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ZBOR ČLANOV 
 

Zlatko Svenšek, predsednik RD Bistrica na predlog upravnega odbora na Zboru članov dne 19. 

marca z začetkom ob 16.00 uri pri (v) ribiškem domu, Soze 15, Ilirska Bistrica, predlagam 

naslednji  
 

DNEVNI RED 
 

1. Začetek občnega zbora 
2. Izvolitev organov občnega zbora 

• Delovno predsedstvo (3 člani) 
• Oliver ŠABIĆ 
• Peter ŠKRLJ 
• Zvone BONČINA 

• Zapisnikar 
• Nejc UDOVIČ 

• Dva overitelja zapisnika 
• Matjaž BAŠA 
• Uroš MAHNE 

• Verifikacijsko volilna komisija (Kandidacijska komisija) 
• Robert ŽAGAR 
• Boštjan BRADELJ 
• Simeon PADOVAN 
 

3. Poročila o poslovanju ribiške družine 

• Letno poročilo predsednika  

• Letno poročilo gospodarja in sekcije Vreme 

• Letno poročilo v.d. vodje čuvajske službe 

• Letno poročilo Tekmovalne komisije 

• Letno poročilo Disciplinskega tožilca in Disciplinskega sodišča 

• Finančno poročilo za leto 2021 

• Letno poročilo Nadzornega odbora 

• Poročilo Verifikacijsko volilne komisije 
4. Razprava o poročilih in sprejem poročil 
5. Volitve organov RD Bistrica za mandatno obdobje 2022 – 2027  
6. Obravnava in sprejem Pravilnika o disciplinskem postopku RD Bistrica 
7. Obravnava in sprejem program dela in finančnega načrta za leto 2022  
8. Predlog UO za podelitev naziva častnega člana – podelitev 
9. Podelitev priznanj zaslužnim članom RD 

10. Vprašanja in pobude  
11. Zaključek občnega zbora 

 

 

 

Zlatko Svenšek 

Zakoniti zastopnik  
 

 

 







 

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 

 
 

1 

 

ZBOR ČLANOV  

  

LETNO POROČILO GOSPODARJA  

O IZVAJANJU RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA V LETU 2021 

 

Izvajanje gospodarske dejavnosti je bilo tudi v letu 2021 zaradi pandemije novega korona virusa, delno 

omejeno na vseh področjih delovanja.  

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

najnujnejše aktivnosti ribiškega upravljanja iz koncesijske pogodbe in ribiško gojitvenega načrta. 

Tako so bile v letu 2021 v zvezi gospodarske dejavnosti izvedene naslednje aktivnosti: 

 

1. RIBOGOJSTVO in IZLOVI gojitvenih potokov 

 

Pri ribiških kolegih v RD Ajdovščina smo v začetku leta kupiili 40.000 oplojenih iker soške postrvi, katere 

smo vložili v gojitveni potok Podstenjšek in reko Reko. 

 

Št. Datum  
Vrsta 

poribljavanja 
Revir Št. plojenih iker / mladic) 

1. 26. februar sonaravno Podstenjšek 20.000 

2. 26. februar vzdrževalno Reka 20.000 

 

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

gojitvenega potok Podstenjšek. Zaradi znanih omejitev povezanih s korona virusom v letu 2021, so v 

preteklem letu izvedli še preložena izlova gojitvenih potokov Kolaški potok in Suhorščica. 

 

Št. Datum Vrsta izlova Revir Št. rib 

1.  28. februar 
konec vzrejnega 

cikla 
Kolaški p.  

Soška:    

Križanci:   

Potočna: 

Klen: 

295 

30 

12 

45 

2. 28. marec 
konec vzrejnega 

cikla 
Podstenjšek 

Soška:    

Križanci:   

Potočna: 

Grba: 

Klen: 

1245 

79 

77 

40 

30 kg 
3. 5. maj 

konec vzrejnega 

cikla 

4. 13. februar 
konec vzrejnega 

cikla 
Suhorščica  

Soška:    

Križanci:   

Potočna: 

Grba: 

Klen: 

215* 

68* 

31* 

33* 

15 kg* 

 

V preteklem letu, in sicer 16. marca smo na potoku Bistrica, v katerem ima RD svojo matično jato soških 

postrvi, izvedli tudi Kontrolni izlov, kjer smo iz potoka odstranili 55 potočnih postrvi in križancev. 

Zaradi preteče suše in popolnega usiha potoka oz. reke, so člani sekcije Vreme dne 13. junija opravili še 

preventivni izlov gojitvenega potoka Padež v njegovem spodnjem delu med izlivom v Reko in bivšim 

vodnim zajetjem ter reke Reke pri Dujčevi domačiji. Vse ribe so bile preseljene v Reko (skupaj: 301 

postrvi, 270 grb, 30 kg klena). 
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2. POSEGI v ribiški okoliš 

 

V letu 2021 smo zaradi načrtovanih posegov v vodotoke iz različnih namenov, predvsem pa iz 

protipoplavnih razlogov, ki jih je izvajalo podjetje VGP Drava Ptuj, izvedli pet intervencijskih izlovov: 

 

Št. Datum Revir Mesto prenosa rib Naročnik 

1. 28. marec Posrtev – pri Čepinarju 
vse ribe prenešene 

dolvodno 

VGP Drava 

2. 31. julij 
Reka - Jablanica-

novakov mlin 

vse ribe prenešene 

gorvodno 

 

 

3. 13. avgust REKA (Jablanica) 

4. 25. avgust Reka - pri Žagarju  

5. 15. september Reka - Zabiče 

6. 16. september Reka - Podgraje 

7. 17. september Reka - Žabovica 

8. 25. september Reka - Ekonomija 

9. 4. november  Posrtev – pri Čepinarju 

10. 11. november Reka – Premski most 

 

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 2021. 

V letu 2021 nismo beležili večjega onesnaženja zaradi katerega bi prišlo do pogina rib in bi bilo potrebno 

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

dokumentarnega gradiva v pisarni RD. 

 

3. PORIBLJAVANJA 

 
V preteklem letu smo uspeli izvesti vsa poribljavanja (z razliko vlaganja ščuk) po načrtovanem programu 

dela za leto 2021. Tako smo v gojitvene potoke in ribolovne revirje izvedli naslednja poribljavanja: 

 

Št. Datum  Revir Poreklo Vrsta rib 
Vrsta porib. / 

gojitev 
Količina 

1. 26.2. Podstenjšek  RD Ajdovščina soška postrv sonaravna gojitev 20.000 ml. 

2. 26.2. Reka  RD Ajdovščina soška postrv sonaravna gojitev 20.000 ml. 

3. 27.2. Reka Vodomec I.B. šarenka dopolnilno 150 kg 

4. 27.3. Klivnik Vodomec I.B. šarenka dopolnilno 600 kg 

5. 27.3. Reka Vodomec I.B. šarenka dopolnilno 150 kg 

6. 29.4. Klivnik Vodomec I.B. šarenka dopolnilno 200 kg 

7. 17.8. Bistrica  ZZRS soška  vzdrževalno 200 kos 

8. 21.11. Mola  ribogoj. Bolko  smuč dopolnilno 200 kos 

9. 21.11. Klivnik  ribogoj. Bolko  smuč dopolnilno 100 kos 

10

. 
1.12. Mola  ribogoj. Žalec  krap dopolnilno 1.000 kg 
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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 
87 21 42 / 282 351 264 2 129 

1361 
150 633 395 

Št. rib 
28 / 1 / 34 62 297 / 16 

439 
29 96 313 

Teža 
22 / 5 / 93 170 249 / 35 

574 
27 263 284 

 

 

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 1 1     1 1 

križanec 3 5   1 2 4 7 

potočna 1 1   1 1 2 2 

šarenka 23 16   295 246 317 262 

smuč   54 117 16 35 70 152 

ščuka 1 5 6 18   7 23 

krap   31 91   31 91 

beli amur         

grba         

klen   3 2   3 2 

som   2 35   2 35 

SKUPAJ 29 28 96 258 313 284 439 574 

 
 

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. Glede na to veliko članov svojih obveznih ur 

ni opravilo. 

 

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 2021 smo opravli ali sodelovali pri še naslednjih pomembnejših zadevah:  
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- Izdelava Programa ribiškega upravljanja za leto 2021 in Letnega poročila za leto 2020,  

- Opravljen ribiško inšpekcijski nadzor s strani ribiške Inšpektorice (na daljavo) - bp 

- Izdelava Vloge na razpis za sofinanciranje športnih dejavnosti v občini I.B., 

- Izdelava fasade na S in Z strani kletnih prostorov ribiškega doma s prebojem in vgradnjo vrat na S 

stran, sanacija balkona na J strani  

- Podaja dopolnil in argumentov RD k oblikovanju plovnega režima za jezero Mola, ki ga je sprejela 

občina I.B., 

- Naročilo izdelave PGD za ribiški dom (projektant Krasinvest),  

- s pooblastilom predsednika RD koordinacija vseh postopkov povezanih z anonimno prijavo nelegalnih 

gradenj (ribiški dom (stopnice, podporni zid, masarda, nadstreški), jurček, pomol) gradbeni inšpekciji 

in postopkov v zvezi legalizacije teh objektov, 

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

Klivnik, sodelovanje pri sprejemu pravilnikov o upravljanju z akumulacijama,  

- urejanje zadeve v zvezi anonimne prijave Tržni inšpekciji, posredovanje podatkov in dokumentacije 

v zvezi poslovanja RD v 1. polovici leta 2021 

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

- Adaptacija večnamenskega prostora – garaže (odstranitev’ ladijskega poda’, izravnava zidov, 

pleskanje, …), 

- Podaja pripomb na MOP v zvezi vodooskrbe Istre in graditve vodnega zajetja Suhorca oz. Padež 

- 2x pomoč RD Renče pri izlovih rib zaradi izpraznitve akumulacije Vogršček 

- Priprava in koordinacija izvedbe ZČ na daljavo, 

-  

 

 
6. TURISTIČNA DEJAVNOST 

 

Prodaja turističnih ribolovnih dovolilnic je v letu 2021 kljub omejitvam v zvezi z epidemijo novega 

koronavirusa ostala na enaki ravni, kot leto prej oziroma se je celo nekoliko povečala.  

Skupno je bilo prodanih 1.097 ribolovnih dovolilnic oz. 1.624 enodnevnih dovolilnic. 

