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Sklic Zbora članov - VABILO  
 
Predsednik RD Bistrica na predlog upravnega odbora obveščam vse člane, da bo sklic Zbora 
članov v soboto 18. marca z začetkom ob 16.00 uri v ribiškem domu, Soze 15, Ilirska 
Bistrica. 
 
Upravni odbor RD Bistrica na zboru predlaga naslednji  
 

DNEVNI RED 
 

1. Začetek občnega zbora 
2. Izvolitev organov občnega zbora 

• Delovnega predsedstva 

• Zapisnikarja 

• Dveh overiteljev zapisnika 

• Verifikacijsko volilne komisije 
3. Poročila o poslovanju ribiške družine 

• 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 2022 

• Letno poročilo nadzornega odbora 

• Poročilo verifikacijske komisije 
4. Razprava o poročilih in sprejem poročil 
5. Obravnava in sprejem sprememb statuta  
6. Obravnava in sprejem Pravilnika o discipl. in odšk. odgovornosti članov RD Bistrica 
7. Obravnava in sprejem program dela in finančnega načrta za leto 2023  
8. Vprašanja in pobude  
9. Zaključek občnega zbora   

 

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. 

 

Gradivo za Zbor bo v skladu s Poslovnikom o delu ZČ deset dni pred zborom dostopno v ribiškem 

domu oziroma na spletni strani RD. 

 

 

Lep pozdrav in DOBER PRIJEM! 

 

Iztok Grlj 

 

Št.:   33/2023 

Datum: 13.2.2023 
 

Predsednik 

 

 

 

Poslano: 

- Članom po seznamu 
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ZBOR ČLANOV 
 

POROČILO PREDSEDNIKA O DELU 

RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA V LETU 2022 
 

Delo Upravnega odbora Ribiške družine Bistrica je v letu 2022 po sprostitvi vseh omejitev v 

zvezi korona virusa spet potekalo po utečenih in usklajenih načinih delovanja, kot smo jih bili 

vajeni pred epidemijo.   

Prizadevali smo si izpeljati vse aktivnosti ribiškega upravljanja iz koncesijske pogodbe, ribiško 

gojitvenega narčta ter programa dela sprejetega na ZČ za leto 2022. Upravljanje ribiške 

družine je potekalo tako na klasičnih sejah UO, kot sejah v dopisni obliki. Člani upravnega 

odbora smo se v preteklem letu zbrali na štirih tovrstnih sejah. Na seje so bili vedno vabljeni 

tudi člani NO, DT in predsednik DS, kateri so se sej tudi udeleževali. 

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

izkazanimi poročiIi potekalo skladno z veljavnimi predpisi in načeli. Natančnejši podatki s tega 

področja bodo predstavljeni v finančnem poročilu in poročiIu, ki ga bo podal Nadzorni odbor 

družine. 

lzvajanje gospodarske dejavnosti je bilo v letu 2022 predvsem zaradi dolgotrajne suše 

podrejeno velikimi izzivom. S ciljem preprečevanja poginov rib je bilo potrebno opraviti veliko 

interventnih elektro izlovov na večini gojitvenih in ostalih potokov. Gojitveni cikli na gojitvenih 

potokih so s tem praktično porušeni in jih bo potrebno postaviti znova! Prav tako so člani 

interventne izlovne ekipe izvedli veliko število tovrstnih izlovov zaradi različnih sanacijskih del 

v zvezi proti poplavnih projektov, ki jih je v večini naročalo in izvajalo podjetje VGP Drava Ptuj. 

Ob tej priložnosti zato celotni ekipi izrekam iskreno zahvalo za njihovo požrtvovalno in 

nesebično opravljeno delo! Zaradi načrtovanega praznenja jezera Klivnik do njegovega 

biološkega minimuma (zaradi fizičnega pregleda in morebitnih popravil na sami pregradi) je 

UO sredi leta, ko je vodostaj na jezeru dosegel kritični nivo sprejel sklep, da se ribolov s ciljem 

preprečitve dodatnega pritiska na ribji živelj, na jezeru začasno prepove do preklica. Tovrstno 

praznjenje je bilo načrtovano tudi na jezeru Mola, vendar je bilo po usklajevanju z VGP Dravo 

opravljeno v milejši obliki in v poznem jesenskem obdobju tako, da prepoved ribolova ni bila 

nujna. Na jezeru Mola je bilo v preteklem letu s strani ZZRS opravljeno tudi obdobno vzorčenje 

ribjega življa in drugi temu spremljajoči monitoringi. Omeniti moram še, da smo ob 

posredovanju in vztrajnosti članov sekcije Vreme ob koncu preteklega leta s Parkom 

Škocjanske jame dosegli dogovor in sklenili pet letno pogodbo o sofinanciranju dejavnosti RD 

s strani parka. Dotična sredstva se bodo namejala predvsem za poribljavanje Reke z 

avtohtono postrjvo in izkazanimi potrebami za nakup opreme za potrebe gojitev oz. izlove rib. 

Turistična dejavnost in z njo povezana prodaja turističnih ribolovnih dovolilnic, gledano na 

samo število prodanih dovolilnic, se je v letu 2022 sicer v primerjavi z letom 2021 zmanjšala 

za cca. 11%. Ob podrobnejši primerjavi prodanih dovoilnic po posameznih vrstah dovolilnic, 

pa ugotavljam, da so se predvsem korenito spremenile številke med prodanimi dovolilnicami 

pri posameznih vrstah krapolova. Medtem, ko se je vidno zmanjšala prodaja navadnih 

(ujemi&vzemi) in enodnevnih dovolilnic (ujemi&spusti), se je po drugi strani konkretno 

povečala prodaja dvo- in tri- dnevnih dovolilnic po načelu U&S. Tako ugotavljam, da v kolikor 

preračunamo vse prodane turistične dovolilnice, ki jih je družina prodala v letu 2022, v 

izkoriščene enodnevne dovolilnice, je prodaja ostala praktično na enakem nivoju, kot leta 
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2021 (1.635 prodanih dnevnih dovolilnic). Več o sami strukturi prodaje dovolilnic bo 

predstavljeno v poročilu gospodarja. 

Kljub vsemu je bilo izvedenih večina aktivnosti ribiškega upravljanja iz koncesijske pogodbe 

in ribiško gojitvenega načrta. lzvedena so bila nujna poribljavanja z izjemo poribljavanj s 

smuči. Natančnejše poročilo gospodarske dejavnosti bo predstavil gospodar. 

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

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

svojimi pooblastili in nalogami. Ugotovljenih je bilo nekaj primerov nespoštovanja pravil 

ribolovnega režima RD, za katere pa pristojni organi RD še niso izpeljali dokončnih postopkov, 

ker je bilo medtem ugotovljeno, da veljaven pravilnik o disciplinski odgovornosti članov, 

sprejet na lanskem ZČ nima jasno opredeljenih določil glede dotičnih kršitev (zato predlog 

sprememb na ZČ 2023). Čuvaji in UO se poleg svojega rednega dela ukvarjamo tudi s 

primerom čuvajskega postopka med našim čuvajem in članom RD še iz leta 2021. Zaradi 

vrste nejasnosti v celotnem postopku, se je UO s ciljem dobiti določene odgovore odločil za 

naročilo in izdelavo pravne ocene celotnega postopka pri za to kompetentni osebi – odvetniku 

V. Urbančiču. Celotno opravljeno delo čuvajske službe bo v svojem poročilu predstavil vodja 

čuvajske službe. 

Tekmovalna komisija je delovala po načrtovanem in usklajenem programu in sprejetem 

tekmovalnem koledarju.  Z veliko vloženega truda so naši tekmovalci v vseh kategorijah in 

disciplinah v preteklem letu na tekmah dosegali nadpovprečne rezultate. Tako je naša 

mladinska ekipa po dolgih letih v končni razvrstitvi območne lige ZRD osvojila 1. mesto, 

članska pa tretje. Članska ekipa v kategoriji LKO pa je na državnem prvenstvu ponovno 

osvojila naslov državnih prvakov in si s tem nato tudi zagotovila nastop na svetovnem 

prvenstvu na Madžarskem. Več o opravljenem delu komisije bo predstavil njen predsednik. 

Na področju dela z mladimi ribiči smo tako uspeli sestaviti mladinsko ekipo, ki je nadaljevala 

s tekmovanji v okviru ZRD Primorske in svoje rezultate dvignila na še višji nivo. Izvedena je 

bil tudi tako imenovana Šola ribolova, ki je zadnja leta dobro obiskana in organizirana. Iskrena 

zahvala za opravljeno delo gre poleg našim mentorjem tudi vsem staršem naših mladih 

ribičev. V prihodnje bomo vsekakor nadaljevali z zastavljenimi programi in jih nadgrajevali. 

Dobrodošli bi bili še dodatni mentorji mladih ribičev, ki bi skrbeli za prenos znanja in 

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 s predlogi RD. Kljub 

vsem ugotovljam, da smo delo opravili kar se da uspešno, v duhu dobrega gospodarja in v 

interesu vseh članov. Opažamo sicer vedno večje (ne)dovoljene odvzeme vode 

posameznikov za namene namakanja in potrebe napajanja živine v vodotokih, kot sta 

predvsem reka Reka in potok Bistrica. Tej problematiki se bomo v letošnjem letu še posebej 

posvetili. Načrt UO se je še dodatno angažirati in vključiti lokalne skupnosti pri organiziranju 

in izvajanju skupnih čistilnih akcij na vseh revirjih v upravljanju RD.  

Ribiški dom smo v skladu s programom dela RD za l. 2022 temeljito obnovili in zamenjali 

nujno potrebna osnovna sredstva. Predvsem je bilo urejeno pritličje (gostinski lokal) in 

masarda ribiškega doma s ciljem priprave objekta za oddajo v najem. Ribiški dom (del njega) 

je tako družina v skladu s sprejetim program ZČ in na podlagi najemne pogodbe, ki jo je s 

sklepom odobril UO, oddala v najem (pritličje, masarda, kuhinja, terasi) s ciljem opravljanja 

gostinskih dejavnosti, najboljšemu ponudniku. To smo storili z dnem 1. junij 2022 in sicer za 

poiskusno obdobje enega leta in z možnostjo podaljšanja, s podjetjem Insureks, ki ga vodi 

njena lastnica in aktualna najemnica Tina Surina. Tekom polletnega obdobja oddajanja 

objekta so bile seveda ugotovljene tako pozitivne, kot negativne posledice tega dejanja, ki jih 
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bomo vsekakor v bodoče in v najkrajšem času skušali odpraviti, predvsem v dobro RD, njenih 

članov in ostalih gostov. Ne glede na vse pa ostajam prepričan, da je bila odločitev o oddaji 

ribiškega doma v najem pravilna odločitev tako s finančnega, organizacijskega ter  

promocjiskega vidika. 

V Načrtu dela UO v prihajajočem letu so tudi prizadevanja, da se lokalno skupnost pripelje 

do spoznanja in dejstva, da ribolov in ribolovni turizem na občinskem zemljevidu dokončno 

pristane, kot eden izmed ključnih trajnostno naravnanih lokalnih turističnih produktov, na 

katerem je teba le še dodatno graditi in ga nadgrajevati v smislu kvalitetne izkušnje ribolova 

in bivanja ribičev.   

