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ČLANOM IN KANDIDATOM RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA DOMŽALE
Datum:

20.10.2021

Zadeva:

Okrožnica za obnovitev članarine za leto 2022 in obvestilo o postopku
kandidiranja na volitvah za člane Upravnega odbora RD Bistrica Domžale

Objavljamo okrožnico s podatki glede obnove letne članarine, poravnave obveznosti do RD,
zamenjave letnih ribolovnih dovolilnic, vpisa v ribiško družino in volitvah dveh članov v organ RD.
ČLANARINA ZA LETO 2022
Vse obveznosti do RD za leto 2022 (članarina, prispevek za revijo Ribič, ribolovni dnevi in
neopravljene obveznosti) lahko poravnate v več obrokih, vendar najkasneje do 31. 12. 2021.
Plačilo obveznosti za naslednje leto se izvede izključno na transakcijski račun RD, št.
SI56 6100 0001 9064 727, sklic 00, model (npr. datum plačila, 12122021) in s pripisom
»Članarina 2021«. Položnic ne pošiljamo1. Gotovine ne sprejemamo!!
Zneski članarine2 so:
 AA - člani RD
 AA - članice RD
 AA - člani upravnega odbora, predsednik nadzornega odbora,
predsednik disciplinskega sodišča, disciplinski tožilec, pogodbeni
ribiški čuvaj, član, ki v tekočem letu dopolni 70 let in invalid I. stopnje,
v kolikor je najmanj 5 let včlanjen v naši RD
 AŠ, AŠI - polnoletni študenti in dijaki (od 19. leta starosti v tekočem letu)
 AM - mladoletni ribič od dopolnjenega 15. do 18. leta starosti v tekočem
letu (vključeno: članska kvota ribolovnih dni)
 AM - mladi ribič do dopolnjenega 15. leta starosti v tekočem letu
 DAA - pridruženi člani (samo prvo leto)
 DAA - pridružene članice (samo prvo leto)
 AP - novi člani brez ribiškega izpita
 AP - nove članice brez ribiškega izpita

150,00 EUR
110,00 EUR
75,00 EUR

110,00 EUR
65,00 EUR
35,00 EUR
200,00 EUR
160,00 EUR
230,00 EUR
190,00 EUR

(vključeno: interni in ribiški izpit pri RZS, pripravniški dnevnik, čl. izkaznica, gradivo za ribiški izpit)
Vsak novi član (razen statusa AP) k članarini prišteje še znesek izdelave članske izkaznice v vrednosti 2,50 EUR. Vsi novi
člani (status DAA in AP) prejmejo majico. Ostali novi člani prejmejo majico z doplačilom 10,00 EUR k članarini.