 

Revir Dovolilnica 2017 2018 2019 2020 2021 

Reka 

Salmonidi 32 43 36 37 43 

Roparice 21 2 18 19 12 

Ciprinidi 22 16 7 22 16 

Mola 

Roparice 49 118 116 70 93 

Ciprinidi 

Navadna 114 129 145 160 115 

Nočna  / 85 99 115 

1D 156 155 164 281 309 

2D 51 64 103 102 109 

3D 92 148 169 193 209 

Klivnik 
Roparice 21 64 76 60 32 

Salmonidi 181 123 144 46 60 
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Prodaja turističnih ribolovnih dovolilnic po revirjih med leti 2017 - 2021 

 

 
 

 

Prodaja turističnih ribolovnih dovolilnic mesečno med leti 2017 – 2021 

 

 

 
 

Prodaja turističnih dovolilnic po posameznih vrstah 

 

Vrsta 
dovolilnice 

Salmonidi Roparice 
Ciprinidi 

SKUPAJ 
navadne 1D 2D 3D nočne 

Št. prod. 
dovolilnic  

103 137 
115 309 109 209 115 

1.097 
857 

Št. prod.  
dnevnih dov. 

103 137 115 309 218 627 115 1.624 
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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 130 37 54 / 397 444 1.337 324 2 161 2.886 

   

Ulov / Št. 41 / 3 / 47 78 2.674 365 / 26 3.116 

   

Teža / Kg 32 / 15 / 130 213 12.300 308 / 57 755 

 

 

7. SEKCIJA VREME 

 
Člani sekcije Vreme so bili v preteklem letu aktivni pri dopolnilnih in vzdrževalnih poribljavanjih reke Reke 

in jezera Klivnik ter nudili pomoč pri interventnih izlovih na reki Reki. Izvedli so dva interventna elektro 

odlova in sicer gojitvenega potoka Padež v spodnjem delu, kjer potok ponavadi v poletnih mesecih 

presahne ter Reke v Škofljah pri Dujčevi domačiji, kjer voda v sušnih meseci ponikne. Skozi vse leto so 

spremljali in skrbeli za ugodno stanje Reke in 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 pandemije, ki je še vedno med nami, 

potekalo v veliki meri na daljavo. Člani upravnega odbora smo se na klasičnih sejah sestali le redko (3). 

Tako je bila večina sklepov in odločitev v zvezi upravljanja družine in izvajanja letnega programa, sprejetih 

preko dopisnih sej (3x2021, 2x2022). Ne nazadnje smo bili primorani na daljavo izpeljati tudi Zbor članov.  

 

V začetku leta se je moralo vodstvo RD soočiti s prijavo suma nezakonite gradnje ribiškega doma, 

ki jo je na MOP gradbenemu inšpektoratu podal anonimni prijavitelj. Pri tem je bilo v inšpekcijskem 

nadzoru ugotovljeno, da so v neskladju z zakonodajo na ribiškem domu zgrajene stopnice, masarda, 

oporni zid na V strani ter nadstreška na J in S strani doma. Prav tako je bil v neskladju z zakonodajo 

zgrajen tudi nezahteven objekt – jurček. S ciljem uspešne rešitve nastale situacije smo kar se da hitro 

oblikovali delovno skupino članov v sestavi Emil Derenčin, Peter Škrlj, Iztok Grlj in Nejc Udovič. V prvem 

koraku smo pri gradbenem inšpektorju uspeli doseči odmik odstranitve nelegalno zgrajenih objektov do 5 

oz.6 meseca 2022 kar nam je dajalo relativno dovolj časa za uspešno pridobivanje vse potrebne 

dokumentacije, raznih soglasij in mnenj. Z veliko angažiranostjo in vloženega truda smo tako konec leta 

na UE I.B. uspeli vložiti vlogi za legalizacijo objektov in v januarju 2022 pridobili pravnomočni odločbi o 

legalizaciji objektov. Objekta imata sedaj gradbeno in uporabno dovoljenje z namenom gostinske 

ponudbe in oddajanja sob.   

 

Delovanje ribiškega doma je potekalo v skladu s sporazumom med RD in oskrbnikom, ki je izvajal 

osnovne 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, bodo pa neizvedene 

aktivnosti izpeljane tekom leta 2022.  

Poribljavanja gojitvenih in športno ribolovnih revirjev smo izvedli praktično v celoti po letnem programu 

dela.  

Ocenjujem, da so športno ribolovni revirji v dobri kondiciji in je stanje populacij vseh ribjih vrst ugodno, 

kar izkazuje tudi rekapitulacija uplena. V naslednjih letih je potrebno še več energije usmeriti v 
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revitalizacijo avtohtone marmorate (soške) postrvi na reki Reki. 

Po dolgih letih se je v preteklem letu število članov stabiliziralo oz. povečalo. 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 posebej skrbi, so medsebojni odnosi članov v družini, sebična in neupravičena negodovanja 

nekaterih članov, kateri na podlagi svojih osebnih frustracij in predsodkov vnašajo nemir in povzročajo 

splošno nezadovoljstvo ter širijo dvome o legitimnem delovanju društva. Vse to govoričenje seveda 

odločno zavračam in obsojam! 

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, delo ter nešteto 

opravljenih prostovoljnih ur, poznavanje vrsto različnih 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 povedalo tudi poročilo 

Nadzornega odbora. 

 

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

poročilu RD za leto 2021. 

 

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

dejanji, nesebično 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, 13.2.2022 

 

 

 

 

 Iztok Grlj  

Gospodar RD 
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ZBOR ČLANOV 

 

Letno poročilo čuvajske službe za leto 2021 

 

V letu 2021 je čuvajsko službo opravljalo 7 ribiških čuvajev.  

Ribiški čuvaji smo v ribiškem okolišu, ki ga ima v upravljanju RD Bistrica opravili skupno 345 

obhodov in 979 ur. Kontrolirali smo 1075 ribičev, od tega 507 članov RD Bistrica in 568 ribičev, ki 

so imeli dnevne dovolilnice. Opažamo, da se vse več turističnih ribičev vrača na naše vode.  

Kot ribiški čuvaji smo opravili tudi kar nekaj kilometrov, skupno smo jih prevozili 12868km, vendar 

smo jih prevozili bistveno več, saj so se nekateri čuvaji odrekli kilometrine, ki nam jo RD v zahvalo, 

do nekatere mere povrne. 

Pri opravljanju čuvajske službe smo čuvaji izrekli nekaj ustnih opozoril, ki pa so jih kršitelji 

upoštevali. Nismo zaznali večjih prekrškov, zaradi katerih bi morali uvesti disciplinski postopek.  

V februarju sta se nam zgodila dva neljuba dogodka, ko smo na Klivniku izgubili dva kapitalna 

smuča. Enega smuča je kljub želji, ki jo je ribič pokazal, da bi pomagal ribi, da bi oživela, mu žal ni 

uspelo. Celoten postopek je spremljal naš čuvaj, ki je po končanem oživljanja smuča, napisal 

zapisnik in poginulo ribo trajno zasegel, ribič na zapisnik ni imel pripomb. Naslednji dan smo bili 

obveščeni, da je na obalo Klivnika naplavilo še enega smuča. Po prihodu čuvaja je poginulo ribo 

odstranil. Smuč je imel dolžino 98cm. 

Nekateri naši čuvaji so bili tudi prisotni ko so se izvajala tako vlaganja kot odlovi rib v vseh revirjih. 

 

Št. Ribiški čuvaj 
Št. obhodov Št. Prevoženih KM Skupaj 

ODHODI 
Skupaj 

prevoženi KM 1. polletje 2. polletje 1. polletje 2. polletje 

1. SVENŠEK Zlatko         / / / / 0 0 

2. PETKOVIČ Igor 14 11 220 184 25 404 

3. GRLJ Iztok 16 15 268 484 31 752 

4. UDOVIČ Nejc 69 50 2350 1412 119 3762 

5. GOMBAČ Jure 14 11 50 0 25 50 

6. MAČEK Željko 20 31 1425 2325 51 3750 

7. MEGLIČ Igor 30 15 1250 840 45 2090 

8. DERENČIN Emil 26 23 1300 760 49 2060 

SKUPAJ 189 156 6863 6005 345 12868 



2/2 

Vsa mesečna poročila se nahajajo pri pooblaščencu v.d. Vodje čuvajske službe. 

 

Dober prijem. 

 

 

 

Ilirska Bistrica, 11.1.2022                                                       Pooblaščenec v.d. Vodje čuvajske službe 

Igor Petković                                  
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Št.: 2/22 

Datum: 25.1.2022 

 

LETNO POROČILO TEKMOVALNE KOMISIJE  

RD BISTRICA V LETU 2021 

 

Delovanje tekmovalne komisije in tekmovalnih ekip je v letu 2021 potekalo rahlo okrnjeno, zaradi 

korona ukrepov. V kategoriji LRP nismo izpeljali tekem mladincev. Ocenili smo, da bi bilo preveč 

neodgovorno od nas, če bi prišlo do okužb. Člani pa smo, po ukazu RZS, v spomladanskem delu, 

podpisali za vsako tekmo izjavo o izpolnjevanju PCT pogojev. V jesenskem delu, izjava ni bila več 

potrebna, smo pa vseeno kontrolirali PCT.  

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

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

pomembnejših aktivnosti TK in sicer: 

 

1. TEKMOVALNE EKIPE 

Naše dve tekmovalne ekipe so v letu 2021 sodelovale na tekmovanjih v območni ligi Zveze ribiških 

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

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

 

Našo družino v območni ligi Zveze ribiških družin Primorske v kategoriji lov rib s plovcem (LRP) na 

sedmih prvenstvenih in eni pokalni tekmi so zastopali člani Zvonimir BONČINA, Leonard 

ŠOŠTARIČ, Darko ZANOŠKAR, Vlado KORPAR in Ismet KOVAČEVIČ. V ligi smo v končni 

razvrstitvi zasedli 6. Mesto, v pokalu pa 4. 

 

V kategoriji LKO na državnem prvenstvu 1. A-lige RZS smo imeli dve ekipe. Ekipo Bistrica 1 so 

zastopali Igor PETKOVIĆ, Klemen PLANINC in Tomaž KOPRIVNIKAR, ekipo Bistrica 2 pa so 

zastopali Rok HORVAT, Dražen JURČEVIĆ in Luka KEČKEŠ. Poudariti moramo, da je ekipa 

Bistrica 2 prevzela vse finančne obveznosti in se tekmovanja udeležila samoplačniško. Ekipa 

Bistrica 1 je DP končala na 3.mestu, Bisrica 2 pa na 4. Glede na to da je svetovno prvenstvo v 

Ukrajini ponovno bilo prestavljeno na naslednje leto, sta naši ekipi dobili možnost, da se udeležijo 

na DJPju, ki se je odvijalo na Ramskem jezeru v BIH. Zaradi osebnih obveznosti, sta se ekipi 

dogovorili in sestavili eno ekipo, ki nas je predstavljala na tem mednarodnem tekmovanju. Ekipo, 

ki je odšla v BIH sta sestavljala Igor PETKOVIĆ in Rok HORVAT. Dražen JURČEVIĆ pa je bil 

povabljen s strani Tekmovalne podkomisije LKO kot trener slovenske reprezentance. Ekipa je po 

končani tekmi zasedla 8. mesto med 18. nastopajočimi. 
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Za potrebe treningov in tekmovanj je družina tekmovalcem krila stroške registracije, kotizacij, 

nabave tekmovalne hrane, pokalov, medalj in prehrane. Prav tako je družina poskrbela za 

prehrano tehtalcem, ki so pomagal pri izvedbi tekme. 

