen če Upravni 

odbor pred posameznim glasovanjem ne sklene drugače. Podrobnejše določbe o 

delovanju UO so določene v Poslovniku o delu upravnega odbora RD. 

 

 

28. člen 
(sestava in način izvolitve) 

 

Upravni odbor šteje 9 članov. Poleg predsednika ga sestavljajo strokovno usposobljeni 

delavci za izvajanje ribiškega upravljanja; gospodar, vodja čuvajske službe, tajnik in 5 

članov, ki jih na predlog predsednika RD izvoli zbor članov. Obrazložen predlog 

kandidatov za člane upravnega odbora mora odražati zadolžitve za izvajanje vseh javnih 

in društvenih nalog, ki jih ima RD v skladu z zakonom in koncesijsko pogodbo.  

Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo: 

- namestnika (podpredsednika), ki nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti; 

- blagajnika; 

- vodje sekcij, komisij in delovnih teles. 

 

Tajnik skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za 

koordinacijo med organi društva društva. Za svoje delo je odgovoren predsedniku in UO. 

Naloge in pristojnosti tajnika društva, ki je hkrati tudi tajnik upravnega odbora, so: 

- usklajuje delo organov društva, 

- usklajuje uresničevanje programa dela in finančnega načrta, 

- predsedniku društva pomaga pri pripravi sej upravnega odbora in skupščine društva, 

- zastopa društvo v zadevah, za katere ga pooblasti predsednik društva, 

- skrbi za opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih nalog za potrebe društva, 

- izvršuje druge naloge po pooblastilu upravnega odbora. 

 

Blagajnik vodi poslovne knjige v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi, ki 

veljajo za društva in drugimi veljavnimi predpisi. Blagajnik poroča o poslovanju sprotno 

predsedniku in UO. Pristojnosti blagajnika društva so:  

- vodi blagajniško evidenco in sproti obvešča predsednika in UO o neporavnanih 
finančnih obveznostih do društva in o drugih nepravilnostih,  

- skrbi za pravočasno izdajanje računov in opominov v primeru neporavnanih obveznosti 
ter poroča UO,  

- opravlja gotovinska plačila in izplačila v skladu z računovodskimi standardi,  

- sodeluje z tajništvom RZS, blagajniki drugih RD in ZRD Primorske, 
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- vodi in posreduje potrebno dokumentacijo in sodeluje s knjigovodskim servisom,  

- vodi evidenco o finančnih obveznostih članov,  

- pripravi osnutek finančnega načrta in poročila o finančnem poslovanju,  

- poroča predsedniku društva, ta pa UO. 

 
 

Upravni odbor kot listo izvoli Zbor članov z večino glasov prisotnih članov.  

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 članov, na katerem 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.  

 

29. člen 
(naloge in pristojnosti) 

 

Naloge in pristojnosti Upravnega odbora so:  

1. pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta ter druga gradiva za Zbor 

članov in daje poročila o svojem delu; 

2. sklicuje zbore članov;  

3. imenuje kandidacijsko komisijo; 

4. upravlja premoženje RD in razpolaga s posameznimi deli premoženja v skladu s 

tem Statutom in drugimi predpisi; 

5. pripravi mnenja k osnutku načrta upravljanja v ribiškem območju in mnenja k 

osnutku ribiško-gojitvenega načrta v ribiškem okolišu, 

6. izdela letne programe ribiškega upravljanja, 

7. vodi predpisane evidence o ribiškem upravljanju in posredovanje podatkov 

ribiškemu katastru, 

8. izvaja sklepe Zbora članov; 

9. skrbi za izpolnjevanje programa dela RD;  

10. skrbi za izvajanje ribiško – čuvajske službe, 

11. skrbi za finančno in materialno poslovanje RD; 

12. sprejema ribolovni režim in druge splošne akte RD;  

13. določa višino letne članarine; 

14. pripravi letno poročilo o poslovanju RD; 

15. odloča o pritožbah zoper odločitve organov RD; 

16. imenuje delegate za seje organov zvez, v katere je RD vključena, 

17. odloča o sprejemu novih članov in prenehanju članstva;  

18. sklepa o podelitvi diplom, zahval, plaket in priznanj RD ter določa predloge za 

priznanja RZS; 

19. uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov RD ali mu jih naloži Zbor članov. 

 

30. člen 
(sekcije, komisije in delovna telesa) 
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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.  