Ob koncu se Vsem članom ribiške družine, upravnemu odboru, in drugim, ki so kakorkoli 
sodelovali pri organizaciji in delu ribiške družine ter ostalih aktivnostih, ki smo jih izvedli v 
preteklem letu iskreno zahvaljujem tako v osebnem imenu in kot predsednik družine. 

   

Z ribiškim pozdravom, Dober prijem! 

 
 

Soze, 18. marec 2023 

 

 

Iztok Grlj 

Predsednik   
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ZBOR ČLANOV 
 
 
 
 LETNO POROČILO GOSPODARJA  
O IZVAJANJU RIBIŠKEGA UPRAVLJANJA V LETU 2022 
 
 
 
Izvajanje gospodarske dejavnosti je bilo  v letu 2022 izredno naporno in stresno. Soočali smo se 
z veliko sušo in če ne bi ukrepali pravočasno z izrednimi izlovi po naših gojitvenih potokih in 
revirjih bi imeli zelo veliko izgub ribjega živeža. Tako pa smo ob pravočasnem ukrepanju uspeli 
ohraniti večino ribjega živeža.  
Kot gospodar sem izpeljal vse aktivnosti ribiškega upravljanja iz koncesijske pogodbe in ribiško 
gojitvenega načrta. 
Tako so bile v letu 2022 v zvezi gospodarske dejavnosti izvedene naslednje aktivnosti: 
 
 
1. RIBOGOJSTVO in IZLOVI gojitvenih potokov  
 
Pri ribiških kolegih v RD Ajdovščina smo v začetku leta kupiili 33.000 oplojenih iker soške 
postrvi, katere smo vložili v gojitveni potok Posrtrev in gojitveni potok Suhorščica. 
Pri ribiških kolegih v RD Ajdovščina smo dobili še 20.000 mladic soških postrvi od 5cm do 7cm 
in vložili v gojitveni potok Posrtrev. 
 
 

 Št.  Datum  Vrsta 
poribljavanja  

Revir  Št. plojenih 
iker / mladic)  

1.  26. februar  sonaravno  Posrtev  16.500 

2.  26. februar  sonaravno Suhorščica 16.500 

3. 14. maj sonaravno Posrtev 20.000 

 
 
Skladno z Letnim programom smo po končanem tri letnem ciklu v dveh delih izvedli elektro izlov  
gojitvenega potok Postrev.  
Zaradi znanih omejitev povezanih s korona virusom v letu 2021, smo v preteklem letu izvedli še 
preložen izlova gojitvenega potoka Suhorščica. 
 
 

 Št.  Datum  Vrsta izlova  Revir Št. rib  

1.  28. februar  konec vzrejnega cikla  Posrtev  Soška:  
Križanci:  
Potočna:  
Klen:  

295  
30  
12  
45  

4.  13. februar  konec vzrejnega cikla  Suhorščica  Soška:  
Križanci:  
Potočna:  
Grba:  
Klen:  

215*  
68*  
31*  
33*  
15 kg*  

 
 

Zaradi preteče suše in popolnega usiha potoka oz. reke, so člani sekcije Vreme dne 15. maj 
opravili še preventivni izlov gojitvenega potoka Padež v njegovem spodnjem delu med izlivom 
.  
Vse ribe so bile preseljene v Reko (skupaj: 100 postrvi, 25 grb, 30 kg klena). 
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Zaradi prevelike suše smo opravili  preventivni izlov gojitvenega potoka Posrtev 22. junija v 
celotnem delu. Vse ribe so bile preseljene v Reko (skupaj: 365 postrvi, 50 grb, 100 klen). 

 
 
2. POSEGI v ribiški okoliš  
 
V letu 2022 smo zaradi načrtovanih posegov v vodotoke iz različnih namenov, predvsem pa iz 
protipoplavnih razlogov, ki jih je izvajalo podjetje VGP Drava Ptuj, izvedli 11 intervencijskih 
izlovov: 

 
 

Št.  Datum  Revir  Mesto prenosa rib  Naročnik  

1.  25. februar  Reka - Jablanica-novakov 
mlin  vse ribe prenešene 

dolvodno 

VGP 
Drava 

 

2.  22. marec Molja – Zalči 

vse ribe prenesene 
gorvodno 

3.  14. april  Potok Bistrica 
4.  2. junij  Reka - Zabiče 
5.  11. junij  Molja – M. Bukovica 
6.  19. junij Reka - Trpče 
7.  2. julij Reka – potok Prem 
8.  23. julij Molja - Zarečica 
9. 4. oktober Kolaški potok 
10. 4. oktober Potok Sušica 
11. 
 

4. oktober Reka – Zabiče 

 
 

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 2022.  
V letu 2022 nismo beležili manjše onesnažene pri gostilni Korajžnik zaradi katerega je prišlo do 
pogina rib in smo  ustrezno ukrepali. Napisan je bil tudi zapisnik o poginu rib-klenov. 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 smuča) po načrtovanem 
programu dela za leto 2022. 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  

16.500 ml.  

2.  26.2.  Posrtev RD 
Ajdovščina  

soška 
postrv  

sonaravna 
gojitev  

16.500ml.  

3.  27.2.  Reka  Vodomec 
I.B.  

šarenka  dopolnilno  150 kg  

4.  29.3.  Klivnik  Vodomec 
I.B.  

šarenka  dopolnilno  600 kg  

5.  7.4. Reka  Vodomec 
I.B.  

šarenka  dopolnilno  150 kg  

6.  21.4.  Reka reka ZZRS  soška  vzdrževalno  200 kos  
7 29.4. Klivnik Vodomec 

I.B.  
šarenka vzdrževalno 200kg 
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8.  19.11.  Mola  ribogoj. 
Bolko  

krap dopolnilno  500 kg 

9.  19.11.  Mola ribogoj. 
Bolko  

ščuka dopolnilno  60 kg 

10.  5.12.  Mola  ribogoj. 
Žalec  

krap  dopolnilno  500 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 

67 215 27 /  416 344 235 2  81 1195  
119 760 316  

Št. rib 
31 6 3 /  36  33 295 /  18 455 

40 100 315  

Teža 

16 23 7 Som 

35 
100 126 193 /  31 593 

46 263 284  

 
 
5. 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 4     1 1 

križanec  5 7   1 2 7 9 
potočna  1 1   1 1 2 2 

šarenka  32  26   295  246  317  262  

smuč    58 108 16  35  70  152  

ščuka  1  8 6  18    7 23 

krap   31  100    31  91  

beli amur         

grba         

klen    3 2   3 2 

som    2 35   2 35 

SKUPAJ  40 46 100 263 315 284 455 593 
 
 

6. DELOVNE AKCIJE IN DRUGE AKTIVNOSTI  
Preteklo leto smo organizirali 5 skupinskih delovni akciji. Obvezne delovne ure so člani  opravili 
tudi individualno ali v manjših skupinah. Večinoma so delovne ure opravili vsi člani, razen par 
izjem, ter tistih ki so zdravniško opravičeni in tisti kateri so starostno opravičeni. 
Veliko število delovnih ur je bilo opravljenih v sodelovanju s tekmovalno komisijo ter kraparsko 
sekcijo in njihovi potrebami po vzdrževanju in urejanju tekmovalne trase ter nudenju pomoči pri 
pripravah in izvedbah tekem in ribiških srečanj.  
 
 
V letu 2022 smo opravili ali sodelovali pri še naslednjih pomembnejših zadevah: 

 
Izdelava Programa ribiškega upravljanja za leto 2023 in Letnega poročila za leto 2022,  

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

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

- Obnova celotnega Ribiškega doma v srednjem prostoru,  

- sodelovanje z VGP Drava v zvezi upravljanja in vzdrževanja vodostajev na akumulacijah Mola 
in Klivnik, sodelovanje pri sprejemu pravilnikov o upravljanju z akumulacijama,  
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- 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 
- Nakup in montaža dveh novih klimatskih naprav v RD, 
- Nakup in montaža nove peči na pelete.  
 
 
7. TURISTIČNA DEJAVNOST  
 
Prodaja turističnih ribolovnih dovolilnic je v letu 2022 kljub veliki suši in temu, da smo imeli 
Klivnik zaprt od konec avgusta pa do konec ribolovne sezone, ostala na enaki ravni oziroma se 
je celo nekoliko povečala. 
Skupno je bilo prodanih 963 ribolovnih dovolilnic oz. 1.635 enodnevnih dovolilnic. 
 

Revir Vrsta dovolilnice 2018 2019 2020 2021 2022 

Reka 

Salmonidi 43 36 37 43 49 

Roparice 2 18 19 12 5 

Ciprinidi 16 7 22 16 11 

Mola 

Roparice 118 116 70 93 77 

Ciprinidi 

Navadna   145 160 115 44 

Nočna   85 99 115 85 

1D 155 164 281 309 181 

2D 64 103 102 109 154 

3D 148 169 193 209 259 

Klivnik 
Roparice 64 76 60 32 7 

Salmonidi 123 144 46 60 36 

 1. april    10 55 

SKUPAJ    1.097 963 

 

 

PRERAČUN V PRODAJO ENODNEVNIH DOVOLILNIC 

 

Vrsta 
dovolilnice 

Salmonidi Roparice 

Ciprinidi 

SKUPAJ 

navadne 
1D 2D 3D nočne 

Št. prod. 
dovolilnic  

140 89 

55 181 154 259 85 

963 

734 

Št. prod.  
dnevnih dov. 

140 89 55 181 308 777 85 1.635 

 

RAZLIKA v primerjavi z l 2021: 

- Po prodanih dovolilnicah =  -13,2% 

- Preračunano v prodane enodnevne dovolilnice = +0,18% 
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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 

442 37  54  /  397  444  1.337  324  2  161  2.886  

Ulov/Št. 2155 /  3  /  47  78  2.674  365  /  26  5.322 
Teža/Kg 1000 /  15  /  130  213  12.300  308  /  57  1.755  

 
 
8. 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. 
 
 
9. SPLOŠNO UGOTOVITVE PRI DELOVANJU RIBIŠKE DRUŽINE  
Upravljanje ribiške družine je v preteklem letu potekalo že zaradi prej omenjenega sušnega 
obdobja naporno in zelo delovno. Člani upravnega odbora smo se na klasičnih sejah sestajali 
redno (3), večinoma predpriprav za  seje je bilo izpeljanih preko maila. Tako je bila večina 
sklepov in odločitev v zvezi upravljanja družine in izvajanja letnega programa, sprejeto na sejah 
upravnega odbora.  
 