 

Kot izvajalka tekme na Moli, smo morali zagotoviti tehnično osebje. Tekmovalno traso sta v 

skladu s pravili  TK za LKO postavila Alen Firm in lgor Petković. 

Člani, ki so pomagali pri tehtanju rib so bili Alen Firm, Željko Maček, Nedeljko Vidović, Iztok Grlj, 

Nejc Udovič, Boštjan Bradelj, Izidor Mencinger ter Žiga Horvat, ki je bil pripravljen pomagati kot 

podporni član Tekmovalne podkomisije za LKO.  

Vsem skupaj se iskreno zahvaljujemo za njihovo pomoč. 

 

2. ORGANIZACIJA SREČANJ IN TEKMOVANJ 

Kot že vrsto let smo tudi v preteklom letu l. 2021 bili aktivni pri organizaciji ter izvedbi tradicionalnih 

srečanj RD in tekem območne lige ZRD Primorske. V letu 2021 smo gostili 2(dve) tekme državnega 

prvenstva 1. A-lige v lovu krapov z obtežilnikom, 2(dve) tekme območne lige ZRD v kategoriji lov 

rib s plovcem, 3(tri) interno - mednarodne tekme na tekmovalni trasi Mola v kategoriji LRP in sicer 

za Pokal Bistrice, Maraton ter Memorial Čika Boro. Žal smo bili promorani tradicionalno tekmo 1. 

aprila na Klivniku, v lovu na najtežjo ulovljeno postrv odpovedati zaradi Covid razmer. Organizirali 

smo tudi tekmo na Moli za zaključek tekmovalne sezone v lovu na roparice. 

 

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

srečanje predstavljeno, obravnavano in potrjeno na UO RD Bistrica.  

 

3. TEKMOVALNA SEZONA 2021 

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.  

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

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

ZANOŠKAR in Ismet KOVAČEVIČ. 

➢ Člani LKO – Bistrica 1 (Igor PETKOVIĆ, Klemen PLANINC, Tomaž KOPRIVNIKAR) 

                             --   Bistrica     2  (Rok HORVAT, Dražen JURČEVIĆ, Luka KEČKEŠ) 

➢ Mladinci LRP – vsi mladi ribiči do 15 leta in dijaki 

 

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

katerih smo dobili potrjeno izvajanje tekem:  

➢ LKO - državno prvenstvo 1. A-liga RZS (21-23. maj in 18-20. junij) 

➢ LRP – območna liga ZRD Primorske (10. Maj in 9. September) 

➢ LRP – pokal ZRD Primorske (3. Oktober) 

 



3 

 

Za TS 2021 smo pripravili tudi tekmovalni koledar RD Bistrica kateri je objavljen na naši spletni 

strani, obešen na oglasni deski v ribiškem domu, natisnjen v letnih kartah in v prilogi tega poročila.  

 

Na koncu bi se radi še enkrat zahvalili  za pomoč, sodelovanje in podporo pri organizaciji ter izvedbi 

vseh srečanj in tekmovanj v letu 2021 UO RD, članom Kraparske sekcije ter ostalim članom RD, 

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

navedene rezultate. 

 

4.      ODSTOP PREDSEDNIKA TEKMOVALNE KOMISIJE 

Dne 30.10.2021 smo po mailu prejeli odstopno izjavo Borisa GALEKOVIĆa, v katerem nas je 

obvestil, da odstopa od vseh funkcij v RD. 

 

 

Dober prijem! 

 

 

Poročilo pripravila: 

ČlanaTK RD Bistrica  

Zvone BONČINA in lgor PETKOVIĆ 



RibiSka druiina Bistrica
Soze 15, P.P.61
6250 llirska Bistrica

tel.:(+386) 0571 45 041, 040 471 712

internet: www. rd-bistrica.si
e-mail: ribiskadruzina. bistrica@siol. net

St.
Datum 9.2.2022

Na podlagi 20. dlena Statuta ribiSke druZine Bistrica podajam

LETNO POROEILO
disciplinskega toiilca RD Bistrica za2OZl

v mesecu aprilu 2020 sem s strani ribi$kega duvaja prejel prijavo zoper tri dlane RibiSke druiine Bistrica, in

sicer zaradi nedovoljenega naEina ribolova v revirju I - reka Reka , prav tako dva krBitelja nista posedovala

predpisane ribolovne dovolilnice z vpisanim datumom. Med krSitelji se je obravnaval tudi mentor'

kateremu se v postopku odita Be slabo opravljanje mentorske dolznosti- zaradi navedenih krlitev je bil

zoper vse kr5itelje na podlagi 13. dlena pravilnika o disciplinskem postopku v RD Bistrica podan obtoini

predlog za uvedbo disciplinskega postopka saj so kriitelji storili tako laije in tezje disciplinske kr5itve

opredeljene v 6. itenu pravilnika o disciplinskem postopku RD Bistrica. Taradi razglaSene epidemije

nalezljive bolezni covlD-i.g, vmesne omejitve vroEanj in ostalih omeiitev opredeljenih z vladnimi odloki, je

bil predlog za uvedbo disciplinskega postopka pred disciplinskim sodiSdem podan Sele 9'2'2021'

V mesecu maju 202L sem s strani ribiSkega Euvaja prejel prijavo zoper dlana RibiSke druiine Bistrica, zaradi

nedovoljenega naEina ribolova. Na podlagi prejete prijave za uvedbo disciplinskega postopka ter na

podlagi pisnih izjav kriitelja sem ugotovil, da niso izpolnjeni pogoji za izvedbo disciplinskega postopka

pred disciplinskim sodiSiem, zato je bil postopek ustavljen'

Pa dober prijem v 2022.

discipli toiilec

Poslano:
naslovnik.

UO RD Bistrica (Po E-PoIti).

tdentifikacijska $t. za DDV: (SD 57230919, Ms: 5126029000, TRR: sl 56 1010 0002 gMS 2O4





Ribiška družina Bistrica 

Soze 15 

6250 Ilirska Bistrica 

Matična številka: 5126029 

Davčna številka : 57230919 

Zakoniti zastopnik: Zlatko Svenšek 

 

FINANČNO POROČILO za obdobje 1.1.2021 do 31.12.2021 

 

1.  REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA V LETU 2021 
 
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  42.454,80 

Davčno priznani stroški in odhodki 42.092,36 

Davčni rezultat pred obdavčitvijo 362,44 

Koriščenje investicijske olajšave ( 63%) 228,34 

Davčna osnova  134,10 

Davek od dohodka - 19% 25,48 

 
1.2. Vpliv obdavčitve na Izkaz poslovnega izida:  
 

Prihodki 62.941,20 

Stroški in odhodki 62.405,28 

Dobiček pred obdavčitvijo  535,92 

Davek od dohodka  25,48 

Dobiček leta 2021 510,44 

 
1.3. PRIHODKI DRUŠTVA V LETU 2021 
 

 SKUPAJ 62.941,20 

A Prihodki od članarin in članov     13.487,00 

B Dotacije občin              4.208,00 

C Donacije iz proračuna 669,61 

D Sredstva AKTRP 1.513,00 

E Donacije fizičnih in pravnih oseb 750,00 

F Prihodki od prodaje           39.970,86 

G Odprava rezervacij  2.342,29 

H Finančni prihodki – evrske izravnave                0,44 

 
 



1.4. STROŠKI IN ODHODKI DRUŠTVA V LETU 2021 
 

  62.405,28 

A Stroški materiala             23.627,19 

B Stroški storitev              18.139,73 

C Amortizacija 8.219,96 

D Drugi stroški 12.392,76 

E Finančni odhodki  25,64 

 
Amortizacija opreme  znaša        8.219,96 EUR 

Drugi stroški znašajo 12.392,76 EUR, od tega 

     članarine 5.158,00 EUR ter  stroški koncesij in stavbnega zemljišča 1.989,97 EUR, donacije 200,00 EUR ( 
RZS za BIH), stroški legalizacije objektov 5.044,81 EUR 

A. Finančni odhodki so nastali pri plačilu obresti ter evrskih izravnav.. 
 
 
2.  BILANCA STANJA NA DAN  31.12.2021  
 
2.1.   SREDSTVA 
 

 SKUPAJ SREDSTVA 161.206,59 
A Osnovna sredstva 119.893,46 
B Transakcijski račun 27.387,36 
C Terjatve do kupcev 8.637,69 
D Dani kratkoročni predujmi 3.387,94 
E Terjatve za vstopni DDV 1.339,47 

F Kratk.odloženi stroški 560,67 

 
Dani kratkoročni predujmi:  Andrej Šmigoc s.p.-modno krojaštvo v višini 1.988,60 EUR 

 

 2.2   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 SKUPAJ 161.206,59 
A Kratkoročne obveznosti do 

dobaviteljev 
14.251,19 

B Obveznosti do države iz naslova DDV 
in koncesij 

1.097,06 

C Odloženi prihodki  9.345,00 
D Sklad praporščaki 245,90 

E Sklad osnovnih sredstev  114.697,41 

F Druge kratkoročne obveznosti  474,31  

G Presežek prihodkov nad stroški 21.095,72  

 

A. Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo skupaj 14.251,19  EUR ,  od tega bo kompenzirano 
s terjatvami do kupcev 6.600,00 EUR. 

( Vodomec 6.570,00 EUR in Logar Tadeja s.p. 30,00 EUR) 

C. Kratkoročno odloženi prihodki obsegajo: 

- prihodki iz naslova članarin za leto 2022 v višini 7.770,00 EUR 



-  prihodki iz naslova plačanih letnih dovolilnic za leto 2022 v višini 1.575,00EUR 

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  114.697,41 EUR.   

F. Druge kratkoročne obveznosti so naslednje: 
 -  obveznost   do članov za izplačilo materialnih stroškov v višini 474,31 EUR. 
 
G. Presežek prihodkov nad stroški predstavlja presežek prihodkov preteklih let v višini  20.585,28  EUR  
povečan  za presežek prihodkov leta 2021 v višini 510,44  EUR. 
 