Upravni odbor lahko za izvajanje nalog, imenuje stalne ali občasne komisije in delovna 

telesa. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi Upravni odbor izmed članov RD. 

Komisije in delovna telesa vodijo člani upravnega odbora. Njihovo delovanje posebej 

določajo akti, ki jih sprejema OU RD. 

 

Nadzorni odbor 
 

31. člen 
(sestava in naloge) 

 

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje RD in izvajanje 

sklepov Zbora članov.  

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Zbor članov. Predsednik 

Nadzornega odbora sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red. 

Nadzorni odbor nadzira zakonitost poslovanja tako, da: 

1. redno spremlja finančno in materialno poslovanje RD; 

2. pregleda letno poročilo RD pred obravnavanjem na Zboru članov; 

3. opravlja nadzor nad delovanjem RD in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo predpisi;  

4. opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem RD in ugotavlja, ali so 

poslovne knjige vodene primerno ter ali so presežki prihodkov nad odhodki 

porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti RD; 

5. pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za Zbor članov. 

Člani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov RD. Za svoje 

delo je Nadzorni odbor odgovoren Zboru članov. 

 

Disciplinski tožilec 
 

32. člen 
(sestava in naloge) 

 

RD ima disciplinskega tožilca, ki pripravlja obtožne predloge za disciplinsko sodišče in 

zastopa obtožni predlog. Tožilec je pri svojem delu samostojen, enkrat letno o svojem 

delu poroča Zboru članov. V času odsotnosti ga nadomešča namestnik disciplinskega 

tožilca. 

 

Disciplinsko sodišče 
 

33. člen 
(sestava in naloge) 

 

Disciplinsko sodišče sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, ki jih izvoli 

Zbor članov. Disciplinsko sodišče odloča o disciplinskih prekrških in drugih sporih ter 

izreka ukrepe. Veljavno sklepa v senatu treh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo 

glasuje večina članov senata.  
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Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče Disciplinsko sodišče, so:  

1. opomin,  

2. javni opomin,  

3. denarna kazen,  

4. prepoved ribolova od enega do treh let, 

5. izključitev iz RD.  

Disciplinsko sodišče vodi postopek in sprejema svoje odločitve v skladu s pravilnikom, ki 

ureja disciplinske kršitve in disciplinski postopek.  

 

Predsednik RD  
 

34. člen 
(predsednik RD) 

 

Predsednik RD zastopa, vodi in predstavlja RD. 

Predsednika RD voli Zbor članov. Predsednik RD je predsednik Upravnega odbora ter 

odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje RD. Kadar je predsednik odsoten 

ali zadržan, ga nadomešča namestnik (podpredsednik) predsednika, v primeru 

zadržanosti obeh pa tajnik društva, vendar oba samo v okviru vsakokratnih pooblastil. 

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

Statutom in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Zboru 

članov.  

Predsednik RD je dolžan zadržati sklep posameznega organa RD, če meni, da je v 

nasprotju z veljavnim pravnim redom oziroma v nasprotju z akti RD. O zadržanju obvesti 

v roku 8 dni organ, ki ga je sprejel, ter predsednika Nadzornega odbora. 

 

7. ZASTOPANJE RD  

35. člen 
(zastopnik) 

 

RD zastopa predsednik RD. Predsednik RD v imenu RD sklepa obligacijska razmerja ter 

podpisuje vse listine, s katerimi RD nastopa do svojih članov oziroma do drugih fizičnih 

in pravnih oseb.  

Za zagotovitev javnosti delovanja društva in posredovanje informacij, mu pri tem 

pomagajo namestnik, gospodar in tajnik društva. Predsednik društva lahko za izvajanje 

te naloge določi predstavnika društva za stike z mediji. 

Predsednik lahko samostojno odloča o nabavi osnovnih sredstev manjše vrednosti in 

drobnega materiala brez predhodnega sklepa Upravnega odbora do zneska, kot ga 

določi Upravni odbor in o tem obvesti UO na naslednji seji. 

 

8.  PREMOŽENJE RD, FINANČNO POSLOVANJE IN NADZOR 

  

36. člen 
(sredstva in vodenje poslovnih knjig) 
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Sredstva RD sestavljajo premoženje in prihodki. Uporabljajo se za pokrivanje stroškov 

delovanja RD in njenih organov upravljanja. 

Namen uporabe sredstev za delovanje RD in njenih organov upravljanja se določi z 

letnim finančnim načrtom. 