 
Končno je Ribiška družina prišla do pravega najemnika oziroma najemnice Ribiškega doma. 
V začetku meseca junija smo podpisali eno letno pogodbi s Tino Surino z možnostjo 
podaljšanja za več let.  Najemnica je poživila dogajanje ob jezeru saj je v prvih mesecih bilo 
zelo veliko ljudi tako, da nekateri, ki niso sploh vedeli za nas so na spoznali. Svoje  osnovne 
naloge in dolžnosti je izpolnjevala in kar se da redno poravnavala svoje obveznosti in račune.  
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 2023.  
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 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 2022.  
Na koncu bi se rad iskreno zahvalil 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!  
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Ilirska Bistrica, 01.03.2023 

 
 
                                                                              Nejc Udovič  Gospodar RD  
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ZBOR ČLANOV 

 

 

PRODAJA TURISTIČNIH DOVOLILNIC  

V LETU 2022 

 

 

Revir Vrsta dovolilnice 2018 2019 2020 2021 2022 

Reka 

Salmonidi 43 36 37 43 49 

Roparice 2 18 19 12 5 

Ciprinidi 16 7 22 16 11 

Mola 

Roparice 118 116 70 93 77 

Ciprinidi 

Navadna   145 160 115 44 

Nočna   85 99 115 85 

1D 155 164 281 309 181 

2D 64 103 102 109 154 

3D 148 169 193 209 259 

Klivnik 
Roparice 64 76 60 32 7 

Salmonidi 123 144 46 60 36 

 1. april    10 55 

SKUPAJ    1.097 963 

 

 

PRERAČUN V PRODAJO ENODNEVNIH DOVOLILNIC 

 

Vrsta 
dovolilnice 

Salmonidi Roparice 
Ciprinidi 

SKUPAJ 
navadne 1D 2D 3D nočne 

Št. prod. 
dovolilnic  

140 89 
55 181 154 259 85 

963 
734 

Št. prod.  
dnevnih dov. 

140 89 55 181 308 777 85 1.635 

 

RAZLIKA v primerjavi z l 2021: 

- Po prodanih dovolilnicah =  -13,2% 

- Preračunano v prodane enodnevne dovolilnice = +0,18% 
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                    Letno poročilo čuvajske službe za leto 2022 
 
 
Statistični podatki dela čuvajske službe v letu 2022 
 
  

- Prevoženi kilometri 14503 
- Opravljene ure 1062 
- Opravljene kontrole domačih in tujih ribičev (turisti)     988 
- Število obhodov posameznih revirjev   659 

 
 
V obdobju leta 2022 je bilo ugotovljeno več lažjih kršitev pravilnika o ribolovnem 
režimu, ter ena težja, katera je bila prijavljena ribiški inšpekciji Ministrstva za 
kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. 
Le ta nas je naknadno obvestil, da je bil kršitelj ustrezno sankcioniran oziroma 
oglobljen. Kršitelj ni bil član naše RD. 
 
Disciplinskemu tožilcu so bili predani štirje (4) predlogi za uvedbo disciplinskega 
postopka, zaradi prekrškov domačih ribičev – članov RD Bistrica. 
Postopki so v teku. 
 
Obveščam vas, da sem na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(ministrici, državni sekretarki, predsedniku RZS in sekretarju RZS ) poslal pismo 
v katerem opozarjam na problematiko pravnega varstva čuvajev v RD in željo 
po podrobnejši preučitvi tega problema, z ciljem zagotoviti pravno pomoč 
(zaščito) s strani države izvajalcem čuvajske službe kot uradnim osebam, 
katere delujejo v javnem interesu. 
 
Na podlagi osnutka dopolnitev pravilnika RČ službe, pripravljamo predloge o 
dopolnitvi oziroma nadgraditvi le tega. Ker je zadeva nekoliko bolj kompleksna 
bom potreboval pomoč tako izkušenejših kot manj izkušenih čuvajskih kolegov, 
da skupaj sestavimo večini prijazen dokument, kateri bo nam vsem služil dlje 
časa. Nov pravilnik je ( po potrditvi članov čuvajske službe in potrditvi UO ) 
predviden, da stopi v veljavo z letom 2024, tako da imam(-o) dovolj časa za 
pripravo in skupno obdelavo predlogov dopolnitve. 
 
V letu 2023 želim do konca pripeljati zelo pomemben projekt o obvezni uporabi 
E dovolilnic in hkrati z njim uporabo E čuvaja. V zvezi z uporabo E čuvaja 
pridobiti natančna navodila za uporabo ali celo dogovoriti z razvijalcem Ribiške 
karte, o možnosti tečaja uporabe ali pa najmanj praktični predstavitvi aplikacije.  
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Čuvajska služba je statistično gledano v letu 2022 podrla vse rekorde pri 
opravljanju ur porabljenih za svoje delo (kontrolo ribičev), opravljenih kilometrih, 
številu obhodov in opravljenih kontrolah. Rezultati se žal kažejo zelo počasi, 
zato bomo v prihajajoči sezoni še povečali število obhodov in obenem zaostrili 
pogoje kaznovanja kršiteljev, saj se število prekrškarjev, ki jo po navadi 
odnesejo le z opominom, ne zmanjšuje. 

 
 
Kot vodja čuvajske službe ocenjujem, da je bilo delo čuvajev preteklo leto  
opravljeno korektno in v skladu z pravilnikom o izvajanju čuvajske službe. 
 
 
Vodja čuvajske službe Igor Meglič 
 
 
Soze, 3.3.2023 
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ZBOR ČLANOV 

 

LETNO POROČILO TEKMOVALNE KOMISIJE  

RD BISTRICA V LETU 2022 

 

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 tri tekmovalne ekipe so v letu 2022 sodelovale na tekmovanjih v območni ligi in pokalu Zveze 

ribiških družin Primorske, v kategoriji lov rib s plovcem (LRP) in državnem ter svetovnem prvenstvu 

kategoriji lov krapov z obtežilnikom (LKO). 

 

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

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

ŠOŠTARIČ, Darko ZANOŠKAR in Ismet KOVAČEVIČ. V ligi smo v končni razvrstitvi zasedli 3. 

Mesto, v pokalu pa 2. Mladinci so zmagali v ligi in pokalu. 

V kategoriji LKO so nas na državnem prvenstvu zastopali Igor PETKOVIĆ, Rok HORVAT in 

Dražen JURČEVIĆ. Ekipa Bistrica je DP končala na 1.mestu in si s tem zagotovili tudi udeležbo 

na svetovnem prvenstvu, ki se je odvijalo na jezeru Deseda na Madžarskem. Ekipa je po končani 

tekmi zasedla 20. mesto med 28. nastopajočimi. 

Za potrebe treningov in tekmovanj je družina tekmovalcem krila stroške registracije tekmovalcev, 

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

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

tekmah so v prilogi poročila.  

 

2. ORGANIZACIJA SREČANJ IN TEKMOVANJ 

Kot že vrsto let smo tudi v preteklom letu l. 2022 bili aktivni pri organizaciji ter izvedbi tradicionalnih 

srečanj RD in tekem območne lige ZRD Primorske. V letu 2022 smo gostili 2(dve) tekme državnega 

prvenstva v lovu krapov z obtežilnikom, 3(tri) 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 Ribiško Srečanje RD Bistrica . 1. aprila smo na Klivniku izvedli  

tradicionalno tekmo v lovu na najtežjo ulovljeno postrv. 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.  

http://www.rd-bistrica.si/
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3. TEKMOVALNA SEZONA 2022 

Za TS 2022 smo v skladu z 4. čl. Pravilnika TK RD Bistrica pripravili in izvedli interni razpis za 

zbiranje prijav kandidatov za tekmovalce v TS 2022, na podlagi katerega smo UO RD predlagali 

tekmovalce za tekmovalne ekipe katere je UO potrdil.  

Na podlago sklepa UO so za TS 2022 registrirani sledeči tekmovalci: 

➢ Člani LRP - Zvonimir BONČINA, Leonard ŠOŠTARIČ, Darko ZANOŠKAR in Ismet 

KOVAČEVIČ. 

➢ Člani LKO - Igor PETKOVIĆ, Rok HORVAT in Dražen JURČEVIĆ 

➢ 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 – 20.-22.Maj 2022 in 17.-19.Junij 2022 

➢ LRP – območna liga ZRD Primorske - 8. Maj, 4. in 25. September 2022 

Za TS 2022 smo pripravili tudi tekmovalni koledar RD Bistrica kateri je objavljen na naši spletni 

strani, izobešen na oglasni deski v ribiškem domu, natisnjen v letnih kartah in v prilogi tega 

poročila.  

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

finančnem poročilu RD za leto 2022. 

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

srečanj in tekmovanj v letu 2022 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 zapisane 

rezultate. 

 

Dober prijem! 

 

Soze, 3.3. 2023 

 

Poročilo pripravila: 

ČlanaTK RD Bistrica  

Zvone BONČINA in lgor PETKOVIĆ 
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Št.:  

Datum: 3. 3. 2023 

 

 
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 2022 

 
 
V mesecu juniju in juliju sem s strani ribiškega čuvaja prejel prijave zoper 5 članov Ribiške družine Bistrica 
in sicer zaradi ribolova izven dnevno predpisanega urnika (pri dveh članih so navedene še druge kršitve). 
Zaradi ustrezne pravne kvalifikacije kršitve »izven dnevno predpisanega časa ribolova« v skladu s 
Pravilnikom o disciplinskem postopku v Ribiški družini Bistrica, bo zoper vse člane po pridobljenih izjavah v 
mesecu marcu 2023, izveden disciplinski postopek.   
 
V mesecu avgustu je bil zoper turističnega ribiča podan predlog pristojnemu organu za uvedbo postopka o 
prekršku zaradi kršitve  2. odstavka, 2. člena Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah in v 
nasprotju z določili veljavnega RGN za Ilirskobistriški ribolovni okoliš in Pravilnikom o ribolovnem režimu 
Ribiške družine Bistrica. Poleg samega predloga je bil podan še zahtevek do odškodnine za nezakonito 
uplenjene ribe.  
 
Pa dober prijem v 2023. 
  
 

 Robert ŽAGAR 
 disciplinski tožilec 
 
Poslano: 
– naslovnik. 