Do 31. 12. 2021 je potrebno na TRR poravnati tudi neopravljene delovne ure - vrednost ene delovne
ure znaša 10,00 EUR. V kolikor član papirne letne dovolilnice do 15. januarja 2022 RD ne
vrne, mora poravnati kazen za nevračilo LRD 2021 v znesku 50,00 EUR. Pri mirovanju
ali novi včlanitvi, do plačila kazni, ne bo prejel LRD za prihodnje leto ali izpisnice!
Upravni odbor člane, ki članarine ne bodo imeli poravnane do roka, izbriše iz evidence Klen s
sklepom. Vsak član je lahko v statusu mirovanja samo eno koledarsko leto. Prošnjo za status
mirovanja se vloži najkasneje do konca leta 2021 po elektronski pošti.
Plačajte članarino ugodneje preko spletnega bančništva ali preko cenejših izvajalcev bančnega prometa!
Članarina vključuje prispevek za: RZS, ZRD Ljubljana, RD BD, nakup lovnih dni, glasilo Ribič in koncesnino. Pridruženi
član ter eden od članov, ki biva na istem naslovu z drugim članom, odšteje od članarine vrednost Ribiča – 12,00 EUR. Za
mladega ribiča, ki živi v istem gospodinjstvu s članom ali članico, se odšteje od članarine vrednost Ribiča – 6,00 EUR.
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ZAMENJAVA LETNIH RIBOLOVNIH DOVOLILNIC
Uporabniki eLRD: ribolovni dnevi bodo postopno dodeljeni od 2. januarja naprej. Članu ni
potrebno hoditi na zamenjavo ali prevzeti nalepke za člansko izkaznico. Vsak uporabnik eLRD prejme
5 lovnih dni gratis za S ali C revir. Novim članom bo omogočeno informiranje o uporabi eLRD.
Papirne dovolilnice: člani, ki še uporabljate papirne dovolilnice le te vložite v poštni nabiralnik
ribiškega doma v Domžalah, Krakovska 18a, najkasneje do 10. januarja 2022. Datum in način
prevzema novih papirnih dovolilnic bo določen naknadno, oziroma vas bomo o načinu prevzema
novih papirnih dovolilnic obvestili preko spletne strani RD Bistrica Domžale.
VABILO K OPRAVLJANJU RIBIŠKOČUVAJSKIH NALOG:
Člane vabimo, da se pridružite usposobljeni ekipi ribiških čuvajev za opravljanje nalog v naslednjem
šestletnem obdobju. Ugodnosti: neomejeno število ribolovnih dni, ni opravljanja delovnih ur,
čuvajska uniforma, plačano usposabljanje in izpit, povračilo kilometrine, stalen strokovni razvoj. Več
o obveznostih si preberite v Pravilniku o ribiškočuvajski službi. Prijave oddajte na el. naslov RD.
PRIPRAVNIKI VPISANI V LETU 2021:
Pripravnik mora v času vračila papirnih dovolilnic dostaviti v pregled izpolnjen pripravniški dnevnik,
podpisan s strani mentorja ali drugih odgovornih oseb, kar predstavlja podlago za prijavo na ribiški
izpit prihodnje leto (lahko ga odloži tudi v nabiralnik). Pripravnik, ki ne opravi predpisanega števila
40 ur, nove letne dovolilnice ne prejme, do izpolnitve kvote ur se ga ne prijavi na izpit pri RZS!
Študenti mlajši od 25 let, izkažejo svoj status s potrdilom poslanim na el. naslov RD!
SPREJEM NOVIH KANDIDATOV V ČLANSTVO
Novi kandidati za članstvo naj kuverto z vlogo za včlanitev, ki je objavljena na spletni strani RD
Bistrica Domžale, skupaj z osebno fotografijo, odložijo v poštni nabiralnik ribiškega doma v
Domžalah, Krakovska 18a, lahko pa vlogo pošljejo tudi po pošti na naslov RD Bistrica Domžale,
Krakovska 18a, 1230 Domžale.
Novi kandidati bodo po prejemu vloge za članstvo in pred sprejemom v članstvo v RD, v kolikor bodo
dopuščale epidemiološke razmere, vabljeni tudi na osebni pogovor v ribiški dom v Domžalah. O
terminu bomo posamezne kandidate pravočasno obvestili.
Kandidati, članarino za leto 2022, nakažete na transakcijski račun RD, št. SI56 6100
0001 9064 727, sklic 00, model (npr. datum plačila, 12122021) in s pripisom »Članarina 2022«,
najkasneje do 31.12.2021. Položnic ne pošiljamo3. Gotovine ne sprejemamo!!
Upravni odbor RD bo o sprejemu novih kandidatov v članstvo odločal na prvi redni seji januarja
2021. O sprejemu v članstvo bodo novi člani obveščeni po pošti. Vsi novo sprejeti člani, se bodo
morali obvezno udeležiti internega usposabljanja in opraviti izpit.
PRAVILA O ŠPORTNEM RIBOLOVU
Ribolov v Bistriškem ribiškem okolišu poteka na način, kot je opisan v veljavnem Pravilniku o
športnem ribolovu.
OSTALO:
Opravljanje delovnih obveznosti: člani in pridruženi člani – 20 ur, od tega 15 delovnih ur in 5 ur na
čuvanju voda, mladi ribič - 5 delovnih ur, novo sprejeti pripravnik - 40 delovnih ur po programu.
Član, ki potrebnih delovnih ur ne bo imel, oz. ne bo dostavil v tem letu veljavnega zdravniškega
potrdila o opravičenosti opravljanja delovnih ur, mora delovne ure plačati.
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Član, ki namerava izstopiti ali prestopiti v drugo RD, naslovi vlogo na RD do 31.12.2021. Izpisnico
pošljemo po el. pošti le na zahtevo, v kolikor bodo poravnane vse obveznosti do RD.
Manjkajoče delovne ure opravite najkasneje do 15.12.2021!!!!
Dober prijem v letu 2022!