3.   PRIMERJAVA podatkov iz Bilance stanja leta 2021,2020,2019,2018,2017,2016, 2015 
 

Sredstva 2021 2020 2019 2018 2017 

SKUPAJ 
SREDSTVA 

161.206,5
9 

166.566,34 167.309,86 145.639,27 155.504,3
5 

A) Oprema 119.893,4
6 

127.702,47 132.585,79 133.697,74 133.186,9
3 

B) Denarna 
sredstva 

27.387,36 26.246,37 24.922,01 9.466,91 15.544,59 

C) Terjatve do 
kupcev 

8.637,69 7.975,41 9.015,79 1.303,36 6.511,65 

D) 
Kratk.fin.naložbe - 
depozit 

     

E) Dani 
kratkoročni 
predujmi 

3.387,94 3.387,94    

E) Kratk.terjatve 
do države  

1.339,47 1.254,15 786,27 910,08  

F) Kratkoročno 
odloženi stroški  

560,67   261,18 261,18 

 
 

Obveznosti do 
virov sredstev 

2021 2020 2019 2018 2017 

SKUPAJ 161.206,59 166.566,34 167.309,86 145.639,2
7 

155.504,3
5 

A. Kratkoročne 
poslovne 
obveznosti 

14.251,19 10.866,05 15.852,14 2.245,68 9.495,50 

B. Druge 
kratkoročne 
obveznosti 

1.571,37 3.278,90 415,48   



C.. Kratk.odloženi 
prihodki  

9.345,00 12.924,56 9.892,00 8.715,00 9.381,74 

D. Odloženi 
prihodki sredstev 
praporščaki 

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

E. Sklad 
os.sredstev 

114.697,41 117.039,70 119.381,99 121.724,2
8 

124.048,6
1 

F. Presežek 
prihodkov nad str.  

21.095,72 20.585,28 17.728,36 12.708,41 12.332,60 

G. Dolgoročni 
kredit 

 1.625,95 3.793,99   

 
4.    Primerjava podatkov Izkaza poslovnega izida 2015-2021 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

PRIHODKI SKUPAJ  62.941,20 47.759,82 49.728,23 47.192,14 58.262,99 

Članarine, prispevki 
članov   

13.487,00 12.672,74 15.568,42 15.240,24 12907,04 

Donacije  750,00 529,09  600,00 480,00 

Dotacije proračuna 
in drugih 

6.390,61  3.558,13 233,56 1.838,37 

Prihodki od odprave 
rezervacij 

2.342,29 2.342,29 2.342,29 2.324,33 16.899,25 

Prihodki od prodaje 39.970,86 32.215,01 28.259,39 28.793,45 26.137,98 

Prihodki od obresti 0,44 0,69  0,56 0,35 

STROŠKI SKUPAJ 62.405,28 44.750,41 44.708,28 46.816,33 57.888,50 

Stroški materiala 23.627,19 19.001,38 19.220,17 21.896,92 25.294,60 

Stroški storitev 18.139,73 10.116,61 9.096,07 8.148,35 15.632,02 

Amortizacija in 
prev.odh. 

8.219,96 8.781,68 7.766,43 7.980,75 8.138,64 

Takse in članarine 12.392,76 6.600,82 8.757,88 8.779,53 8.821,52 

Parske 
izravnave,drugo 

25,64 249,92 49,73 10,78 1,72 

Davek od dohodka 25,48 152,49    

PRESEŽEK 
PRIHODKOV 

510,44 2.856,92 5.019,95 375,81 374,49 

 

 5.  Prikaz stroškov po stroškovnih mestih 

 Prihodki Stroški 

SKUPAJ 62.941,20 62.405,28 

Delovanje družine 24.608,52 19.156,63 

Vodenje poslovanja  1.036,81 



Ribiški dom Soze 3.344,02 14.906,18 

Ribiška koča Vreme   

Ribogojnica 6.570,00 1.768,28 

Gojitvena dejavnost 4.936,00 16.393,30 

Gospodar - vzdrževanje  2.354,77 

Tekmovalna komisija 2.039,44 956,21 

Tekmovalna komisija LRP 737,50 687,88 

Tekmovalna komisija LKO 750,00 1.899,18 

Turistična dejavnost 18.442,72 1.579,52 

Ribiški čuvaji  961,80 

Odbor za člane-Praporščaki  141,63 

Delo z mladimi  563,09 

Projekt ribolovni turizem 1.513,00  

 
 

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, 04.03.2022 

 

 

 

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 001/2022 

Datum: 12.03.2021 

 

 

Poročilo  
Nadzornega odbora za poslovno leto 2021 

 
 
Nadzorni odbor v sestavi:   

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

 
 
Ugotovitve: 
 
Nadzorni odbor (NO) je v 2021 spremljal delo organov Ribiške družine, Upravnega odbora 
(UO) 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 2021.  
 

➢ UO se je v letu 2021 soočil z legalizacijo imovine RD Bistrica, ter perečo bolečo 
zadevo uspešno odpravil s pravočasno realizacijo vseh odprtih postopkov; 

➢  UO je pripravil Program dela RD Bistrica za leto 2022 v potrditev Zboru članov 
(ZČ); 

➢ UO je sprejemal akte in načrte, ki so v njegovi pristojnosti;  
➢ UO 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;  

➢ UO je zbiral izvajalce del za posamezne investicije. Pri tem se je obnašal 
racionalno kot dober gospodar;  

➢ UO je 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.  
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➢ Nadzorni odbor je spremljal finančno poslovanje, 5. marca 2022 pa je pregledal 
FINANČNO POROČILO za obdobje 1.1.2021 do 31.12.2021 in FINANČNI NAČRT 
2021, ter ugotovil, da so vsi finančni postopki vodeni v skladu z veljavno 
zakonodajo, ki velja za društva;  

➢ Računovodske in knjigovodske storitve vodi pooblaščeni profesionalni servis Hevil 
d.o.o., ki ga zastopa in predstavlja ga. Helena Lenarčič kot direktorica, Finančno 
poročilo z dne 4.3.2022 je v skladu z Zakonom o društvih, ter ostalo veljavno 
zakonodajo, ki ureja delovanje in poslovanje društev, osnova poročilu so s strani 
društva potrjene in podpisane verodostojne knjigovodske listine; 

➢ Vse pomembne finančne transakcije odobrava predsednik RD, kot odredbodajalec 
ali pa njegov pooblaščenec s svojim podpisom; 

➢ Nadzorni odbor ugotavlja, da ni bilo nepravilnosti pri finančnem poslovanju in da 
finančno poročilo izkazuje realno finančno stanje na dan 31.12.2021; 

➢ Izredni odhoki so stroški namenjeni za legalizacijo RD doma; 
➢ Ribiška družina je poslovala z dobičkom v letu 2021. 

 
Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev, Nadzorni odbor predlaga Zboru članov, da 
potrdi Finančno poročilo RD za leto 2021, 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

Kraj: Soze 15, Ilirska Bistrica
Datum: 19.3.2022

POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

Verifikacijska komisija v sestavi – predsednik __________________________,

član ___________________________ in član _________________________

je preštela prisotne člane na občnem zboru in ugotovila, da je od skupaj

__________ članov prisotnih _________ članov kar pomeni, da lahko občni

zbor veljavno sklepa.

Podpisi članov komisije:

_______________________

_______________________

_______________________



 

Ribiška družina Bistrica 

Soze 15, p.p. 61 

6250 Ilirska Bistrica 

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

 

 

Št.: 26/2022 

Datum: 14.2.2022 

 

SKLEP 
 

Upravni odbor RD Bistrica na volitvah v organe ribiške družine za mandatno 

obdobje 2022 – 2027, ki bodo na Zboru članov dne 19. marca 2022 v ribiškem domu 

RD Bistrica, predlaga v izvolitev naslednje kandidate: 

 

Funkcija Nosilec 
Soglasje kandidata s 

kandidaturo 

UO 

(9) 

Predsednik GRLJ IZTOK 

Podpisane Vloge za 

kandidaturo 

Gospodar UDOVIČ NEJC 

Vodja RČ MEGLIČ IGOR 

Tajnik PETKOVIĆ IGOR 

Predsednik TK BONČINA ZVONIMIR 

sekcija Vreme  BIŠČAK ANTON 

Člani UO 

KRŠTINC SAŠA 

GOMBAČ JURE 

DERENČIN EMIL 

Nadzorni odbor (3 člani) 

SVENŠEK ZLATKO 
Podpisane Vloge za 

kandidaturo 
OLIVER ŠABIĆ 

VIDOVIČ NEDELJKO 

Discplinski tožilec ŽAGAR ROBERT 
Podpisana Vloga za 

kandidaturo 

Disciplinsko Sodišče 

(3+2 člana) 

ŠKRLJ PETER 

Podpisane Vloge za 

kandidaturo 

UROŠ MAHNE 

ALEKSANDER VOLK 

MATJAŽ BAŠA 

LUKA KEČKEŠ 

 

 

 

 

 

Zlatko Svenšek 

Zakoniti zastopnik  
  

 

Opombe: 

- Gradivo za Zbor članov 
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Na podlagi 26. člena statuta Ribiške družine Bistrica je Zbor članov na svojem zasedanju 
dne 19.3.2022 sprejel 
 

 
PRAVILNIK 

O DISCIPLINSKEM POSTOPKU V RIBIŠKI DRUŽINI BISTRICA 
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1.  člen 

(splošna določba) 

 
Ta pravilnik navaja organe za ugotavljanje in odločanje o disciplinski odgovornosti, določa 
disciplinske kršitve in disciplinske ukrepe, disciplinski postopek, pravna sredstva ter 
izvrševanje disciplinskih ukrepov Ribiške družine Bistrica (v nadaljevanju: RD). 
 

2.  člen 
(stvarna in krajevna pristojnost) 

 
(1) Pravilnik se uporablja na vseh področjih izvajanja dejavnosti RD, kadar se z ravnanji 
kršijo statut ali drugi akti RD oziroma se RD povzroči moralna ali materialna škoda.   
(2) Pravilnik se uporablja za vse člane RD, ne glede na kraj storitve disciplinske kršitve.   
(3) Za vabljenje, vročanje, izvedbo obravnave in zapisnik se smiselno uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja upravni postopek.  
(4) V disciplinskem postopku se smiselno uporabljajo določbe Zakona o prekrških in Zakon o 
kazenskem postopku, če v tem pravilniku to ni drugače določeno.  
(5) Kršitev predpisov RD Bistrica je možna s storitvijo ali opustitvijo. Storilec je odgovoren za 
kršitve, če jih je storil z naklepom ali iz malomarnosti.  
(6) Nepoznavanje predpisov in dolžnosti ne izključuje odgovornosti za storjeno kršitev.  
 

 

II. DISCIPLINSKI ORGANI  
 

3. člen 
(disciplinski organ)  

 
(1) Disciplinski postopek vodi in o disciplinski odgovornosti člana RD na prvi stopnji odloča 
Disciplinsko sodišče. Administrativna dela, kot so pošiljanje vabil, obveščanje obdolžencev o 
odločitvah Disciplinskega sodišča in podobno, opravlja tajnik RD.  
(2) O pritožbi odloča na drugi stopnji Upravni odbor RD.   
(3) Zoper odločbo Upravnega odbora RD ima član pravico, da jo v roku enega leta od 
prejema izpodbija pred sodiščem, če je izpodbijana odločitev sprejeta v nasprotju z 
zakonom, statutom ali drugimi splošnimi akti RD.  
 