– UO RD Bistrica (po E-pošti). 
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Matična številka: 5126029 

Davčna številka : 57230919 

Zakoniti zastopnik: Iztok Grlj 

 

FINANČNO POROČILO za obdobje 1.1.2022 do 31.12.2022 

 

1.  REZULTAT POSLOVANJA DRUŠTVA V LETU 2022 

 

Prihodki 67.732,16 
Stroški in odhodki 66.713,35 
Dobiček 1.018,81 
 
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  45674,69 67,43% 

Davčno priznani stroški in odhodki 44984,81  

Davčni rezultat pred obdavčitvijo 689,88  

Koriščenje investicijske olajšave ( 63%) 434,62  

Davčna osnova  255,26  

Davek od dohodka - 19% 48,5  

 

 

1.2. Vpliv obdavčitve na Izkaz poslovnega izida:  

 
 

Prihodki 67.732,16 
Stroški in odhodki 66.713,35 
Dobiček pred 
obdavčitvijo  

1.018,81 

Davek od dohodka  48,50 
Dobiček leta 2022 970,31 

 

1.3.PRIHODKI DRUŠTVA V LETU 2022 

 

 SKUPAJ 67.732,16 
A Prihodki  od članarin   in članov     14.250,78 
B Dotacije občin              3.609,00 
C Donacije iz proračuna 1.005,00 
D Sredstva AKTRP ,00 
E Donacije fizičnih in pravnih oseb 850,00 
F Prihodki od prodaje           45.674,69 
G Odprava rezervacij  2.342,29 
H Finančni prihodki – evrske izravnave                ,40 



A. Prihodki od članarin in članov, od tega  članarine 11.673,00 EUR in prispevki članov            

2.577,78 EUR 

       

      D.  Donacije fizičnih in pravnih oseb 850,00 EUR, od tega 

          Odako  300,00 EUR (LRP),Tom Tehnology 300,00 EUR ( LKO), Igor Meglič 150,00 EUR  

         ( LKO), Tina Surina 100,00 EUR ( LKO) 

 

      F. Prihodki od prodaje v višini 45.674,69  EUR predstavljajo prihodke, dosežene na domačem 

          trg ter obsegajo: 

− prihodki od najemnin  skupaj  11.338,67 EUR , 

     od tega :  ribogojnica= 6.570,00 EUR,najem trase  LKO = 1.434,42 EUR, najem doma in 

     okolice 3.334,25 EUR  

-  prihodki od štartnin  691,00 EUR 

-  prihodki od prodaje letnih dovolilnic 3.416,48 EUR 

      od tega: prihodki letne dovolilnice 2.125,50 EUR, odloženi prihodki 1.290,98 EUR 

− prihodki od prodaje ribiških kart 20.803,28 EUR 

− prihodki interventni izlovi   7.343,37 EUR, 

− prihodki od provizije za prodajo napitkov  ( Avtomati Štefančič) 81,89 EUR 

− prihodki izdelava poročila 2.000,00 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 2022)  
 
1.4. STROŠKI IN ODHODKI DRUŠTVA V LETU 2022 

 

  66.713,35 

A Stroški materiala             34.813,65 
B Stroški storitev              13.514,09 
C Amortizacija 9.001,25 
D Drugi stroški 9.382,30 
E Finančni odhodki  2,06 

 

 

 Stroški materiala so naslednji    

➢ ribe                                                                          16.128,90 EUR   

➢ hrana, pijača                                                  4.119,28 EUR 

➢ drug material: medalje, štamp.vabila, čl.izk.                777,71 EUR      

➢ hrana za ribe, boile, drug rib.mat.              2.259,79 EUR 

➢ kape, table, škornji, drugo                                         2.597,16 EUR 

➢ pom.material ( PVC kozarci, vreče za smeti...)           627,28 EUR 

➢ elektrika                                                                        472,80 EUR 

➢ plin, benzin, peleti                                                        282,02 EUR 

➢ pisarniški material                              167,24 EUR 

➢ stroški materiala za vzdrževanje                         6.000,52 EUR 

➢ drobni inventar                                                          1.167,59 EUR 

➢ drug material-                                                              213,36  EUR 

 

 

 Stroški storitev so       

➢ storitve  vzdrževanja                         3.507,00  EUR  

➢ stroški kilometrin                             1.688,95 EUR 



➢ najemnine, zakupnine                         911,75 EUR 

➢ bančni stroški                                      216,37 EUR 

➢ stroški zavarovanj                                 38,28 EUR 

➢ stroški računovodstva                      1.015,68 EUR 

➢ stroški reklame                                      31,74 EUR 

➢ Stroški provizij za prodajo kart        2.447,70 EUR 

➢ stroški telefona, poštnin, domene     1.240,36 EUR 

➢ komunalne storitve                              507,79 EUR 

➢ stroški registracije tekmovalcev          230,00 EUR  

➢ štartnine                                            1.148,00 EUR 

➢ stroški stor.za legalizacijo doma          530,47 EUR     

              

 Amortizacija opreme, nepremičnin in drobnega inventarja  znaša  9.001,25 EUR. 

 Drugi stroški znašajo 9.382,30 EUR, od tega 

     članarine 5.080,500 EUR ter  stroški koncesij in stavbnega zemljišča 3.662,94 EUR, , stroški 

legalizacije objektov 638,86 EUR 

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

 

 

2.  BILANCA STANJA NA DAN  31.12.2022  

 
 

2.1.   SREDSTVA 

 

 SKUPAJ SREDSTVA 159.743,95 
A Osnovna sredstva 112.337,63 
B Transakcijski račun 27.243,63 
C Terjatve do kupcev 11.306,95 
D Dani kratkoročni predujmi 8.634,45 
E Terjatve za vstopni DDV 100,73 
F Kratk.odloženi stroški 120,56 

 

A. Osnovna sredstva obsegajo: 

    -  zgradbe v skupni vrednosti 108.740,36 EUR,  

    -  oprema in drobni inventar       3.597,27 EUR.    

( popisni list osnovnih sredstev je priloga Finančnega poročila).   

 

B. Denarna sredstva na transakcijskem računu društva znašajo na dan 31.12.2022 = 27.243,63 EUR. 

 

C. Terjatve do kupcev znašajo 11.306,95 EUR, od tega bo v letu 2022 kompenzirano 6.847,77 EUR 

( Vodomec 6.570,00 EUR , Logar Tadeja s.p. 16,00 EUR, Terra nulius 261,77 eur) 

 

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, Adelsberg 5.194,56 EUR). 

 

 

 

 



            2.2   OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 SKUPAJ 159.743,95 

A Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 14.339,64 
B Obveznosti do države iz naslova DDV in koncesij 345,11 
C Odloženi prihodki  9.726,00 
D Sklad praporščaki 245,90 

E Sklad osnovnih sredstev  112.355,12 
F Druge kratkoročne obveznosti  640,67  
G Presežek prihodkov nad stroški 22.091,51  

 

A. Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2021 znašajo skupaj 14.251,19  EUR ,  od tega bo 

kompenzirano s terjatvami do kupcev 6.844,77 EUR. 

( specifikacija pri terjatvah ) 

C. Kratkoročno odloženi prihodki obsegajo: 

- prihodki iz naslova članarin za leto 2023  v višini 8.326,00 EUR 

-  prihodki iz naslova plačanih letnih dovolilnic za leto 2023 v višini 1.400,00EUR 

 

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  112.355,12 EUR.   

F. Druge kratkoročne obveznosti so naslednje: 

 -  obveznost   do članov za izplačilo materialnih stroškov v višini 640,67 EUR. 

 

G. Presežek prihodkov nad stroški predstavlja presežek prihodkov preteklih let v višini  21.121,20 

      EUR  povečan  za presežek prihodkov leta 2022 v višini 970,31  EUR. 

 

 
 5.  Prikaz stroškov po stroškovnih mestih in primerjava s finančnim načrtom  

 Doseženi 
Prihodki 

Planirani 
prihodki 

Razlika Doseženi 
Stroški 

Planirani 
stroški 

Razlika 

SKUPAJ 67.732,16 57.815,90 17,15% 66.713,35 57.815,90 15,39% 
Delovanje družine 19.444,88 12.800,00 51,91% 15.957,35 15.700,00 1,64 
Vodenje poslovanja    1.015,68 1.200,00 -15,36% 
Ribiški dom Soze 6.571,21 5.200,00 26,37% 13.723,72 10.800,00 27,07% 
Ribiška koča Vreme       
Ribogojnica 6.570,00 6.570,00 0,00% 7.918,70 7.070,00 12,00% 
Gojitvena dejavnost 7.343,37 2.000,00 267,17% 14.571,35 11.500,00 26,71% 
Gospodar - 
vzdrževanje 

   2.284,50 2.200,00 3,84% 

Tekomovalna komisija 4.024,00* 7.400,00 -5,42% 2.573,34* 4.050,00 66,11% 
Tekomovalna komisija 
LRP 

991,00*   1.280,77*   

Tekmovalna komisija 
LKO 

1.984,42*   2.873,51*   

Turistična dejavnost 20.803,28 23.495,90 -11,46% 2.976,73 2.000,00 48,84% 
Ribiški čuvaji    1.510,70 1.850,00  
Odbor za člane-  200,00  27,00 445,90  



Praporščaki 
Delo z mladimi     500,00  
Izobraževanja  150,00   500,00  

 
 

 

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, 02.03.2023 

 

Priloge finančnemu poročilu: 

popisni list osnovnih sredstev.   

 



 

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 001/2023 

Datum: 17.03.2023 

 

 

Poročilo  
Nadzornega odbora za poslovno leto 2022 

 
 
Nadzorni odbor v sestavi:   

▪ g. Oliver ŠABIĆ – predsednik; 
▪ g. Nedeljko VIDOVIČ – član; 
▪ g. Zlatko Svenšek – član; 

 
 
Ugotovitve: 
 
Nadzorni odbor (NO) je v 2022 spremljal delo organov Ribiške družine, Upravnega 
odbora (UO) in posameznih komisij. 

 
Upravni odbor je skrbel za realizacijo programa dela in izvajanje finančnega plana za 
leto 2022.  
 
▪ UO je pripravil Program dela RD Bistrica za leto 2023 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 izbiral izvajalce del za posamezne investicije. Pri tem se je obnašal 
racionalno kot dober gospodar;  

 
Nadzorni odbor ocenjuje, da je kvaliteta obravnav in sprejetih odločitev primerna.  
 

▪ Nadzorni odbor je spremljal finančno poslovanje, 4.3.2023 je pregledal 
FINANČNO POROČILO za obdobje 1.1.2022 do 31.12.2022 in FINANČNI 
NAČRT 2023, ter ugotovil, da so finančni postopki vodeni v skladu z veljavno 
zakonodajo;  

▪ 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 2.3.2023 je v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja delovanje in 
poslovanje društev, osnova poročilu so s strani društva potrjene in podpisane 
verodostojne knjigovodske listine; 

▪ Nadzorni odbor ugotavlja, da ni bilo nepravilnosti pri finančnem poslovanju in da 
finančno poročilo izkazuje realno finančno stanje na dan 31.12.2022; 
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▪ Ribiška družina je poslovala z dobičkom v letu 2022. 
 

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev, Nadzorni odbor predlaga Zboru članov, da 
potrdi  Finančno poročilo RD za leto 2022, ki ga bo Ribiška družina posredovala na 
AJPES.  
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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 26. členom Statuta 

Ribiške družine Bistrica z dne 23.11.2021, na svojem zasedanju dne 18.3.2023 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  



5 

 

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. 
 

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. 

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

imena novih članov. 
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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. 

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. 
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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; 

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; 
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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 

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 

tajne. Podrobnejše določbe o načinu in postopku volitev so določene v poslovniku o delu 

zbora članov. 
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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.  
 
 

25. člen 
(vodenje in način dela) 

 

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. 
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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; 

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

odškodninsko odgovornosi članov; 

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 ter člane disciplinskeega sodišča, 

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 
 

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 
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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, 

- 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.  
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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) 

 

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. 

RD ima naslednje sekcije: 

- sekcijo Vreme 

- Kraparsko sekcijo 

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

telesa. Njihove naloge in sestavo članov določi Upravni odbor izmed članov RD.  