RD vodi poslovne knjige na način in v obliki, opredeljeni s Slovenskim računovodskim 

standardom za društva. Način in obliko vodenja poslovnih knjig opredeli RD v Pravilniku, 

ki ureja finančno materialno poslovanje. 

Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti oceno, ali so presežki prihodkov nad 

odhodki porabljeni za namene in cilje RD oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti 

RD.  

37. člen 

(premoženje) 

 

Premoženje RD sestavljajo nepremične in premične stvari, materialne pravice in denarna 

sredstva. 

RD svojim članom ne deli premoženja RD. Če pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari 

presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev 

oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v skladu s tem Statutom. 

O nakupu oziroma prodaji premičnin odloča Upravni odbor, o nakupu oziroma prodaji 

nepremičnine pa Zbor članov. 

38. člen 
(prihodki) 

 

RD pridobiva prihodke za svoje delovanje: 

1. s članarino; 

2. iz naslova materialnih pravic in dejavnosti RD; 

3. z darili in volili fizičnih in pravnih oseb; 

4. s prispevki sponzorjev in donatorjev; 

5. s prihodki iz javnih sredstev;  

6. iz drugih virov. 

RD se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje 

dejavnosti določa veljavni pravni red. Vse pridobitne dejavnosti opravlja RD le v obsegu, 

potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja oziroma za opravljanje 

nepridobitne dejavnosti. 

Če RD pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga 

porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne 

dejavnosti, določene v skladu s tem statutom. 

 

39. člen 
(letno poročilo) 

 

RD za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje 

bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju RD. 

Letno poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja RD.  

Letno poročilo sprejme Zbor članov. Pred obravnavanjem na Zboru članov ga mora 

pregledati Nadzorni odbor, ki mora opraviti notranji nadzor predvsem nad finančno 
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materialnim poslovanjem RD in ugotoviti, če so poslovne knjige primerno vodene in če so 

presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje RD oziroma za opravljanje 

nepridobitne dejavnosti RD. 

 

9. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA  

40. člen 
(obveščanje javnosti) 

 

RD zagotavlja javnost svojega dela: 

1. z objavami na oglasnih deskah v prostorih RD, 

2. z javnostjo sej organov RD, 

3. s pravico vpogleda članov v zapisnike organov RD, 

4. z objavami na svojih spletnih straneh, 

5. z objavami v glasilu Ribič in na spletnih straneh zvez, v katere se združuje, 

6. z dostavljanjem statističnih poročil in računovodskih izkazov pristojnim državnim 

organom. 

Širšo javnost obvešča RD z objavami v sredstvih javnega obveščanja. 

Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih podatkov in informacij o delu RD je 

pristojen in odgovoren predsednik RD. 

 

10. PODELJEVANJE PRIZNANJ 

41. člen 

(podeljevanje priznanj) 

 

Poleg priznanj, ki jih družina podeljuje ali predlaga v skladu s Pravilnikom o priznanjih 

Ribiške zveze Slovenije lahko RD članom, zunanjim institucijam in posameznikom za 

prispevke k delu in razvoju RD podeljuje tudi druga priznanja. Posamezna priznanja in 

način podeljevanja teh ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme UO zbor članov. Med 

tovrstna priznanja sodita tudi dodelitev statusa častnega člana in častnega predsednika. 

Vsebino njunega njegovega statusa določa pravilnik o priznanjih. 

 

11. VAROVANJE IN RAVNANJE Z OSEBNIMI PODATKI 

TEGA POGLAVJA VZOREC NOVEGA STATUTA NE VSEBUJE VEČ 

43. člen 

(splošno) 

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

evropske in državne zakonodaje sprejme UO. 

 

11. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA  

42. člen 
(postopek) 
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Pobudo za spremembo ali dopolnitev statuta lahko da 15 % članov, ali posamezen organ 

družine.  

Postopek za začetek sprememb in dopolnitev statuta oziroma za sprejem novega statuta 

se začne na podlagi sklepa zbora članov, ki istočasno opredeli tudi vprašanja, katera je 

potrebno proučiti.  

 

12. NAČIN PRENEHANJA RD IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM 

43. člen 

     (načini prenehanja in prenos premoženja) 
 

RD preneha:  

1. po sklepu Zbora članov; 

2. zaradi spojitve ali pripojitve k drugi RD; 

3. zaradi stečaja; 

4. na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja; 

5. po samem zakonu. 