4. člen 
(sestava Disciplinskega sodišča) 

 
(1) Disciplinsko sodišče vodi disciplinski postopek in odloča v tričlanskem senatu. Člani 
senata izmed sebe imenujejo predsednika senata. V senatu Disciplinskega sodišča ne more 
sodelovati član, ki je bil udeležen pri storitvi disciplinskega prekrška, če je podal prijavo o 
obravnavanem disciplinskem prekršku, je predlagan kot priča ali izvedenec ali je v 
sorodstveni zvezi z obdolženim članom do vključno drugega dednega reda.   
(2) Disciplinsko sodišče izvoli Zbor članov RD.  
(3) Delo članov Disciplinskega sodišča je častno.  
(3) Disciplinsko sodišče je za svoje delo odgovorno Zboru članov RD. 
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5.  člen 

(sklepčnost Disciplinskega sodišča) 

 
(1) Disciplinsko sodišče je sklepčno, če so na seji prisotni vsi člani senata.   
(2) Sklep je veljavno sprejet, če zanj glasujeta vsaj dva člana.  
 
 

III. DISCIPLINSKE KRŠITVE IN DISCIPLINSKI UKREPI  
 

6.  člen 
(opredelitev disciplinskih kršitev) 

 
(1) Disciplinske kršitve se delijo na lažje in težje disciplinske kršitve.  
 
(2) Lažje disciplinske kršitve so: 

1. kdor zbriše ali ponaredi datum v ribolovni dovolilnici ali nima vpisanega datuma v 
ribolovni   dovolilnici, 

2. kdor lovi en lovni dan preko dovoljenega števila ne glede na to, če je ali če ni vpisal v 
ribolovno dovolilnico  tudi prekoračenega dne, 

3. kdor lovi še potem, ko že ima uplenjeno dovoljeno število rib, pa čeprav ima namen, 
da bi katero teh v  primeru ponovnega ulova spustil nazaj v vodo, 

4. kdor na neprimeren način ubija ulovljene ribe ali jih na drug način muči, 
5. kdor na kakršenkoli način ovira ribiča pri opravičenem ribolovu, grdo ravna z njim, ga 

hudo žali, ali pa se pri ribolovu ali na poti z ribolova tako neprimerno obnaša, da s 
tem zbuja zgražanje pri občanih, 

6. kdor se brez upravičenega razloga ne odzove vabilu disciplinskega tožilca ali 
Disciplinskega sodišča zaradi pričanja ali noče pričati, čeprav ni v sorodstvenem 
razmerju ali pa noče izročiti dokaza, ki bi moral biti izveden v disciplinskem postopku, 

7. kdor v predpisanem roku ne plača denarne kazni, odškodnine ali stroškov postopka, 
8. kdor na upravičeno zahtevo ribiškega čuvaja ali druge pooblaščene uradne osebe 

noče sodelovati pri ugotavljanju disciplinskega prestopka, ki ga stori kdo drug, ali pa 
pri ugotavljanju identitete osebe, ki je bila zalotena pri disciplinski kršitvi. 

 
(3) Težje disciplinske kršitve so: 

1. kdor krši sklepe RD, glede na posebej določene varstvene dobe, dovoljenega načina 
ribolova, števila ulovljenih rib in dopustne mere, 

2. kdor ob kontroli nima pri sebi ribolovne dovolilnice, 
3. kdor lovi brez spremljevalca, če ga je dolžan imeti, 
4. kdor drugemu omogoči protipravni ribolov, 
5. kdor v letni ribolovni dovolilnici zbriše ali ponaredi dva ali več vpisanih datumov, 
6. kdor z namenom, da bi onemogočil kontrolo vpisov, v celoti ali delno uniči ali 

poškoduje svojo ali tujo  ribolovno dovolilnico, 
7. kdor uplenjene ribe prodaja, 
8. kdor fizično ali verbalno napade ribiškega čuvaja ali drugo za nadzor pooblaščeno 

osebo ali ji grozi, jo  žali ali izpostavlja posmehu v času,  ko ta izvaja uradne naloge, 
9. član RD, ki fizično ali verbalno napade drugega člana, vodijo delovnega telesa ali 

funkcionarja RD, mu grozi, ga žali ali se kako drugače do njega nedostojno vede, 
10. kdor ponovno stori disciplinsko kršitev, pa je bil zaradi istovrstne kršitve v istem letu 

že disciplinsko kaznovan ali če ponovno stori disciplinsko kršitev, pa je bil v istem letu 
zaradi katere koli disciplinske kršitve  vsaj dvakrat kaznovan, 

11. kdor na zahtevo ribiškega čuvaja ali druge pooblaščene osebe noče pokazati 
ribolovne dovolilnice, članske izkaznice ali listine za ugotavljanje istovetnosti, vabe, s 
katero ribari, ribolovni pribor, uplenjene ribe ali vsebino ribiške torbe ali pa na drug 
način onemogoča izvedbo nadzora, 
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12. kdor ribiškemu čuvaju ali drugi za nadzor pooblaščeni osebi noče izročiti ribolovne 
opreme, vab, uplenjenih rib ali ribolovne dovolilnice, ki jih je zaradi dokazovanja 
kršitve potrebno začasno ali trajno zaseči, 

13. ribiški čuvaj, ki si stvar, ki jo je zasegel,  protipravno prilasti zase ali za koga drugega, 
jo neopravičeno sam uporablja ali pa jo da drugemu v uporabo, 

14. ribiški čuvaj, če opravlja svojo funkcijo v očitno vinjenem stanju ali če opravi ali skuša 
opraviti dejanje, ki bi ga sicer bil pooblaščen opraviti, pa to stori brez utemeljenega 
razloga ali v neprimernih okoliščinah, ali pa to stori na surov ali žaljiv način, 

15. ribiški čuvaj, ki i zlorabi svoj položaj, opravi ali skuša opraviti dejanje, ki ga sicer sploh 
ne sme opraviti, 

16. Voljeni član organov RD, ki huje zlorabi svoj položaj, prestopi meje svojih pravic ali ne 
opravi svoje dolžnosti ter si s tem zase ali za drugega pridobi kako korist ali 
prizadene komu škodo, 

17. član RD, ki zaradi zalotitve pri disciplinski kršitvi ali pri kakršnem koli uradnem 
postopku s strani ribiškega čuvaja ali druge za nadzor pooblaščene osebe zavestno 
navaja neresnice, ali ga žaljivo obdolžuje dejanja, ki ga oseba ni storila, očitana 
storitev pa bi za ribiškega čuvaja ali pooblaščeno osebo pomenila storitev 
disciplinske kršitve. 

18. Druge kršitve, s katerimi se kršijo predpisi s področja sladkovodnega ribištva kot tudi 
akti ali sklepi, ki so jih sprejeli pristojni organi RD. 

 
 

6.a člen 
(ukrepi ribiškega čuvaja) 

 
(1) Za prekrške iz 1., 3., 6., 7., in 10. točke 3. odstavka 6. člena lahko ribiški čuvaj odvzame 

ribolovno dovolilnico ribiču, kot dokaz v disciplinskem postopku.  
(2) Ribolovna dovolilnica se odvzame do zaključka disciplinskega postopka.  
(3) O odvzeti ribolovni dovolilnici odloča disciplinsko sodišče.  
(4) O odvzemu ribiški čuvaj izda potrdilo.  

 
7.  člen 

(disciplinski ukrepi) 
 
Disciplinski ukrepi, ki jih izreka Disciplinsko sodišče so: 
1. opomin;  
2. javni opomin;   
3. globa;  
4. prepoved ribolova od 6 do 24 mesecev;   
5. izvršitev do 25 dodatnih delovnih ur pri izvajanju gospodarskega načrta;  
6. izključitev.  

 
8.  člen 

(izrekanje disciplinskih ukrepov) 

 
(1) Opomin se izreče za lažje disciplinske kršitve in za tiste težje disciplinske kršitve, ki so 
milejše narave oziroma za katere se ugotovi olajševalne okoliščine zaradi katerih bo že z 
opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa. 
(2) Javni opomin se izreče za ponavljajoče lažje disciplinske kršitve in za težje disciplinske 
kršitve, za katere se ne ugotovi olajševalnih okoliščin.   
(3) Globa se izreče za težje disciplinske kršitve s katerimi je storilec povzročil škodo na ribah, 
se z ribami okoristil ali s svojim dejanjem kako drugače povzročil nastanek materialne škode, 
s katerim je bila oškodovana RD. Globa se lahko izreče tudi poleg disciplinskih ukrepov iz 2. 
In 4. Točke tega člena.  
(4) Prepoved ribolova se izreče za težje disciplinske kršitve s katerimi je storilec ravnal v 
nasprotju s pravili lova rib, kršil etiko ribičev in izgubil zaupanje v izvajanje lova rib v RD.   
(5) Izvršitev dodatnih delovnih ur pri izvajanju gospodarskega načrta se lahko izreče poleg 
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vseh disciplinskih ukrepov iz 1., 2., 3. in 4. točke tega odstavka.   
(6) Izključitev se izreče za težje disciplinske kršitve in za ponavljajoče disciplinske kršitve, če 
član RD:   

1. krši dolžnosti, ki so določene s statutom in drugimi akti RD;   
2. zavestno ravna proti interesom in ugledu RD;   
3. je pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki škodujejo ugledu RD.   

(4) Izključitev se izreče, če je bil članu RD že izrečen javni opomin. V primeru, da narava 
težje disciplinske kršitve onemogoča normalno delo RD ali ima negativen odziv javnosti, 
lahko Disciplinsko sodišče izreče izključitev brez predhodno izrečenega javnega opomina.   
(5) Po izključitvi se lahko član v skladu s statutom RD ponovno včlani šele po preteku 5 let 
od izključitve.  
 

9. člen 
(stek kršitev) 

 
(1) Če je storilec z enim dejanjem storil več kršitev o katerih mu še ni bil izdan sklep, se mu 
lahko določi disciplinski ukrep za vsako kršitev posebej.   
(2) Za storjene disciplinske kršitve iz prejšnjega odstavka se storilcu lahko določi tudi 
disciplinski ukrep za vse kršitve skupaj.  
 

10. Člen 
(vrednost delovne ure in možnost plačila) 

 
(1) Nominalno vrednost delovne ure s sklepom določi Upravni odbor RD (v nadaljevanju UO  
RD).   
(2) Obdolženec, kateremu je bil izrečen disciplinski ukrep izvršitve dodatnih delovnih ur pri 
izvajanju gospodarskega načrta, lahko le te na podlagi določbe prejšnjega odstavka tega 
člena, tudi plača.  
 

11. člen 
(ugotavljanje dejanskega stanja) 

 
(1) Disciplinsko sodišče je pri svojem delu neodvisno in odloča po prosti presoji s tem, da 
upošteva zakonske predpise iz področja sladkovodnega ribištva kot tudi akte, ki jih je 
sprejela RD in Ribiška zveza Slovenije.   
(2) Disciplinsko sodišče ugotavlja resničnost vseh okoliščin in dejstev, ki so pomembna za 
izrek odločitve. Pri tem skrbno prouči vsa dejstva in dokaze, tako tiste, ki bremene 
obdolženega člana RD kot tudi one, ki so mu v korist. Pri tem upošteva predvsem:  

1. težo kršitve;   
2. omogočanje normalnega dela RD;  
3. nevarnost in škodo, ki je bila povzročena;   
4. preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov;  
5. dosedanje vedénje in morebitne prejšnje disciplinske kršitve člana RD.  