 

Sekcije, 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 vodi postopek in sprejema svoje odločitve v skladu s 

pravilnikom, ki ureja disciplinske kršitve, disciplinski postopek in odškodninsko 

odgovornost članov RD. Tožilec je pri svojem delu samostojen, enkrat letno o svojem delu 

poroča Zboru članov.  

 

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.  

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče Disciplinsko sodišče, so:  
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1. opomin;  
2. izvršitev do 25 dodatnih delovnih ur;  
3. začasna prepoved ribolova od 6 do 24 mesecev;  
4. izključitev iz družine.  
Disciplinsko sodišče vodi postopek in sprejema svoje odločitve v skladu s pravilnikom, ki 

ureja disciplinske kršitve, disciplinski postopek in odškodninsko odgovornost članov RD.  

 

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) 

 

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. 
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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 

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. 
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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. Med tovrstna priznanja 

sodita tudi dodelitev statusa častnega člana. Vsebino njegovega statusa določa pravilnik 

o priznanjih. 

 

11. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA  

42. člen 
(postopek) 

 

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, upravnega ali nadzornega odbora, 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; 
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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 23.11.2021. 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 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, 18.3.2023   

   

Predsednik 

Iztok Grlj 

  

 



Na podlagi 26. člena statuta Ribiške družine Bistrica je Zbor članov na svojem zasedanju dne 
18.3.2023 sprejel 
 
 

PRAVILNIK O DISCIPLINSKEM POSTOPKU  IN ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI 

ČLANOV V RIBIŠKI DRUŽINI BISTRICA 

 
I.     Splošne določbe 
 

1.  člen 
 
Ta pravilnik ureja disciplinsko in odškodninsko odgovornost članov Ribiške družine Bistrica (v 

nadaljnjem besedilu: RD) in disciplinski postopek. 

 

Ta pravilnik navaja organe za ugotavljanje in odločanje o disciplinski in odškodninski 

odgovornosti, določa disciplinske kršitve in disciplinske ukrepe, disciplinski postopek in pravna 

sredstva ter izvrševanje disciplinskih ukrepov RD. 

 
2.  člen 

 
Ta 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.  

 

Član RD, ki ravna v nasprotju s statutom in akti družine ter drugimi predpisi, ki urejajo dolžnosti 

članov in načina izvajanja športnega ribolova, stori prekršek, za katerega je disciplinsko 

odgovoren, če ga je storil naklepno ali iz malomarnosti. 

 

Pravilnik se uporablja za vse člane RD (v nadaljnjem besedilu tudi: ribič), ne glede na kraj 

storitve disciplinske kršitve.  

 

Za vabljenje, vročanje, izvedbo obravnave in zapisnik se smiselno uporabljajo določbe zakona, 

ki ureja upravni postopek.  

 

V disciplinskem postopku se smiselno uporabljajo določbe Zakona o prekrških in Zakon o 

kazenskem postopku, če v tem pravilniku to ni drugače določeno.  

 

Nepoznavanje predpisov o dolžnostih članov, določb tega pravilnika ter določb o pravilnem in 

zakonitem načinu izvajanja športnega ribolova ne izključuje disciplinske odgovornosti ribiča. 

 
II.      Pravice in dolžnosti 
 

3. člen 
 

Ribič ne more biti disciplinsko kaznovan, če mu prej ni bila dana možnost zagovora. Zagovarja 

se lahko sam ali s pomočjo pooblaščenca. Stroške v vsakem primeru nosi ribič sam. 

 

Ribič ne more odgovarjati za kršitev, če dejanje v času storitve ni opredeljeno kot disciplinski 

prekršek. Disciplinski prekrški so načelno opredeljeni v statutu družine in natančno v tem 

pravilniku. 

 

Disciplinsko so odgovorni tudi funkcionarji družine, ki so jim bile zaupane določene naloge in 

funkcije. 

 

Za disciplinske prekrške ribiškega pripravnika ali člana mladinske sekcije je disciplinsko 

odgovoren njun mentor kadar sta delovala pod njegovim mentorstvom ali z njegovim 

odobravanjem. 



 

Sodno kazenski ali upravno kazenski postopek ne izključujeta pregona za disciplinski 

prekršek, če ima dejanje tudi znake disciplinskega prekrška. 

 
III. Disciplinski kršitve 
 

4.  člen 
 
Disciplinske kršitve se delijo na lažje in težje disciplinske kršitve.  
 
Lažje disciplinske kršitve stori ribič: 

 
1. če izvaja ribolov izven dnevno predpisanega časa (2. člen pravilnika o ribolovnem 

režimu RD), 

2. če izvaja ribolov brez obvezne ribolovne opreme (9. člen pravilnika o ribolovnem režimu 

RD),  

3. če nima vpisanega datuma v ribolovni dovolilnici, 

4. če izvaja ribolov iz mostov ali brvi, 

5. če izvaja ribolov v nasprotju z načinom ribolova, ki ga ima vpisanega v ribolovni 

dovolilnici, 

6. če obhaja ribolovno vodo s pripravljenim ribiškim priborom za ribolov in nima a pri sebi 

osebnih in članskih dokumentov, predpisane ribolovne dovolilnice oz. vpisanega 

datuma v elektronski letni dovolilnici (eLRD), 

7. če v ribolovno dovolilnico ne vpiše ribiča - gosta, ko lovi z njim ali če prekorači s 

sklepom upravnega odbora družine dovoljeno število ribolovnih dni z gostom ribičem, 

8. če v določenem roku ne vrne ribolovne dovolilnice z izpolnjeno rekapitulacijo ulova, 

9. če izvaja ribolov s trnkom brez stisnjene zalusti (v kolikor ni posebej drugače določeno),  

10. če nima pri sebi ulovljenih rib, 

11. če sprotno ne evidentira uplenjenih rib na predpisan način ulova in s predpisano 

oznako, 

12. če hrani ulovljene žive ribe v mreži ali posodi (razen tistih, ki jih je dovoljeno) z 

namenom uporabe za vabo,  

13. če izvaja ribolov en lovni dan preko dovoljenega števila ne glede na to, če je ali ni vpisal 

v ribolovno dovolilnico tudi prekoračenega dne, 

14. če nadaljuje z ribolovom potem, ko je že dosegel dovoljen dnevni ulov, 

15. če na neprimeren način ubija ulovljene ribe ali jih na drug način muči, 

16. če lovi brez mentorja oz. spremljevalca in ga je dolžan imeti, 

17. če se obnaša v nasprotju z Etičnim kodeksom Slovenskih sladkovodnih ribičev, 

netovariško in/ali žaljivo do drugih članov ali ribiških gostov, do organov družine, 

družine in/ali Ribiške zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zveza) ne da bi s tem 

komur koli od navedenih povzročil materialno ali nematerialno škodo, 

18. če 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, 

pomagati pri ugotavljanju identitete kršitelja 

19. če v predpisanem roku ne plača denarne kazni, odškodnine ali stroškov postopka, 

20. če 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. 

 
Težje disciplinske kršitve stori ribič: 
 

1. če z enim dejanjem stori dve ali več lažjih kršitev, 

2. če ne izvaja sklepov organov ribiške družine ali jih zavestno krši, 

3. če ne spoštuje določil statuta ali jih zavestno krši, 

4. če prekorači število ulovljenih rib na letni ravni,  



5. če izbriše ali ponaredi datum v ribolovni dovolilnici, 

6. če izvaja ribolov s prepovedanimi vabami v nasprotju s 7. členom pravilnika o 

ribolovnem režimu družine, 

7. če izvaja ribolov v varstveni dobi posamezne ribje vrste ali v varstvenih območjih, kot 

so drstišče, gojitveni potok ali rezervat za ohranjanje domorodnih ribjih vrst, 

8. če na kakršen koli način ovira ribiča pri upravičenem ribolovu, grdo ravna z njim, ga 

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

zgražanje pri članih, ribiških gostih ali občanih in mu oz. jim s tem povzročil materialno 

ali nematerialno škodo, 

9. če pristojni organ ugotovi, da je ribič zagrešil več nepravilnosti pri vpisu zahtevanih 

podatkov v ribolovno dovolilnico ali zbrisal, ponaredil dva ali več vpisanih datumov, 

10. če drugemu omogoči protipravni ribolov ali prikrije organom RD nepravilnosti, ki jih je 

dokazano videl in ugotovil pri drugem članu ali občanu med izvajanjem ribolova,  

11. če slabo opravlja mentorsko dolžnost in slabo vzgaja ribiškega pripravnika ali 

mladega ribiča, 

12. če z namenom, da bi onemogočil kontrolo vpisov, v celoti ali delno uniči ali poškoduje 

svojo ali tujo ribolovno dovolilnico, 

13. če upleni več rib, kot je dovoljen dnevni ulov, 

14. če si prisvoji podmersko ribo oz. ribo, ki jo ščiti varstvena doba, 

15. če upleni ribo v nasprotju z načinom ribolova, ki ga ima vpisanega v ribolovni dovolilnici, 

16. če uplenjene ribe prodaja in si s tem pridobi materialno korist, 

17. če kdo odtuji ali namerno poškoduje lastnino ali nepremičnino RD, 

18. če grobo s posegom v čast, ugled ali dobro ime nastopi zoper ribiškega čuvaja, 

funkcionarja družine, družino, zvezo ali zoper druge člane družine, 

19. če fizično napade ribiškega čuvaja, funkcionarja družine, vodjo delovnega telesa ali 

člana družine 

20. če 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, 

21. če na zahtevo ribiškega čuvaja ali druge pooblaščene osebe noče pokazati ribolovne 

dovolilnice, članske izkaznice ali listine za ugotavljanje istovetnosti, vabe, s katero lovi, 

ribolovnega pribora, uplenjenih rib, vsebino ribiške torbe ali pa na drug način 

onemogoča izvedbo nadzora, 

22. če 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, 

23. 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, 

24. 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, 

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

ne sme opraviti, 

26. kot član organa v sestavi 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, 

27. kot 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. 

28. če stori eno ali več kršitev, ki so določene s preostalimi predpisi s področja 

sladkovodnega ribištva. 

 



Za domače in tuje turistične ribiče (ribiške goste) veljajo enaka določila, kot za člane družine 

in se zoper vse storjene kršitve obravnavajo po istih kriterijih s podajo predloga za uvedbo 

prekrškovnega postopka pri pristojnem inšpektoratu. 

 
IV. Disciplinski ukrepi 
 

5.  člen 
 
Disciplinski ukrepi, ki jih izreka Disciplinsko sodišče so: 
1. opomin;  
2. izvršitev do 25 dodatnih delovnih ur;  
3. začasna prepoved ribolova od 6 do 24 mesecev;  
4. izključitev iz družine.  

 
6.  člen 

 
Opomin se izreče ribiču, ki stori eno ali več lažjih disciplinskih kršitev ali za tiste težje 

disciplinske kršitve, za katere se ugotovi olajševalne okoliščine, zaradi katerih bo že opomin 

zadosten ukrep in bo z njim dosežen namen. 

 

Izvršitev do 25 dodatnih delovnih ur se lahko izreče ribiču poleg disciplinskih ukrepov iz 1. in 

3. odstavka tega člena.  