V primeru prenehanja RD se poravnajo vse obveznosti, proračunska sredstva se vrnejo 

proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na društvo, ki ga določi zbor članov. 

 

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

44. člen 
(razveljavitev dosedanjega Statuta) 

 

Z uveljavitvijo tega Statuta preneha veljati statut RD, ki je bil sprejet dne 17.10.2020. Z 

dnem uveljavitve tega Statuta prenehajo veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v 

nasprotju s tem Statutom. 

 

46. člen 
(uskladitev poslovanja s tem Statutom) 

 

RD mora v enem letu od uveljavitve tega Statuta uskladiti svoje veljavne akte, sprejeti 

potrebne splošne akte in uskladiti svoje poslovanje s tem Statutom. 

Volitve organov po tem statutu bodo potekale prvič po preteku tekočega mandata 

sedanjih organov. 

 

47. člen 
(začetek veljavnosti tega Statuta) 

 

Ta Statut je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne petnajsti dan po objavi 

na oglasni deski v ribiškem domu in na spletni strani RD.   

 

 

Soze, _____________ 
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Št.: _______________        

  Predsednik 

Zlatko SVENŠEK 

  

 



 

1 
 

Na podlagi 26. člena statuta RD Bistrica je zbor članov RD Bistrica na zasedanju dne 
28.8.2021 sprejel  
 

POSLOVNIK 
o delu zbora članov RD Bistrica 

 
1. člen 

 
Poslovnik o delu zbora članov RD Bistrica (v nadaljevanju: RD) vsebuje določbe o delu zbora 
članov (v nadaljevanju: zbor) 
 
Sklic zbora 

2. člen 
 

Vabilo za sklic zbora s predlaganim dnevnim redom in gradivom se pošlje članom RD 
najpozneje deset dni pred zasedanjem. Gradivo s predlogi sklepov mora biti vsem članom v 
tem času dostopno vsaj na sedežu RD oziroma na spletnih straneh RD. 
Upravni odbor (v nadaljevanju: UO) ob sklicu določi, koga se poleg članov še povabi na  
zasedanje zbora. 
V primerih višje sile ali izrednih okoliščinah in naravnih nesrečah (hude naravne nesreče, 
pojav kužnih bolezni, …) UO RD skliče zbor članov na daljavo (v nadaljevanju: ZČD). 
 

3. člen 
 

Član RD, ki želi predlagati spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda, mora to pisno 
sporočiti UO RD najmanj pet dni pred zasedanjem. Svoj predlog mora obrazložiti. Če je 
izpolnjen ta pogoj, zbor pred sprejetjem dnevnega reda najprej glasuje o predlagani 
spremembi oziroma dopolnitvi in nato o dnevnem redu v celoti. 
 
Redna seja zbora  

4. člen 
 

Zbor sestavljajo vsi člani RD. 
Seje zbora so se dolžni udeležiti tisti člani organov RD, ki pokrivajo področja, na katera se 
nanaša dnevni red seje zbora. 
Seje zbora se smejo brez glasovalnih pravic udeležiti častni člani, ki niso člani RD, ter  
vabljeni gosti (npr. sponzorji, donatorji, predstavniki drugih organizacij in skupnosti) in 
predstavniki javnosti. 
 

5. člen 
 

Sklepčnost ugotavlja verifikacijska komisija po pregledu članskih izkaznic, ki jih predložijo 
člani pred zasedanjem zbora in po primerjavi s seznamom članov RD ter o ugotovitvah 
poroča na seji zbora. 
Zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico (redni 
člani). Če zbor ni sklepčen, predsednik RD zasedanje odloži za 15 minut. Po preteku tega 
časa je Zbor članov sklepčen, če verifikacijska komisija ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in 
je prisotnih najmanj 30 članov in so bili vsi člani z vabilom opozorjeni na to sklepčnost. 
 

6. člen 
 

Zasedanje zbora začne predsednik RD, ki nato vodi delo, dokler zbor ne izvoli delovnega 
predsedstva.  
Zbor začne delo po dnevnem redu, ki ga predlaga UO in nadaljuje delo po sprejetem 
dnevnem redu.  
Zasedanje zbora se lahko zvočno snema. 
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7. člen 
 

Delovno predsedstvo zbora ima tri člane, ki jih na predlog UO izvoli zbor. 
Na predlog UO zbor članov izvoli še zapisnikarja, tričlansko verifikacijsko komisijo, tričlansko 
volilno komisijo, dva overitelja zapisnika in po potrebi še druge organe. 
 