 
 

12. člen 
(evidenca o disciplinskih ukrepih) 
 

RD vodi evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih ukrepov. 
 

 
IV. DISCIPLINSKI POSTOPEK 

 
13. člen 

(uvedba disciplinskega postopka) 
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(1) Disciplinski postopek se prične na predlog disciplinskega tožilca RD. Disciplinski tožilec 
prične disciplinski postopek na lastno pobudo ali na obrazloženo pobudo člana ali organa   
RD. Disciplinski postopek je neformalen in hiter.   
(2) Ribiški čuvaj ali druga pristojna oseba, ki izve za disciplinski prekršek, mora podati v 
najkrajšem možnem času disciplinskemu tožilcu pisno izjavo, v kateri navede vse bistvene 
okoliščine prestopka, zlasti podatke o storilcu, dan, čas, kraj, način storitve dejanja in 
dokaze.  
(3) Predlog disciplinskega tožilca za disciplinski postopek obsega:  

1. ime in priimek disciplinskega obdolženca,   
2. kratek in jedrnat opis dejanja, ki predstavlja disciplinski prestopek,   
3. dokaze, ki se naj izvedejo,   
4. navedbo nastale morebitne premoženjske škode,   
5. določilo zakona, statuta, pravilnika ali poslovnika oz. sklepa, ki je bil z opisanim 

dejanjem kršen.   
(4) Disciplinski postopek se uvede s pisnim sklepom, ki ga izda disciplinsko sodišče. Za dan 
uvedbe disciplinskega postopka se šteje dan, ko je bil sklep o uvedbi disciplinskega 
postopka vročen članu RD.  
 

14. člen 
(sklep o uvedbi disciplinskega postopka) 

 
(1) Sklep o uvedbi disciplinskega postopka mora vsebovati :  

1. ime in priimek člana RD, zoper katerega se uvaja disciplinski postopek;  
2. kraj, čas in opis kršitve;   
3. opredelitev kršitve;   
4. dokaze o dejstvih in okoliščinah, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da gre za 

disciplinsko kršitev člana RD;   
5. opozorilo članu RD, da se lahko zagovarja sam ali po pooblaščencu ali pa poda 

pisno izjavo.   
(2) V disciplinskem postopku ni mogoče ugotavljati odgovornosti za disciplinske kršitve, ki 
niso vsebovane v sklepu o uvedbi disciplinskega postopka.   
(3) Sklep o uvedbi disciplinskega postopka se vroči članu RD.  
(4) Zoper sklep o uvedbi disciplinskega postopka ni posebne pritožbe.  
 

15. člen 
(zastaranje uvedbe disciplinskega postopka) 

 
(1) Pregon disciplinskih prestopkov zastara v enem letu od dneva storitve.  
(2) Disciplinski postopek se uvede tudi v primeru, če gre za dejanje, ki je kaznivo dejanje ali 
prekršek. V tem primeru veljajo za zastaranje disciplinskega pregona roki, ki so določeni za 
zastaranje kaznivega dejanja ali prekrška.  

 
16. člen 

(zastaranje vodenja disciplinskega postopka) 

 
(1) Vodenje disciplinskega postopka zastara po dveh letih od dneva, ko se je izvedelo za 

disciplinsko kršitev. 
 

17. člen 
(vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku) 

 
(1) O disciplinski odgovornosti obdolženega člana RD lahko Disciplinsko sodišče odloči le na 
podlagi obravnave. Omogočiti se mu mora, da se izjavi o vseh dejstvih in dokazih, ki ga 
obremenjujejo in da navede vsa dejstva in dokaze, ki so mu v korist.   
(2) Vabilo na obravnavo se vroči obdolženemu članu RD in predlagatelju.   
(3) Med vročitvijo vabila na obravnavo obdolženemu članu RD in obravnavo mora preteči 
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najmanj 8 dni.   
(4) Vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku mora vsebovati:   

1. ime in priimek obdolženega člana RD;   
2. številko in datum sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;  
3. datum, kraj in čas obravnave;   
4. opozorilo obdolženemu članu RD, da se lahko zagovarja sam ali po pooblaščencu 

oziroma da se mu obravnave ni treba udeležiti in da lahko poda pisno izjavo;   
5. opozorilo obdolženemu članu RD, da se bo obravnava opravila tudi, če se obravnave 

ne bo udeležil sam ali njegov pooblaščenec in izostanka ne bo opravičil do začetka 
obravnave;  

6. opozorilo obdolženemu članu RD, da lahko poda pisno izjavo: 
-   s katero prizna očitano dejanje in soglaša s predlaganim disciplinskim 

ukrepom ribiškega tožilca, 
-  se obravnave osebno ne bo udeležil, niti ne bo nanjo poslal svojega 

zagovornika, 
- da se zoper sklep disciplinskega sodišča ne bo pritožil.   

7. opozorilo na pravico do vpogleda v disciplinski spis.   
(5) Vabilo drugim osebam (npr. pričam) mora vsebovati:   

1. ime in priimek obdolženega člana RD zoper katerega je uveden disciplinski postopek;   
2. številka in datum sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;  
3. datum, kraj in čas obravnave;   
4. svojstvo vabljenega.  

(6)  Opravičljivi razlogi neudeležbe na obravnavi: 
- bolezen (izkazana z zdravniškim spričevalom) 
- smrt v družini za čas pogrebnih svečanosti 
- nujne službene odsotnosti, ki jih v primeru izostanka opraviči s potrdilom 

delodajalca 
- drugi smiselni objektivni razlogi 

Razlog in pisno dokazilo mora vabljeni dostaviti disciplinskemu sodišču najkasneje do 
pričetka glavne obravnave.  

 
18. člen 

(zagovor obdolženega člana RD na obravnavi) 

 
(1) Obdolženi član RD se na obravnavi ni dolžan zagovarjati, vendar ga je Disciplinsko 
sodišče dolžno opozoriti, da lahko odloči o njegovi disciplinski odgovornosti tudi če se ne 
zagovarja.   
(2) Po končanem zagovoru obdolženemu članu RD najprej postavlja vprašanja Disciplinsko 
sodišče, nato pa disciplinski tožilec, kot predlagatelj disciplinskega postopka.   
(3) Obdolženi član RD, ki se obravnave ne udeleži, lahko pošlje navedbe o dejstvih in 
dokazih v svojo korist v pisni obliki in jih Disciplinsko sodišče na obravnavi javno prebere.  
 

19. člen 
(zaslišanje vabljenih na obravnavo) 

 
(1) Vabljeni ne sme biti navzoč pri zaslišanju obdolženega člana RD v disciplinskem 
postopku, niti pri zaslišanju drugega vabljenega, če sam še ni bil zaslišan.   
(2) Obdolženi član RD, ki je v disciplinskem postopku, je lahko navzoč pri zaslišanju 
vabljenih.   
(3) Pred zaslišanjem Disciplinsko sodišče vabljenega opozori, da je dolžan govoriti resnico in 
da ne sme ničesar zamolčati, da pa lahko odkloni odgovor na posamezno vprašanje, ki bi 
njega ali njegove bližnje spravilo v hudo sramoto, precejšnjo premoženjsko škodo ali 
kazenski pregon.   
(4) Po končanem zaslišanju vabljenemu najprej postavlja vprašanja Disciplinsko sodišče, 
nato disciplinski tožilec, kot predlagatelj disciplinskega postopka in na koncu obdolženi član 
RD, ki je v postopku oziroma njegov pooblaščenec.  



7 

 

(5) O dejstvih, ki so nesporna ali jih obdolženi prizna ni potrebno izvajati posebnih 
ugotovitvenih postopkov.  

 
20. člen 

(zaključek glavne obravnave) 
 
(1) Po končanem dokaznem postopku in če je Disciplinsko sodišče mnenja, da je stanje 
zadeve dovolj razjasnjeno, naznani predsednik senata, da je dokazni postopek končan in da 
končno besedo disciplinskemu tožilcu, ki poda svoj predlog in obdolženemu članu RD.   
(2) Ko je obravnava zaključena se Disciplinsko sodišče umakne k posvetovanju in odločanju 
o obdolženčevi krivdi in kazni.  
 

21. člen 
(odločitev o disciplinski odgovornosti) 

(1) Pri odločanju Disciplinskega sodišča sme biti poleg članov senata Disciplinskega sodišča 
navzoč le še zapisnikar, ki o posvetovanju in glasovanju o disciplinski odgovornosti 
obdolženega člana RD in o izbiri disciplinskega ukrepa, sestavi poseben zapisnik.   
(2) Pri razglasitvi odločitve Disciplinskega sodišča so tako kot na obravnavi lahko prisotne le 
osebe, ki so prejele vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku.   
(3) V bolj zapletenih zadevah lahko Disciplinsko sodišče odloči, da bo sklep izdalo pisno, in 
sicer najkasneje v 30 dneh od dne, ko je bila končana obravnava.  
(4) Sklep o disciplinski odgovornosti vsebuje uvod, izrek, obrazložitev in pravni pouk.   
(5) Disciplinsko sodišče mora sklep o disciplinski odgovornosti vročiti obdolženemu članu   
RD.  
 

22. člen 
(odločitve Disciplinskega sodišča) 

 
Disciplinsko sodišče lahko sprejme naslednji odločitvi: 
1. sklep, s katerim ustavi disciplinski postopek ali   
2. sklep, s katerim ugotovi, da je obdolženi član RD odgovoren za disciplinsko kršitev in s 
katerim izreče ustrezen disciplinski ukrep. Če je obdolženi član povzročil materialno škodo, 
mu lahko Disciplinsko sodišče naloži, da mora ugotovljeno škodo poravnati.  
 

23. člen 
(ustavitev postopka) 

 
Disciplinski postopek se ustavi, če: 
1. ni dokazano, da je obdolženi član RD storil očitano disciplinsko kršitev;   
2. Disciplinsko sodišče ugotovi, da je zastarala uvedba disciplinskega postopka ali da je 

zastaralo vodenje disciplinskega postopka;   
3. Disciplinsko sodišče ugotovi, da dejanje, ki se obdolženemu članu RD v disciplinskem 

postopku očita, ni opredeljeno kot disciplinska kršitev;   
4. Disciplinsko sodišče ugotovi, da ni podana disciplinska odgovornost obdolženega  člana   

RD;   
5. je obdolženemu članu RD v času trajanja disciplinskega postopka prenehalo članstvo v 

RD.  
 