 

Začasna prepoved ribolova od 6 do 24 mesecev se izreče ribiču, ki stori eno ali dve težke 

disciplinske kršitve hkrati. 

 

Izključitev se izreče ribiču, ki stori več težjih disciplinskih kršitev hkrati ali za ponavljajoče se 

disciplinske kršitve, če kot član:  

 

1. krši dolžnosti, ki so določene s statutom, akti ali sklepi upravnega odbora RD;  

2. zavestno ravna proti interesom in ugledu RD;  

3. je pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki škodujejo ugledu RD.  

 

Izključitev se izreče ribiču tudi v primeru, da narava težje disciplinske kršitve onemogoča 

normalno delo RD ali ima negativen odziv članstva ali javnosti. 

 

Po izključitvi se lahko član v skladu s statutom RD ponovno včlani šele po preteku petih (5) let 

od izključitve.  

 
7. člen 

 
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.  
Za storjene disciplinske kršitve iz prejšnjega odstavka se storilcu lahko določi tudi disciplinski 
ukrep za vse kršitve skupaj.  
 
 

8. Člen 
 
Nominalno vrednost delovne ure s sklepom določi Upravni odbor RD (v nadaljevanju: UO).  
 
Ribiču, kateremu je bil izrečen disciplinski ukrep izvršitve dodatnih delovnih ur lahko le te na 
podlagi določbe prejšnjega odstavka tega člena tudi plača.  
 

9. Člen  
 
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.  

 

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 bremenijo obdolženega 

člana RD, kot tudi tiste, kateri so mu v korist. Pri tem upošteva predvsem:  

- težo kršitve;  

- omogočanje normalnega dela RD;  

- nevarnost in škodo, ki je bila povzročena;  

- preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov;  

- dosedanje vedénje in morebitne prejšnje disciplinske kršitve člana RD.  

 

10. Člen  
 

RD vodi evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih ukrepov. 
 
V. Predlog za uvedbo disciplinskega postopka 

 
11. Člen 

 
Ribiški čuvaj ali druga pristojna oseba, ki izve za disciplinski prekršek mora v najkrajšem času 
disciplinskemu tožilcu podati pisni predlog za uvedbo disciplinskega postopka, v kateri navede 
vse bistvene okoliščine prestopka, zlasti podatke o storilcu, dan, čas, kraj, način storitve 
dejanja in dokaze.  
 
VI. Disciplinski organi 
 

12. Člen  
 
Disciplinski organi so disciplinski tožilec, disciplinsko sodišče in Upravni odbor družine (v 
nadaljnjem besedilu: UO) kot organ druge stopnje. 
 
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.  

 

O pritožbi odloča na drugi stopnji Upravni odbor RD.  

 

Zoper odločbo Upravnega odbora RD ima član pravico, da jo v roku 3 mesecev od prejema 

izpodbija pred sodiščem, če je izpodbijana odločitev sprejeta v nasprotju z zakonom, statutom 

ali drugimi splošnimi akti RD.  

 

Disciplinski tožilec ima naslednje pravice in dolžnosti: 
  

- na podlagi ovadbe, naznanila ali lastnega zaznanja opravi poizvedbe zaradi ugotovitve 

ali je podan utemeljen sum, da je bil storjen disciplinski prekršek in ugotovitve oz. 

identifikacije ribiča. V ta namen po potrebi opravi zaslišanja in pridobi še druge dokaze; 

- zavrže ovadbo ali naznanilo, če na podlagi navedb iz ovadbe oz. naznanila ugotovi, da 

ni bil storjen disciplinski prekršek, oziroma to ugotovi po opravljenih poizvedbah; 

- prekine poizvedbe, če ribiča ni mogoče identificirati in nadaljuje s postopkom, če ribiča 

kasneje identificira; 

- vloži pri disciplinski komisiji obtožni predlog, da je bil disciplinski prekršek storjen in 

identificira storilca ter zastopa obtožni predlog na disciplinski obravnavi; 

- vlaga pritožbe zoper odločbe disciplinskega sodišča; 

- obvešča organ druge stopnje o zavrnitvi ovadbe. 

 



13.  Člen  
 
Disciplinsko sodišče vodi disciplinski postopek in odloča v tričlanskem senatu.  

Če je kateri od njih zadržan ga nadomesti nadomestni član. Odločitve sprejema z večino 

glasov članov disciplinskega sodišča. 

 

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.  

 

Disciplinsko sodišče izvoli Zbor članov RD. Delo članov Disciplinskega sodišča je častno. 

Disciplinsko sodišče je za svoje delo odgovorno Zboru članov RD. 

 

Disciplinsko sodišče je sklepčno, če so na seji prisotni vsi člani senata.  

 

Sklep je veljavno sprejet, če zanj glasujeta vsaj dva člana.  

 

O pritožbah na drugo stopnjo zoper odločbo disciplinske komisije odloča Upravni odbor RD (v 

nadaljevanju: UO). Odločitev UO je dokončna. 

 

VII. Disciplinski postopek  
 

14. Člen  
 
Postopek pred disciplinskim sodiščem se začne z obtožnim predlogom s strani disciplinskega 
tožilca.  
 
Obtožni predlog mora vsebovati: 

- osebne podatke ribiča (priimek in ime, rojstne podatke, stalno bivališče, morebitne 
funkcije v organih ribiške družine, in ali mu je bil že izrečen ukrep zaradi disciplinskih 
prekrškov), 

- kratek opis dejanja, ki predstavlja kršitev oz. disciplinski prekršek, 

- zapis določila oz. pravila, ki je bilo z opisanim dejanjem kršen, 

- zbrane dokaze, 

- predlog za izrek disciplinskega ukrepa (kazni), 

- obrazložitev z navedbo morebitnih olajševalnih ali oteževalnih okoliščin, ki so 
pomembne za izrek disciplinskega ukrepa. 

 
Obtožni predlog se vloži v tolikih izvodih, da prejme en izvod disciplinska komisija, en izvod pa 
ribič. 
 

15. Člen 
 
Ko predsednik disciplinskega sodišča sprejme predlog za uvedbo disciplinskega postopka, 

mora najprej ugotoviti ali je ta sestavljen v skladu z določili pravilnika.  

 

Če predsednik disciplinskega sodišča ugotovi, da je obtožni predlog pomanjkljiv, zahteva od 

disciplinskega tožilca dopolnitev predloga za uvedbo disciplinskega postopka in mu določi rok 

za dopolnitev. 

 

16. Člen 

 

Če disciplinski tožilec v postavljenem roku tej zahtevi za dopolnitev predloga ne ugodi, 

predsednik disciplinskega sodišča s sklepom zavrže predlog.  



 

O morebitni pritožbi zoper sklep o zavrnitvi predloga odloča UO, kot organ druge stopnje s 

sklepom.  

 

Ko je predlog dopolnjen s strani disciplinskega tožilca, predsednik disciplinskega sodišča 

razpiše javno obravnavo. 

 

17. Člen 

 

Predsednik disciplinskega sodišča mora najkasneje v 15. dneh po prejemu obtožnega 

predloga razpisati javno obravnavo, na katero povabi obdolženega ribiča in njegovega 

pooblaščenca, če ga ima ter priče in morebitne izvedence in/ali strokovne pomočnike, če so 

le ti potrebni za izvedbo konkretnega postopka.  

 
18. Člen 

 
Ribič mora biti vabljen na obravnavo s priporočeno poštno pošiljko najpozneje 23 dni pred 

obravnavo; enak postopek in rok veljata za vabilo disciplinskemu tožilcu.  

 

Ribiču mora biti skupaj z zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka poslano vabilo tako, da 

ima najmanj osem dni časa za pripravo svojega zagovora.  

 

Vabilo mu mora biti vročeno osebno, vsebovati mora poziv, da lahko predlaga izvedbo svojih 

dokazov, posebej pa mora biti v vabilu opozorjen, da bo disciplinska obravnavo opravila tudi 

v njegovi odsotnosti, če bo neupravičeno izostal.  

 

Vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku mora vsebovati:  
 

1. ime in priimek obdolženega člana;  

2. številko in datum sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;  

3. datum, kraj in čas obravnave;  

4. opozorilo obdolženemu članu, 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, 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, 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.  

 
Vabilo drugim osebam (npr. pričam) mora vsebovati:  
 

- ime in priimek obdolženega člana RD zoper katerega je uveden disciplinski 
postopek;  

- številka in datum sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;  
- datum, kraj in čas obravnave;  
- svojstvo vabljenega.  

 
19. Člen 

 
Disciplinsko sodišče vodi postopek potem, ko se je začel po uradni dolžnosti, pri čemer mora 
po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva, pomembna za izdajo odločitve. Disciplinsko sodišče 



mora preizkusiti in ugotoviti tako dejstva, ki ribiča obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu 
v korist.  
 
VIII. Disciplinska obravnava  
 

20. Člen 
 
Disciplinska obravnava se začne tako, da disciplinski tožilec oz. predsednik disciplinskega 

sodišča prebere obtožni predlog. Predsednik sodišča po potrebi ribiču raztolmači vsebino 

obtožnega predloga, nakar po vrstnem redu zasliši ribiča, morebitne priče in izvedenca ter 

prebere listinske dokaze. Po končanem dokaznem postopku poda besedo disciplinskemu 

tožilcu in obdolženemu ribiču. Ta ima zadnjo besedo.  

 

Disciplinska obravnava se lahko opravi tudi brez navzočnosti ribiča in njegovega 
pooblaščenca, če sta bila le-ta pravilno vabljena, pa svojega izostanka nista predhodno 
pravočasno opravičila in hkrati izkazala upravičenih razlogov za ta izostanek.  
 

Ribič se ni dolžan zagovarjati niti odgovarjati na postavljena vprašanja, če to sporoči na 

začetku obravnave predsedniku disciplinskega sodišča.  

 

O obravnavi se vodi zapisnik, ki ga narekuje predsednik disciplinskega sodišča in piše 

zapisnikar, ki ga določi predsednik disciplinskega sodišča. Zapisnik zajema bistveno vsebino 

poteka obravnave. Če gre za pomembne izjave oz. na posebno zahtevo strank se le-te lahko 

zapišejo dobesedno. Predsednik disciplinskega sodišča lahko odloči, da se obravnava in 

potek obravnave tudi snema.  

 

Po končani obravnavi zapisnik podpišejo predsednik disciplinskega sodišča, zapisnikar, 

disciplinski tožilec in ribič.  

 

Stranke imajo pravico vpogleda v zapisnik in njegove priloge, podati pripombe glede vsebine 

in po potrebi tudi zahtevati njegov popravek. 

 

Disciplinsko sodišče ocenjuje dokaze in sprejema odločitve samostojno in neodvisno. Če 

meni, da je potrebno pridobiti še nove dokaze, preloži obravnavo na kasnejši datum.  