8. člen 
 

Pri posameznih točkah dnevnega reda daje delovno predsedstvo zbora besedo najprej 
poročevalcu, ki ga je določil UO. Predstavniki organov iz 2. odstavka 4. člena tega 
poslovnika so dolžni na seji zbora članov predstaviti gradivo s predlogi sklepov. 
Po predstavitvi sledi razprava. Razpravljavci se morajo za razpravo prijaviti pred začetkom 
seje zbora članov. Razpravljajo po vrstnem redu prijav. Razpravljavci, ki predstavljajo 
stališča organov RD ali njihovih delovnih teles, razpravljajo pred drugimi. 
Drugim prisotnim daje delovno predsedstvo zbora besedo po zaključku razprave članov. 
Delovno predsedstvo zbora sme razpravo časovno omejiti. 
 

9. člen 
 

Ko je razprava o posamezni točki dnevnega reda zaključena, zbor glasuje.  
Zbor sprejema sklepe, razen v primerih, določenih v statutu, z večino navzočih članov, ki 
imajo pravico odločanja. Glasuje se javno tako, da člani izrazijo svoje stališče z dvigom roke. 
Število članov in število glasov pri glasovanju o vsakem sklepu ugotavlja delovno 
predsedstvo. 
Če je za posamezno vprašanje podanih več predlogov sklepov, zbor najprej odloča o 
predlogu, ki ga je predlagal organ RD ali predsednik RD, nato pa po vrstnem redu predlogov 
sklepov, podanih v razpravi. 
 

10. člen 
 

Zadnja točka dnevnega reda seje zbora je »vprašanja in predlogi«. 
Vprašanja in predloge, na katere člani RD niso dobili odgovorov na seji, je dolžan UO 
obravnavati na prvi seji in o načinu njihove rešitve pisno obvestiti tiste, ki so vprašanja in 
predloge izpostavili. 
 
Zapisnik 

11. člen 
 

O delu zbora zapisnikar napiše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva 
zbora, oba overitelja in zapisnikar. 
V zapisniku se označi čas in kraj seje zbora, število prisotnih članov RD, udeležbo vabljenih 
gostov, dnevni red seje, izvoljene organe zbora, povzetek razprave pri posameznih točkah 
dnevnega reda, sprejete sklepe in dokumente, ki so priloženi zapisniku. Magnetogram seje je 
priloga zapisniku. 
 
Volitve organov RD 

12. člen 
 

Postopek volitev organov RD na zboru vodi delovno predsedstvo v sodelovanju z volilno 
komisijo, ki jo zastopa njen predsednik.  
V primeru, ko so z dnevnim redom določene volitve organov RD ali nadomestne volitve 
posameznih članov organov RD, se verifikacijska in volilna komisija smiselno oblikujeta v 
tričlansko verifikacijsko volilno komisijo. 
 

13. člen 
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Kandidat za predsednika RD pred volitvami predstavi svoj program z obrazložitvijo 
kadrovskih predlogov za člane UO.  
Če je kandidatov za predsednika več, se predstavijo po vrstnem redu, ki ga je z žrebom 
določila kandidacijska komisija. Delovno predsedstvo zbora sme vnaprej določiti dolžino 
časa, enako za vse, ki ga lahko kandidati porabijo za predstavitev. 
 

14. člen 
 

Volitve organov RD in predsednika RD so tajne. 
O kandidatu za predsednika RD in predlogu članov UO se glasuje skupaj. 
 

15. člen 
 

Če se voli enega kandidata je izvoljen, če je zanj glasovala večina navzočih članov. 
Če se voli dva kandidata je izvoljen kandidat, za katerega je glasovalo več članov. 
Če se voli več kandidatov, pa nobeden ni dobil večine iz 1. odstavka tega člena, se opravi 
dodatno glasovanje med kandidatoma, za katera je v prvem glasovanju glasovalo največ 
navzočih članov. 
V primeru, da je za dva kandidata glasovalo enako število članov in sta dobila enako število 
glasov, volilna komisija določi izvoljenega kandidata z žrebom. 
 

16. člen 
 

Sledijo volitve članov nadzornega odbora, članov in namestnikov članov disciplinske komisije 
ter disciplinskega tožilca in njegovega namestnika. 
Če je kandidatov za posamezen organ toliko, kot se jih voli, se glasuje za listo kot celoto, v 
nasprotnem primeru se o kandidatih glasuje posamezno po vrstnem redu, ki ga je določila 
kandidacijska komisija z žrebom. Izvoljeni so kandidati, za katere je glasovalo največ 
navzočih članov. 
 