24. člen 
(izbira disciplinskega ukrepa) 

 
Pri izbiri disciplinskega ukrepa, ki ga izreka disciplinsko sodišče, se upošteva: 
1. stopnja odgovornosti člana RD v disciplinskem postopku,   
2. stopnja krivde glede na to, ali je bila disciplinska kršitev storjena z naklepom ali iz 

malomarnosti,  
3. teža nastalih posledic disciplinske kršitve,   
4. olajševalne in oteževalne okoliščine,   
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5. podatek o tem, ali je član RD že prej storil disciplinsko kršitev, vrsta in teža disciplinske 

kršitve in izrečeni disciplinski ukrep, če disciplinska kršitev še ni bila izbrisana iz 

evidence.  

 
25. člen 

(stroški disciplinskega postopka) 

 
(1) Stroški postopka so izdatki za priče, izvedence ter tolmače in se naložijo v plačilo 
kaznovani osebi.   
(2) Stroški se odmerijo na naslednji način:   

1. za vsako začeto uro zasedanja senata disciplinskega sodišča se za vsakega člana 
senata obračuna vrednost ene delovne ure,   

2. pavšalni stroški postopka (materialni stroški, poštnina) dve delovni uri.   
(3) Vrednost delovne ure za obračun je enaka znesku neopravljene delovne ure, ki se 
uporablja za poravnavo obveznosti članov, ki delovnih ur niso opravili.  
(4)  V primeru, da poda obdolženi član pisno izjavo v skladu s 6. točko 17. člena tega 
pravilnika, je oproščen stroškov postopka. 
  

26. člen  
(razglasitev odločitve Disciplinskega sodišča) 

 
(1) Predsednik senata ustno razglasi odločitev. Pri tem na kratko pove razloge za sprejeto 
odločitev in pouči obdolženega člana RD o pravici do pritožbe.   
(2) Obdolženi član RD in Disciplinski tožilec se lahko po razglasitvi odločitve odpovesta 
pravici do pritožbe in do pisnega odpravka odločbe, kar se vpiše v zapisnik. Tisti, ki se 
odpove pravici do pritožbe se ne more več pritožiti. Če se pritoži, pritožbo predsednik 
senata, kot nedovoljeno zavrže.  
 

27. člen 
(zapisnik) 

 
O vodenju obravnave v disciplinskem postopku se vodi strnjen zapisnik. Vodi ga predsednik 
senata, piše pa ga zapisnikar ali eden od članov senata. Podpišejo ga vsi člani senata 
Disciplinskega sodišča ter zapisnikar, če ni član Disciplinskega sodišča in obdolženi član RD. 
 

 

V. PRAVNA SREDSTVA 
 

28. člen 
(vsebina pritožbe) 

 
(1) Zoper odločitev Disciplinskega sodišča se lahko pritožijo obsojeni član RD, ki je bil v 
disciplinskem postopku ter predlagatelj.   
(2) Pritožba se lahko vloži v 8 dneh od vročitve sklepa Disciplinskega sodišča.   
(3) Pritožba mora obsegati:  

1. navedbo sklepa Disciplinskega sodišča, zoper katerega se vlaga;  
2. pritožbene razloge in obrazložitev;   
3. podpis.  

 
29. člen 

(pritožbeni razlogi) 
 
(1) Sklep o disciplinski odgovornosti se lahko s pritožbo izpodbija zaradi:   

1. zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja;  
2. bistvenih kršitev pravil postopka;  
3. zmotne uporabe materialnega prava.  
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(2) Upravni odbor RD preizkusi odločitev Disciplinskega sodišča v tistem delu, v katerem se 
izpodbija s pritožbo, po uradni dolžnosti pa vselej preveri obstoj morebitnih bistvenih kršitev 
pravil postopka in pravilnost uporabe materialnega prava.  
 

30. člen 
(odločanje o pritožbi) 

O pritožbi zoper odločitev Disciplinskega sodišča odloča Upravni odbor RD z večino glasov 
navzočih članov Upravnega odbora RD. 
 

31. člen 
(odločitve Upravnega odbora RD) 

 
(1) Upravni odbor RD lahko sprejme naslednje odločitve: 
1. ugotovi, da je pritožba prepozna in jo zavrže;   
2. ugotovi, da pritožba ni dovoljena in jo zavrže;   
3. ugotovi, da pritožba ni utemeljena in potrdi sklep Disciplinskega sodišča;   
4. ugotovi, da je pritožba utemeljena, ker je:   

a) podana absolutna bistvena kršitev pravil postopka;   
b) za pravilno ugotovitev dejanskega stanja je treba ugotoviti nova dejstva ali izvesti 

nove dokaze ali da je bilo zaradi zmotne uporabe materialnega prava dejansko stanje 
nepopolno ugotovljeno;   

c) na podlagi obravnave ugotovil drugačno dejansko stanje kot je bilo ugotovljeno pred 
Disciplinskim sodiščem oziroma da je Disciplinsko sodišče zmotno presodila listine ali 
posredno izvedene dokaze, njen sklep o disciplinski odgovornosti pa se opira samo 
na te dokaze oziroma da je Disciplinsko sodišče iz ugotovljenih dejstev nepravilno 
sklepalo na obstoj drugih dejstev, sklep o disciplinski odgovornosti pa se opira na ta 
dejstva oziroma je ugotovil, da je Disciplinsko sodišče pravilno ugotovilo dejansko   
stanje, da pa je zmotno uporabilo materialno pravo.  

(2) V primeru utemeljenosti pritožbe na podlagi točk a) in b) prejšnjega odstavka Upravni 
odbor RD razveljavi sklep Disciplinskega sodišča in mu zadevo vrne v ponovno 
obravnavanje in odločanje, v primeru utemeljenosti pritožbe na podlagi točke c) pa Upravni 
odbor RD spremeni sklep Disciplinskega sodišča. 
 

 
VI. IZVRŠITEV SANKCIJ 

 
32. člen 

(izvršitev odločbe) 

 
(1) Odločba se izvrši, ko postane dokončna in ko za njeno izvršitev ni več nobene pravne 
ovire. Odločba postane dokončna, če proti njej ni bila vložena pravočasno pisna pritožba ali 
če je bilo o pritožbi že dokončno odločeno.   
(2) Posamezen disciplinski ukrep se izvrši tako:   
1. Opomin izreče predsednik senata Disciplinskega sodišča ustno po končani glavni 

obravnavi;   
2. javni opomin se izvrši tako, da se objavi v sporočilu, ki ga RD pošlje vsem članom RD 

oziroma predsednik Disciplinskega sodišča seznani člane RD na Zboru članov RD;   
3. denarna kazen ali plačilo izrečenih dodatnih delovnih ur se izvršita tako, da se pošlje 

položnica za denarno nakazilo obsojenemu članu. Član lahko zaprosi za plačilo v več 
obrokih;   

4. prepoved ribolova od 6 do 24 mesecev se izvrši tako, da se obsojenemu članu odvzame 
veljavna ribolovna dovolilnica, nova pa se mu izda šele po preteku dobe, za katero je bila 
izrečena kazen.  

5. izključitev se izvrši z odvzemom članske izkaznice in letne ribolovne dovolilnice.   
(3) Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v 6 mesecih od dneva dokončnosti sklepa o 
disciplinski odgovornosti.   
(4) Dokončen disciplinski ukrep se vpiše v evidenco.  
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(5) Izrečeni disciplinski ukrepi se izbrišejo, če obsojeni ni storil novega disciplinskega 
prestopka in sicer:   

1. opomin, denarna kazen in izvršitev dodatnih delovnih ur po preteku enega leta,   
2. prepoved ribolova in izključitev iz RD po preteku treh let, odkar je bila kazen 

prestana.  
(6) Izbris disciplinskega ukrepa ima učinek, kot da član RD ni bil kaznovan.  
 

 
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 
33. člen 

(prehodna določba) 

 
Disciplinski postopek, ki se je začel pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljuje po 
določbah tega pravilnika.  
 

34. člen 
(končna določba) 

 
(1) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o disciplinskem postopku v 
RD Bistrica, ki ga je sprejel zbor članov 19. marca 2016.   
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Zboru članov.  
 
 

 

  Predsednik 

  Zlatko Svenšek 

 
 



 

Ribiška družina Bistrica 

Soze 15, p.p. 61 

6250 Ilirska Bistrica 

 

 

ZBOR ČLANOV 

 
 

PROGRAM DELA RD BISTRICA ZA LETO 2022 
 
 
I. Izvajanje ribiškega upravljanja  
 
Izvajanje koncesijske pogodbe in ribiško-gojitvenega načrta preko letnega programa 
upravljanja, skrb za varstvene in gojitvene revirje, izvajanje elektro izlovov v gojitvene 
namene, urejanje in vzdrževanje ribolovnih revirjev.  
 
Izvajanje predpisanih vlaganj avtohtone marmorate postrvi v gojitvene potoke in reko 
Reko, vlaganje drugih vrst rib po veljavnem ribiško-gojitvenem načrtu in programu dela, 
vzreja marmoratih postrvi iz lastne matične jate, v okviru lastnih zmožnostih. 
 
Izvajanje predpisanih nalog in ukrepov ob poginih rib in morebitnih drugih naravnih ali 
ekoloških nesrečah.  
 
Zbiranje vseh potrebnih podatkov in vodenje predpisanih evidenc o izvajanju ribiškega 
upravljanja.  
 
Priprava predpisanih poročil in pravočasno posredovanje le teh v ribiški kataster.  
 
Zavzemati se za delovanje društva in posameznikov s poudarkom na integriteti; 
celovitosti, skladnosti, pristnosti, poštenosti, verodostojnosti, delovati skladno z 
veljavnim pravom, etičnimi normami, moralnimi in pravnimi načeli. 
 
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 
 
Zakonito, strokovno in vestno upravljanje z vsemi materialnimi in finančnimi sredstvi 
ribiške družine v dobro vseh članov.  
 
Sodelovanje z VGP Drava Ptuj ter drugimi pristojnimi institucijami 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 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 ter 
izvajanje aktivnosti na povečanju prepoznavnosti RD, prizadevati se s ciljem povečati 
zanimanje mladih do športnega ribolova in društvenih dejavnosti.  
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III. Investicije in Drugi stroški  
 
Investicije se morajo izvajati na podlagi sprejetega finančnega načrta za tekoče leto s 
poudarkom, da se osnovna dela v največji možni meri izvajajo poreko obveznih delovnih 
ur naših članov tako, da pri tem nastanejo minimalne finančne posledice.  
 
V ribiškem domu se izvedejo investicije za zagotovitev temeljnih pogojev za vzpostavitev 
osnovne gostinske ponudbe in oddajanja sob v kratkoročni najem (prenova osrednjega 
prostora v pritličju – rekonstrukcija gostinskega pulta, menjava kuhinje; adaptacija sob – 
izolacija in montaža AC, zamenjava ležišč in posteljnine, pleskanje). Pritličje in masarda 
ribiškega doma se oddata v pogodbeni najem najustreznejšemu kandidatu po izboru 
upravnega odbora. Izdelati je potrebno požarni red in energetsko izkaznico stavbe. 
 