 

21. Člen 

 

Predsednik disciplinskega sodišča, ki ima opravljen izpit za izdajo odločbe o prekršku v skladu 

s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in 

usposabljanja (prekrškovni organ), lahko v primerih lažjih in/ali težjih kršitev ribiča, disciplinsko 

obravnavo uvede, vodi in zaključi disciplinski postopek na podlagi določil zakona o prekrških 

in zakona o splošnem upravnem postopku, samostojno in ne glede na določila 13. člena tega 

pravilnika. 

 
IX. Izbira disciplinskega ukrepa 
 

22. Člen 
 
Pri izbiri disciplinskega ukrepa, ki ga izreka disciplinsko sodišče, se upošteva: 

- stopnja odgovornosti člana RD v disciplinskem postopku,  

- stopnja krivde glede na to, ali je bila disciplinska kršitev storjena z naklepom ali iz 

malomarnosti,  

- teža nastalih posledic disciplinske kršitve,  

- olajševalne in oteževalne okoliščine, 

- 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.  

 

X. Razglasitev odločitve Disciplinskega sodišča 

 

23. Člen 
 
Po končanem posvetovanju predsednik disciplinskega sodišča ustno objavi odločitev, jo na 

kratko obrazloži in poda prisotnim pravni pouk. 

 

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. 

 

Če sta ribič in disciplinski tožilec prisotna na obravnavi in oba pisno izjavita, da se na odločitev 

ne bosta pritožila, ni potrebno izdajati pisne odločbe, odločitev disciplinskega sodišča pa se 

lahko takoj izvrši, kar se uradno zapiše v zapisnik o disciplinski obravnavi. 

. 

V primeru, da je ribič prvič v disciplinskem postopku zaradi storitve lažje kršitve mu disciplinsko 

sodišče lahko izreče le opomin pod pogojem, da ribič prekršek prizna in ga obžaluje. Ribič je 

tudi v tem primeru dolžan plačati dogovorjene stroške postopka in morebitno škodo, ki jo 

sporazumno ugotovita disciplinski tožilec in ribič ter jo, kot upravičeno prepozna tudi 

disciplinsko sodišče. 

 

Tisti, ki se odpove pravici do pritožbe se ne more več pritožiti. Če se pritoži, pritožbo 

predsednik senata, kot nedovoljeno zavrže.  

 
24. Člen 

 
Disciplinsko sodišče lahko izda: 
 

- odločbo o oprostitvi ribiča, če ugotovi, da očitano dejanje ni disciplinski prekršek ali ni 

zadostnih dokazov, da je storil očitano kršitev ali obstajajo okoliščine, ki izključujejo, 

njegovo odgovornost,  

- odločbo o zavrnitvi obtožnega predloga zaradi umika ali zastaranja disciplinskega 

pregona,  

- odločbo o odgovornosti ribiča za storjeno kršitev, če ugotovi, da je ribič storil 

disciplinski, prekršek in mu izreče ustrezen disciplinski ukrep. 

 

XI. Pritožbeni postopek  
 

25. Člen 
 
Zoper odločitev Disciplinskega sodišča je dovoljena pritožba v roku 15. dni od dneva, ko sta 
ribič in disciplinski tožilec prejela pisni odpravek odločbe. 
 
Pritožba zadrži izvršitev odločbe. 
 
Nepravočasno ali nedovoljeno pritožbo s sklepom zavrže predsednik disciplinskega sodišča. 
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku (15 dni) od prejema pisnega odpravka sklepa. 

 
26. Člen 

 
O pritožbi zoper odločbo Disciplinskega sodišča odloča Upravni odbor RD. 
 
UO lahko pritožbo zavrne in prvostopno odločitev potrdi, jo spremeni, ali razveljavi in zadevo 
vrne disciplinskem sodišču v ponovno obravnavanje. 
 



UO odločbo spremeni, če ugotovi, da je izrečeni disciplinski ukrep prestrog ali preblag, ali če 
ugotovi, da je obdolženec odgovoren, pa je bil s prvostopno odločbo oproščen ali obratno ali 
gre za drugačno kršitev in v teh primerih sam UO izreče ustrezen disciplinski ukrep. 
 
UO razveljavi odločbo in vrne zadevo disciplinskem sodišču v ponovno obravnavanje, če 
ugotovi, da je dejansko stanje v tolikšni meri nepopolno ali zmotno ugotovljeno, da je potrebna 
ponovna obravnava. 
 

27. Člen 
 
UO odloči o pritožbi z večino glasov prisotnih članov. 
 

28. Člen 
 
Obnovo postopka lahko zahteva ribič ali disciplinski tožilec. O obnovi postopka odloči in 

postopek izvede disciplinsko sodišče. Če disciplinsko sodišče obnovo dovoli, se ponovno 

izvede ves disciplinski postopek in izda nova odločba ali pa se zahtevek za obnovo zavrne. 

Zoper to odločbo je dopustna pritožba v roku 15. dni na UO, kot organ druge stopnje.  

 

29. Člen 

 

Odločba disciplinskega sodišča postane pravnomočna z dnem, ko o njej dokončno odloči 

drugostopni organ, ali ko se izteče rok za pritožbo, in pritožba ni bila podana. 

 

Zoper pravnomočno odločbo ni več pravnega sredstva v družini. 

 

Vložitev pritožbe oziroma izčrpanje pravnih sredstev je procesna predpostavka za vložitev 

rednih sodnih pravnih sredstev zoper odločbo disciplinskega sodišča. 

 
XII. Zastaranje 
 

30. Člen  
 

Postopek za ugotavljanje kršitev ni več mogoč, če je od storitve prekrška oz. od dneva, ko se 

je zvedelo zanj in za storilca, preteklo eno leto. 

 

Vsako dejanje pristojnega organa, ki meri na začetek in vodenje postopka zastaranje pretrga. 

V nobenem primeru postopek ni več mogoč, ko potečeta od storitve kršitve dve leti. 

 

XIII. Stroški postopka 
 

31. Člen 
 

Ribič, član RD je dolžan povrniti škodo, ki jo je povzročil. Ribič je dolžan povrniti tudi stroške 

disciplinskega postopka.  

 

32. Člen 
 
Stroški postopka so upravičeni izdatki vseh udeležencev v postopku in se naložijo v plačilo 

ribiču. Plačane denarne obveznosti, določene s strani disciplinskega sodišča oz. UO so 

dohodek RD.  

 

Za upravičene izdatke se štejejo tudi izdatki morebitne angažirane strokovne pomoči, pravne 

ali odvetniške pomoči ribiškemu čuvaju, disciplinskemu tožilcu, disciplinskemu sodišču, 

funkcionarju RD, UO in/ali RD, priznani skladno z uradno Odvetniško tarifo. O odobritvi in 

obsegu upravičenih izdatkov iz tega odstavka odloča UO ali Zbor članov s sklepom.  

 



33. Člen 
 
Stroški se odmerijo na naslednji način:  

 

- za vsako začeto uro zasedanja senata disciplinskega sodišča se za vsakega člana 

senata obračuna vrednost ene delovne ure,  

- pavšalni stroški postopka (materialni stroški, poštnina) dve delovni uri.  

 

34. Člen 

 

Vrednost delovne ure za obračun je enaka znesku neopravljene delovne ure, ki se uporablja 

za poravnavo obveznosti članov, ki delovnih ur niso opravili.  

 
35. člen 

 
V primeru, da poda obdolženi član pisno izjavo v skladu s 6. točko 18. člena tega pravilnika, 
je oproščen stroškov postopka. 
 

XIV. Odškodninska odgovornost 

 
36. Člen 

 
Ne glede na določila tega pravilnika se odškodninska odgovornost po tem pravilniku nanaša 
le na člane RD. 

 
Član je odškodninsko odgovoren, če je z disciplinskim prekrškom član povzročil RD materialno 

škodo s tem, da je uplenil: 

- podmersko ribo ali ribo večjo, kot je dovoljeno,  

- več rib kot je dovoljen dnevni ulov,  

- ribo v varstveni dobi, 

- ribo na nedovoljen način, 

- prekorači število ulovljenih rib na letni ravni ali 

- v nasprotju z vrsto ribolova, vpisanega v svoji ribolovni dovolilnici. 

 
37.  Člen  

 
Pri odločitvi višine odškodnine se disciplinska komisija ravna po pravilniku o  odškodninskem 
ceniku za povračilo škode na ribah in predpisanem izračunu.  
 
Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah je priloga tega pravilnika.  
 
Primer: 
IZRAČUN na podlagi 2. člena Pravilnika o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah: 

Vrsta ribe Statistična tržna cena šarenke v € Teža v kg  Količnik  Vrednost skupaj 

KRAP 3,50 3,52 12 147,84 € 

 
XV. Izredna omilitev kazni 
 

38. Člen 
 
Izredna omilitev disciplinske kazni je dopustna, kadar se po pravnomočnosti odločbe pojavijo 

nove olajševalne okoliščine, zlasti posebna prizadevnost ribiča pri delu v družini, kar posebej 

kaže na to, da je izrečena kazen vzgojno vplivala na ribiča.  

 

Prošnjo za izredno omilitev kazni lahko vloži ribič ali 5 članov družine. Ko predsednik 



disciplinskega sodišča prejme prošnjo za izredno omilitev kazni, mora takoj zahtevati mnenje 

disciplinskega tožilca in zadevo obravnavati, nakar celoten spis odstopi v pristojno reševanje 

UO kot organu druge stopnje, ki je pristojen za odločanje o izredni omilitvi kazni.  

 
XVI. Izbris kazni 
 

39. Člen 
 
Izrečeni disciplinski ukrep se izbriše iz evidence:  

- za lažje disciplinske prekrške po preteku 3. let od pravnomočnosti odločbe o izreku 

ukrepa, 

- za težje disciplinske prekrške po preteku 5. let od pravnomočnosti odločbe o izreku 

ukrepa,  

- za težke kršitve ni izbrisa. Disciplinski ukrep pod 1. in 2. alinejo prejšnjega odstavka 

tega člena se izbriše iz evidence pod pogojem, da ribič v tem času ni storil novega 

disciplinskega prekrška in da je svoje obveznosti vestno izpolnjeval.  

 
XVII. Evidenca  
 

40. Člen 
 
Evidenco disciplinsko kaznovanih vodi tajnik družine. Tajnik skrbi tudi za objavo pravnomočnih 

disciplinskih odločb. Evidenca je v skladu z zakonodajo internega značaja. 

 
XVIII. Končne in predhodne določbe 

 
41. Člen  

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

tega pravilnika.  

 

42. Člen 

 

Če v tem pravilniku ni posameznih določb, zlasti glede vabljenja ribiča, prič in izvedenca ter 

glede zaslišanja, se uporabljajo zadevna načela zakona o splošnem upravnem postopku 

(ZUP). 

 

Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o disciplinskem postopku v RD 

Bistrica, ki ga je sprejel zbor članov 19.3.2022. 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Zboru članov.  