17. člen 
 

O svojem delu verifikacijsko volilna komisija piše poseben zapisnik, v katerem označi čas in 
kraj volitev, sestavo komisije, število glasovalcev, potek glasovanja in rezultate volitev za 
posamezne organe, ki se jih voli ter druge pomembne ugotovitve v zvezi z volitvami.  
Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije, zatem pa ga predsednik volilne komisije izroči 
delovnemu predsedstvu zbora, ki razglasi rezultate volitev. 
 

18. člen 
 

Ugovore na potek ali na sam rezultat volitev, ki so podani na zboru, proučita skupaj delovno 
predsedstvo in verifikacijsko volilna komisija ter poročata zboru, da odloči o ugovoru. 
 
Sklic zbora članov na daljavo 
 

19. člen 
 
Vabilo za sklic s predlaganim dnevnim redom se pošlje po navadni in elektronski pošti 
članom RD najpozneje deset dni pred sejo. Če je član podal pisno soglasje mu RD pošlje 
vabilo le po elektronski pošti.  
Gradivo za zbor se članom na vpogled omogoči z objavo na sedežu društva in spletni strani 
ribiške družine.  
UO pri vsaki točki dnevnega reda določi in predlaga vsebino sklepa o katerem se glasuje na 
daljavo. 
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20. Člen 
 

Vsak član RD lahko v roku 5 dni od sklica posreduje svoje mnenje ali stališče do 
posameznega predlaganega sklepa. Posamezna mnenja in stališča članov se objavijo na 
spletni strani RD. 
 

21. člen 
 

Glasovanje na daljavo poteka preko navadne in elektronske pošte ali z oddajo glasovnice v 
priloženi kuverti v glasovalno skrinjo na sedežu RD.  
Vsak član lahko glasuje v času šest dni od prejema vabila do izteka 10 dni od sklica. 
Na glasovnici mora biti določen čas, v katerem je se opravi glasovanje in sicer datum in ura 
začetka glasovanja ter datum in ura zaključka glasovanja. Oddani glas preko elektronske 
pošte zunaj tega roka ni veljaven. Oddani glas po pošti je veljaven, če je oddan na pošto 
zadnji dan glasovanja. Oddan glas v glasovalno skrinjo je veljaven, če je oddan zadnji dan 
glasovanja do določene ure zaključka glasovanja. 
 

22. člen 
 

Potek in delo ZČD vodi delovno predsedstvo, ki ga določi UO RD. 
Za potek glasovanja članov je pristojna verifikacijsko volilna komisija, ki jo določi UO RD. Ta 
o izidih glasovanja naredi poročilo, ki je priloga zapisnika o delu zbora članov, ki ga napiše 
tajnik RD. Podpišeta pa ga predsednik RD in predsednik nadzornega odbora RD.  
V zapisniku se navede čas sklica skupščine, posredovana mnenja in stališča članov, podatki 
o glasovanju, podatki o izidu glasovanja za posamezen predlagan sklep in ugotovitev ali je 
sklep sprejet ali ne.  
K zapisniku se priloži celotno gradivo, ki je bilo članom dano na vpogled, seznam vabljenih 
članov, vsa elektronska sporočila članov, s katerimi so podali mnenja in stališča o gradivu, 
vsa elektronska sporočila in glasovnice poslane po pošti ali oddane v glasovalno skrinjo, ki 
dokazujejo kako so člani glasovali o posameznem sklepu. 
 

23. Člen 
 
ZČD je sklepčen in veljavno izveden, če je pri glasovanju v predpisanem roku sodelovala več 
kot polovica rednih članov. V nasprotnem primeru mora UO RD ponovno sklicati ZČD, ki ne 
glede na število prejetih glasovnic članov, pravno veljavno odloča o predlaganih sklepih. 
Predlagani sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina članov, ki so glasovali. 
 
Končni določbi 

24. člen 
 

Če statut ali ta poslovnik ne vsebujeta določb, kako naj posamezen organ zbora ravna, ko 
odloča o določenem vprašanju, organ zbora predhodno določi način ravnanja. 

 
25. člen 

 
Ta poslovnik začne veljati, ko ga sprejme zbor članov RD.  