Druga dela se izvedejo v okviru finančnega načrta, pri katerih bodo nastale finančne 
posledice in sicer:  

• zagotavljanje sredstev za potrebe revitalizacije avtohtone marmorate (soške) 

postrvi na reki Reki, 

• izvajanje čistilnih akcij na športno ribolovnih revirjih, gojitvenih potokih in 

rezervatih, pri tem si prizadevati pomoč lokalne in krajevnih skupnosti, 

• Vzdrževanje poti in obstoječih lovnih mest, ureditev novih ribolovnih mest na 
jezeru Mola za potrebe krapolova,  

• dokončanje del v ribogojnici; zaščita lesenega ostrešja, izdelava notranjega 
ometa, nabava novih valilnikov,  

• dela v ribiškem domu; dokončanje del v kletnih prostorih; zamenjava osvetljave 
in ureditev pisarniškega prostora, nakup novega prenosnega računalnika,  

• nabava druge nujno potrebne opreme za nemoteno delovanje ribiškega doma in 
ribiškega upravljanja, 

• Sofinanciranje delovanja tekmovalne komisije, nabava osnovne ribiške opreme 
za mlade ribiče tekmovalce.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA

Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica
FINANČNI NAČRT 

za leto 2022

Zbor članov 2022

SM Konto Naziv konta ODHODKI PRIHODKI

Delovanje družine

1 40 Stroški materiala 3.600,00 300,00

1 400000 Stroški hrane in pijače 800,00

1 400100 Stroški članskih izkaznic, itn. 600,00

1 400300 Stroški table, kape, majice 600,00 300,00

1 403000 Stroški nadomestnih delov in drug. str.za vzdrževanje 500,00

1 403100 Drobni inventar in drugi stroški 800,00

1 406000 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 300,00

1 41 Stroški storitev 1.150,00

1 415000 Stroški bančnih stor. plačil. prometa in zavarovanj 250,00

1 415100 Stroški zavarovalnih premij 350,00

1 419000 Stroški poštnin in telefona 350,00

1 419500 Stroški usposabljanj 200,00

1 48 Drugi stroški 8.950,00

1 480000 Članarine (RZS, ZRD) 5.000,00

1 480100 Koncesija, takse 3.950,00

2.000,00

1 70 Članarine in prispevki 12.500,00

1 700000 Članarine 11.000,00

1 700100 Prispevki članov 1.000,00

1 704000 Donacije fizičnih in pravnih oseb 500,00

15.700,00 12.800,00

Ribiški dom Soze

2 40 Stroški materiala 1.950,00 1.000,00

2 402000 Električna energija 1.400,00 1.000,00

2 403000 Stroški nadomestnih delov in drugih str.za vzdrževanje 350,00

2 403100 Drobni inventar 200,00

2 41 Stroški storitev 8.850,00 700,00

2 412000 Storitve v zvezi z vzdrževanjem, nabava osnov. Sredstev 7.000,00

2 415100 Stroški zavarovalnih premij in drug. storitev 850,00

2 419100 Stroški voda, smeti, zavarovanje 1.000,00 700,00

2 76 Prihodki 3.500,00

2 760000 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 500,00

2 760700 Prihodki od najemnin 3.000,00

10.800,00 5.200,00

Ribogojnica

4 02 Stroški materiala 500,00

4 76 Prihodki 6.570,00

4 760700 Prihodki od najemnin (Kompenzacija-šarenka) 6.570,00 6.570,00

7.070,00 6.570,00

Gospodar - gojitvena dejavnost

5 40 Stroški materiala 11.250,00

5 400000 Stroški materiala, hrane in pijače 900,00

5 400500 Ribe 10.000,00

5 403100 Drobni inventar 350,00

5 41 Stroški storitev 250,00

5 414000 Kilometrine, poštnine in zavarovanje 250,00

5 76 Prihodki 2.000,00

5 760800 Prihodki od prodaje - interventni izlovi 2.000,00

REZERVACIJA SREDSTEV-RIBE 6.000,00

11.500,00 2.000,00

Sekcija Vreme - rezervacija sredstev

SKUPAJ 

SKUPAJ 

SKUPAJ

SKUPAJ 
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SM Konto Naziv konta ODHODKI PRIHODKI

Gospodar - vzdrževanje

6 40 Stroški materiala 1.200,00

6 400000 Stroški hrane in pijače 400,00

6 402100 Diesel in benzin 200,00

6 403000 Stroški nadomest. delov in drugih stor. za vzdrževanje 400,00

6 403100 Drobni inventar 200,00

6 41 Stroški storitev 1.000,00

6 412000 Stroški storitev v zvezi z delovanjem in vzdrževanjem 1.000,00

6 419500 Stroški usposabljanj 0,00

2.200,00

Tekmovalna komisija

7 40 Stroški materiala 2.600,00

7 400000 Stroški hrane in pijače 600,00

7 400100 Materialni stroški 1.200,00

7 400200 Stroški ribiške opreme in pribora, tekm. hrana 800,00

7 41 Stroški storitev 1.450,00

7 419400 Prihodki štartnin in drugi prispevki 3.400,00

4.000,00

4.050,00 7.400,00

Izobraževanja

8 414000 KIlometrine 100,00

8 419500 Stroški usposabljanj / prispevki članov 400,00 150,00

500,00 150,00

Vodenje poslovanja

9 4 Stroški računovodstva in drugih storitev 1.200,00

1.200,00

Turistična dejavnost

10 40 Stroški materiala 200,00

10 400000 Stroški hrane in pijače 200,00

10 406000 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 0,00

10 41 Stroški storitev 1.800,00

10 417000 Stroški reklame (reklam. zgibanka) 300,00

10 419200 Stroški posredovanja pri prodaji kart 1.500,00

10 76 Prihodki 0,00 23.495,90

10 760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0,00

10 760100 Prihodki od prodaje turističnih ribolovnih dovolilnic 0,00 18.995,90

10 760200 Prihodki od prodaje članskih letnih dovolilnic 0,00 4.500,00

2.000,00 23.495,90

11 41 Stroški storitev 1.850,00

11 413000 Oprema 800,00

11 414000 KIlometrine 1.000,00

11 415100 Stroški zavarovalnih premij 50,00

1.850,00

Odbor za člane - Praporščaki

15 29 Sklad 245,90

15 291400 AČR - Sklad praporščaki (rezervirana sredstva) 245,90

40 Stroški materiala / Prihodki

15 407000 Drugi stroški materiala (spominske ploščice) 200,00 200,00

445,90 200,00

Ribiški čuvaji

SKUPAJ

SKUPAJ

Sofinanciranje športnih programov občine I. B.

SKUPAJ 

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ
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SM Konto Naziv konta ODHODKI PRIHODKI

Delo z mladimi

16 40 Stroški materiala 500,00

16 400000 Stroški hrane in pijače 200,00

16 400200 Stroški ribiškega materiala trnki, boile, hrana,... 200,00

16 400300 Stroški table, kape, majice 100,00

500,00

57.815,90 57.815,90

1.988,60

SKUPAJ

Soze, 19. marec 2022

SKUPAJ 

Kratkoročen predujem A. Šmigoc - krojaštvo
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75 let sladkovodnega ribištva na ilirskobistriškem 

 

 

 

ZBOR ČLANOV 

 

 

Zbor ribičev Ribiške družine Bistrica je na predlog Upravnega odbora in skladno s 17. 
členom statuta, na svojem zasedanju dne 19. marca 2022 sprejel naslednji 
 
SKLEP O PODELITVI NAZIVA 

 

ČASTNI ČLAN 

 
Antonu Biščaku, roj. 3.11.1946 
 
 
 

obrazložitev 
 

Gospod Anton Biščak je član Ribiške družine Bistrica od leta 1991.  
Celotno obdobje svojega članstva skrbi za uspešno delo na organizacijskih, 
naravovarstvenih in drugih področjih delovanja ribiške družine.  
Je izjemno aktiven in vesten član ribiške družine, nepogrešljiv člen pri splošnih 
aktivnostih gospodarske dejavnosti, kot so poribljavanja športno ribolovnih revirjev in 
gojitvenih potokov ter izvajanja elektro izlovov.  
Zadnjih deset let je tudi član upravnega odbora, v katerem zastopa in skrbi za interese 
članov sekcije Vreme ter ugodno stanje ribiškega okoliša na tem območju ribiškega 
okoliša.  
 
 
Soze, 19. marec 2022 
 
 
 
 

 
Zlatko Svenšek 

Zakoniti zastopnik  
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e-mail: ribiskadruzina.bistrica@siol.net

Zbor članov

PODELITEV PRIZNANJ ZASLUŽNIM ČLANOM
RD BISTRICA OB ZAKLJUČKU MANDATA 2017 – 22

DOBITNIKI PRIZNANJ

Št. IME IN PRIIMEK VRSTA PRIZNANJA
1 DARKO ZANOŠKAR

ZAHVALA
RIBIŠKE DRUŽINE

2 ALEKSANDER VOLK

3 KLEMEN PLANINC

4 ROK HORVAT

5 SAŠA KRŠTINC

6 LEONARD ŠOŠTARIČ

7 VLADO KORPAR

8 SRETKO GAZIBARIĆ

9 BORIS GALEKOVIČ

10 SIMEON PADOVAN

11 UROŠ MAHNE

12 IZIDOR MENCIGER

13 ALEŠ DEŽELAK

14 DUŠAN PERKOVIČ

15 ALEŠ PRIMC

16 RADO JURAČ

17 LUKA KEČKEŠ

18 SIMON PRIMC

19 VINKO RADIĆ

1 ROK PADOVAN

ZNAK
MLADI RIBIČ

2 Tevž SIRNIK

3 TAI STANIČ

4 Mojca ŠABIĆ

5 Tilen ŠKRLJ

6 Mitja VOLK



2/2

Št. IME IN PRIIMEK VRSTA PRIZNANJA
1 DAMIJAN BRUS

ZNAK ZA RIBIŠKE ZASLUGE
2 FRANKO FRUMEN

3 IGOR PETKOVIĆ

4 OLIVER ŠABIĆ

5 IGOR MEGLIČ

1 JURE GOMBAČ

RED ZA RIBIŠKE ZASLUGE
III. STOPNJE

2 NEJC UDOVIČ

3 PETER ŠKRLJ

4 NEDELJKO VIDOVIĆ

5 ROBERT ŽAGAR

6 MATJAŽ BAŠA

7 EMIL DERENČIN

8 MITJA CESAR

1 ZVONE BOLČINA RED ZA RIBIŠKE ZASLUGE
II. STOPNJE2 ŽELJKO MAČEK

1 IZTOK GRLJ RED ZA RIBIŠKE ZASLUGE
I. STOPNJE2 ZLATKO SVENŠEK

Soze, 19. Marec 2022 Zlatko Svenšek
Predsednik