 

 

  Iztok Grlj 

Predsednik 

 

 

 

POGLAVITNE SPREMEMBE: 

- Dodatna ureditev določil disciplinskega postopka od predloga za uvedbo s strani RČ, 

obtožnega predloga DT in samega postopka disciplinske obravnave, 

- Natančnejša oz. bolj konkretizirana opredelitev samih disciplinskih kršitev, 

- Natančnejše opredeljena določila za izrek disciplinskih ukrepov, 

- Možnost strokovne pomoči, pravne ali odvetniške pomoči ribiškemu čuvaju, 

disciplinskemu tožilcu, disciplinskemu sodišču, funkcionarju RD, UO in/ali RD, 

- Predsednik disciplinskega sodišča, ki ima opravljen izpit za izdajo odločbe o prekršku 



v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema 

izobraževanja in usposabljanja (prekrškovni organ), lahko v primerih lažjih in/ali težjih 

kršitev ribiča, disciplinsko obravnavo uvede, vodi in zaključi disciplinski postopek na 

podlagi določil zakona o prekrških in zakona o splošnem upravnem postopku 

samostojno, 

- Opredelitev odškodninske odgovornosti članov. 



 

Ribiška družina Bistrica 

Soze 15 

6250 Ilirska Bistrica 

 

 

ZBOR ČLANOV 

 
 

PROGRAM DELA RD BISTRICA ZA LETO 2023 
 
 
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.  
 
 
 



 

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 preko obveznih delovnih 
ur naših članov tako, da pri tem nastanejo minimalne finančne posledice.  
 
V ribiškem domu se izvedejo naslednja dela (v obdobju 2023 – 27, glede na finančne 
zmožnosti): 

- adaptacija stropa v dvorani (iz l. 2022), 
- zamenjava glavne varovalke z močnejšo, 
- zamenjava glavnih vhodnih vrat v dvorano, 
- adaptacija sob in hodnika v masardi (izolacija, knauf, razsvetljava) 
- postavitev nadstreška nad pritlično teraso na S strani doma, 
- druga vzdrževalna dela. 

 
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, 

• Nakup novega čolna, 

• 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,  

• Vzdrževalna dela v ribogojnici; betoniranje struge v kanalu, zaščita lesenega 
ostrešja, izdelava notranjega ometa, nabava novih valilnikov,  

• Nabava druge nujno potrebne opreme za nemoteno izvajanje ribiškega 
upravljanja, 

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

 

 

 

Soze, 3.3.2023 

 

 

 

 

  

 



RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA

Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica
FINANČNI NAČRT 

za leto 2023

Zbor članov 2023

SM Konto Naziv konta ODHODKI PRIHODKI

Delovanje družine

1 40 Stroški materiala 3.000,00 300,00

1 400000 Stroški hrane in pijače 800,00 0,00

1 400100 Stroški nalepk, znamk, članskih izkaznic, itn. 600,00 0,00

1 400300 Stroški table, kape, majice 500,00 300,00

1 400400 Stroški kozarcev, vreč, servietov, brisač 200,00 0,00

1 403000 Stroški nadomestnih delov in drug. str.za vzdrževanje 500,00 0,00

1 403100 Drobni inventar 200,00 0,00

1 406000 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 200,00 0,00

1 41 Stroški storitev 1.050,00 0,00

1 415000 Stroški bančnih stor. plačil. prometa in zavarovanj 250,00 0,00

1 415100 Stroški zavarovalnih premij 350,00 0,00

1 416000 Stroški računovodstva

1 419000 Stroški poštnin in telefona 350,00 0,00

1 419200 Stroški posredovanja in drugi pri prodaji kart 0,00 0,00

1 419500 Stroški usposabljanj 100,00 0,00

1 47 Finančni odhodki 100,00 0,00

1 479100 Drugi finančni odhodki (obresti) 0,00 0,00

1 479200 Drugi finančni odhodki (popravek DDV) 100,00 0,00

1 48 Drugi stroški 8.000,00 0,00

1 480000 Članarine (RZS, ZRD) 4.500,00 0,00

1 480100 Koncesija, takse 3.500,00 0,00

2.000,00

1 70 Članarine in prispevki 0,00 18.000,00

1 700000 Članarine 0,00 14.000,00

1 700100 Prispevki članov 0,00 2.500,00

1 703000 RS - Proračun 0,00 1.000,00

1 704000 Donacije fizičnih in pravnih oseb 0,00 500,00

14.150,00 18.300,00

Ribiški dom Soze

2 40 Stroški materiala 500,00 0,00

2 402000 Električna energija 0,00 0,00

2 403000 Stroški nadomestnih delov in drugih str.za vzdrževanje 500,00 0,00

2 403100 Drobni inventar 0,00 0,00

2 41 Stroški storitev 5.850,00 0,00

2 412000 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem, osnovna sredstva 5.000,00 0,00

2 415100 Stroški zavarovalnih premij 200,00 0,00

2 416100 Stroški drugih storitev- nakup osnovnih sredstev 500,00 0,00

2 419000 Stroški telefonskih storitev 150,00 0,00

2 76 Prihodki 0,00 5.500,00

2 760000 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0,00 1.000,00

2 760700 Prihodki od najemnin 0,00 4.500,00

6.350,00 5.500,00

Ribogojnica

4 02 Stroški materiala 200,00 0,00

4 021000 Ribogojnica stavba, vzdrževanje, osn. Oprema 200,00 0,00

4 44 1.768,28 0,00

4 441000 Amortizacija zgradb 1.768,28 0,00

4 76 Prihodki 0,00 6.570,00

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

6.770,00 6.570,00

Sekcija Vreme - rezervacija sredstev

SKUPAJ 

SKUPAJ 

SKUPAJ



RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA

Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica
FINANČNI NAČRT 

za leto 2023

Zbor članov 2023

Gospodar - gojitvena dejavnost

5 40 Stroški materiala 24.550,00 0,00

5 400000 Stroški hrane in pijače 500,00 0,00

5 400300 Stroški materiala 500,00 0,00

5 400500 Ribe 20.000,00 0,00

5 403000 Stroški nad. delov in nabava osnovna opreme 3.500,00 0,00

5 403100 Drobni inventar 50,00 0,00

5 41 Stroški storitev 250,00 0,00

5 414000 Kilometrine, poštnine in zavarovanje 250,00 0,00

5 76 Prihodki 0,00 3.000,00

5 760800 Prihodki od prodaje - interventni izlovi 0,00 3.000,00

REZERVACIJA SREDSTEV-RIBE 5.000,00

24.800,00 3.000,00

Gospodar - vzdrževanje

6 40 Stroški materiala 2.154,10 0,00

6 400000 Stroški hrane in pijače 500,00 0,00

6 402100 Gorivo 200,00 0,00

6 403000 Stroški nadomest. delov in drugih stor. za vzdrževanje 1.254,10 0,00

6 403100 Drobni inventar 200,00 0,00

6 41 Stroški storitev 1.000,00 0,00

6 412000 Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem 1.000,00 0,00

6 419500 Stroški usposabljanj 0,00 0,00

3.154,10 0,00

Tekmovalna komisija

7 40 Stroški materiala 2.600,00 0,00

7 400000 Stroški hrane in pijače 1.500,00 0,00

7 400100 Materialni stroški 500,00 0,00

7 400200 Stroški ribiškega materiala, mreže, blazine, … 600,00 0,00

7 41 Stroški storitev 0,00 0,00

Prihodki 1.000,00

7 419400 Prihodki štartnin (ribiška srečanja) 0,00 1.000,00

3.050,00

2.600,00 4.050,00

Izobraževanja

7 0 Tekmovalna komisija 0,00 0,00

8 4 Izobraževanja (ribiški izpit, IER, RČ, ribogojec) 500,00 150,00

8 414000 KIlometrine 100,00 0,00

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

500,00 150,00

Vodenje poslovanja

9 4 1.200,00 0,00

9 416000 Stroški računovodstva in drugih storitev 1.200,00 0,00

1.200,00 0,00

Turistična dejavnost

10 40 Stroški materiala 200,00 0,00

10 400000 Stroški hrane in pijače 200,00 0,00

Sofinanciranje športnih programov občine I. B.

SKUPAJ

SKUPAJ

SKUPAJ 

SKUPAJ

SKUPAJ



RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA

Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica
FINANČNI NAČRT 

za leto 2023

Zbor članov 2023

10 406000 Stroški pisarniškega materiala in strokovne literature 0,00 0,00

10 41 Stroški storitev 1.800,00 0,00

10 417000 Stroški reklame (majice, reklam. zgibanka) 300,00 0,00

10 419200 Stroški posredovanja pri prodaji kart 1.500,00 0,00

10 76 Prihodki 0,00 27.000,00

10 760 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 0,00 0,00

10 760100 Prihodki od prodaje turističnih ribolovnih dovolilnic 0,00 22.500,00

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

2.000,00 27.000,00

11 41 Stroški storitev 2.050,00 0,00

11 413000 Oprema 1.000,00 0,00

11 414000 KIlometrine 1.000,00 0,00

11 415100 Stroški zavarovalnih premij 50,00 0,00

2.050,00 0,00

TK - LRP tekmovalna

12 40 Stroški materiala 900,00 0,00

12 400000 Stroški hrane in pijače 500,00 0,00

12 400100 Materialni stroški 100,00 0,00

12 400200 Stroški ribiškega materiala trnki, boile, hrana,... 300,00 0,00

12 41 Stroški storitev 500,00 0,00

12 419300 Stroški registracij tekmovalcev 150,00 0,00

12 419400 Stroški štartnin 350,00 0,00

12 76 Prihodki 0,00 1.000,00

Prispevki članov, donacije 0,00 200,00

12 760300 Prihodki od štartnin 0,00 800,00

1.400,00 1.000,00

TK - LKO tekmovalna

12 40 Stroški materiala 700,00 0,00

12 400000 Stroški hrane in pijače 300,00 0,00

12 400100 Materijalni stroški 100,00 0,00

12 400200 Stroški ribiškega materiala trnki, boile, hrana,... 300,00 0,00

12 41 Stroški storitev 950,00 0,00

12 419300 Stroški registracij tekmovalcev 150,00 0,00

12 419400 Stroški štartnin 800,00 0,00

13 70 Prihodki 0,00 1.600,00

13 700100 Prispevki članov, donacije 0,00 200,00

13 760700 Prihodki od najemnin, kotizacij 0,00 1.400,00

1.650,00 1.600,00

Odbor za člane - Praporščaki

15 29 Sklad 245,90 0,00

15 291400 AČR - Sklad praporščaki (rezervirana sredstva) 245,90 0,00

40 Stroški materiala / Prihodki

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

445,90 200,00

Delo z mladimi

16 40 Stroški materiala 500,00 0,00

16 400000 Stroški hrane in pijače 150,00 0,00

16 400200 Stroški ribiškega materiala trnki, boile, hrana,... 100,00 0,00

16 400300 Stroški table, kape, majice 100,00 0,00

SKUPAJ

Ribiški čuvaji

SKUPAJ 

SKUPAJ 

SKUPAJ

SKUPAJ



RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA

Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica
FINANČNI NAČRT 

za leto 2023

Zbor članov 2023

500,00 0,00

0,00 2.000,00

60.800,00 60.800,00

Soze, 18. marec 2023

SKUPAJ

Park Škocjanske jame

SKUPAJ po pogodbi 2022-27

SKUPAJ 