     
 

predsednik RD: 

Zlatko Svenšek 
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Na podlagi 22. in 26. člena Statuta Ribiške družine Bistrica je zbor članov  dne  28.8.2021 
sprejel  
 
  

P R A V I L N I K 

o kandidacijskem postopku Ribiške družine Bistrica 
 

1. člen 

Pravilnik o kandidacijskem postopku Ribiške družine Bistrica (v nadaljevanju: RD) določa 
postopek kandidiranja za volitve, ki so na podlagi določil statuta v pristojnosti zbora članov RD.  

2. člen 

(1) Postopek kandidiranja se prične s sklepom upravnega odbora o imenovanju kandidacijske 
komisije, ki jo imenuje: 

• najkasneje 90 dni pred iztekom mandata, 

• najkasneje 60 dni pred zasedanjem Zbora članov za nadomestne volitve. 
(2) Sklep mora določati: 

• predsednika in dva člana kandidacijske komisije,  

• za katero funkcijo se prične postopek kandidiranja,  

• rok za vložitev kandidature in  

• predvideni datum volitev. 
(3) Članstvo v kandidacijski komisiji ni združljivo s kandidiranjem za predsednika RD in 
predsednika nadzornega odbora. 
(4) Sklep se posreduje vsem članom in organom RD.  

3. člen  

Kandidaturo za predsednika RD in mandatarja za sestavo upravnega odbora, člane 
nadzornega odbora, disciplinskega tožilca ter člane disciplinskega  sodišča sme vložiti: 

- Upravni odbor; 

- sekcija Vreme; 

- član RD, ki je v skladu s statutom lahko kandidat, če zbere:  

• za predsednika: 30 podpisov članov RD,  

• za člana organov: 15 podpisov članov RD. 

4. člena 

(1) Kandidatura mora vsebovati: 

• osebne podatke kandidata in njegovo dosedanje delo v RD ali na drugem sorodnem 
področju, 

• utemeljitev kandidature, 

• kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije in delovanje RD, če   kandidira za 
funkcijo predsednika RD, 

• podpisano izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo.  
(2) Kandidatura se vloži kandidacijski komisiji v roku, določenem v sklepu o pričetku 
postopka kandidiranja. Kandidatura je pravočasna, če prispe na sedež RD v roku, ki je 
določen za vložitev kandidature. 

5. člen 
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(1) Kandidacijska komisija v treh dneh po roku za vložitev kandidature pregleda prispele 
kandidature in sestavi kandidatno listo. Nanjo uvrsti samo kandidate iz kandidatur, ki so v 
skladu s tem pravilnikom in sklepom o začetku kandidiranja. 
(2) Kandidacijska komisija pošlje, v roku naslednjih pet dni, vlagateljem nepopolnih kandidatur 
pisni odgovor z obrazložitvijo zavrnitve njihove kandidature. V istem roku povabi kandidate za 
predsednika RD, da v roku 15 dni pripravijo in predložijo svoje liste kandidatov za člane 
upravnega odbora.  
(4) Če je kandidatov za predsednika RD, ki so v roku posredovali liste kandidatov za člane 
upravnega odbora več, kandidacijska komisija z žrebom določi vrstni red predstavitve na zboru 
članov. Enako velja tudi v primeru če je več kandidatov za člane nadzornega odbora, 
disciplinske komisije ali disciplinskega tožilca oziroma njegovega namestnika. 
(5) Kandidat, ki odstopi od svoje kandidature, predloži  kandidacijski komisiji pisno odstopno 
izjavo. To lahko stori najpozneje tri dni do seje upravnega odbora, na kateri le-ta sprejme sklep 
o sklicu zbora  članov.  

6. člen 

(1) Z   dnem, ko je  kandidacijska komisija opravila zadnje opravilo iz prejšnjega člena, je 
kandidacijski postopek končan.  
(2) Dokumentacija kandidacijske komisije je gradivo za volitve, ki ga  kandidacijska komisija 
predstavi na zboru članov. Gradivo mora biti pravočasno posredovano upravnemu odboru za 
sklic Zbora članov. 

7. člen 

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejemu na zboru članov in objavi na oglasni deski 
RD. 

Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o načinu kandidiranja v organe 
Ribiške družine Bistrica, ki ga je sprejel Upravni odbor RD Bistrica dne 8.2.2011. 

                                            
                                                     
Predsednik RD: 

Zlatko Svenšek 

  

 