Bojan Križnik,
predsednik UO RD Bistrica Domžale

Kandidacijska komisija Ribiške družine Bistrica Domžale na podlagi 5. člena Pravilnika o kandidacijskem
postopku za volitve funkcionarjev v organe Ribiške Družine Bistrica Domžale, z dne 17.03.2019, izdaja

RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLIVE DVEH FUNKCIONARJEV IZ PODODBORA
KAMNIK V UPRAVNI ODBOR RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA DOMŽALE ZA MANDATNO OBDOBJE
2021-2025
Kandidacijska komisija na podlagi 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve funkcionarjev v
organe RD razglaša, da zbira predloge kandidatov za naslednje funkcije v RD Bistrica Domžale:
1. ČLAN UPRAVNEGA ODBORA RD BISTRICA DOMŽALE IZ PO KAMNIK – kandidata za člana UO
morata izpolnjevati pogoje iz 9. člena pravilnika: - dva (2) kandidata;
Kandidaturo za posamezno funkcijo vloži vsak član ribiške družine sam. Mandatna doba funkcionarjev traja od
izvolitve do razrešitve, oziroma do leta 2025.
Kandidacijska komisija najmanj 10 dni pred zasedanjem volilnega zbora članov, na spletni strani RD objavi
seznam kandidatov za posamezne funkcije v organe RD, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
Kandidat za funkcijo v organ RD je lahko vsak polnoletni član, ki ima opravljen ribiški izpit in izpolnjuje splošne
pogoje. Kandidat mora uživati med članstvom zaupanje, ne sme biti v disciplinskem postopku ali mu v zadnjih
dveh letih ni bil izrečen ukrep težje disciplinske kršitve.
1. Kandidat mora Kandidacijski komisiji predložiti:
 kandidaturo v pisni obliki, ki mora vsebovati:
 osebne podatke,
 kratek opis dosedanjega dela v ribiški družini ali na drugem sorodnem področju,
 utemeljitev kandidature,
 podpisano soglasje kandidata o pristanku na kandidaturo skupaj z izjavo o strinjanju z objavo
osebnih podatkov v kandidaturi.
2. Rok za predložitev kandidatur Kandidacijski komisiji je od vključno 01.11.2021 do vključno 31.12.2021, do
24. ure.
Kandidature je potrebno posredovati po pošti na naslov: Ribiška družina Bistrica Domžale, Krakovska cesta
18A, 1230 Domžale, "Kandidacijska komisija" oziroma odložiti v poštni nabiralnik na domu ter na kuverto
navesti datum in uro oddaje kandidature. Kandidacijska komisija kandidatur, prejetih po roku za vložitev
kandidatur, ne bo obravnavala.
Odpiranje kandidatur je javno in bo potekalo na sedežu ribiške družine dne 19. 1. 2021 ob 18. uri.
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Ribiška družina Bistrica Domžale
Krakovska cesta 18A, 1230 Domžale
"Kandidacijska komisija"

Zadeva:

Kandidatura za funkcijo v Upravnem odboru RD Bistrica Domžale

Ime in priimek kandidata: ___________________________________
Datum rojstva: _______________________
Naslov: ________________________________________________________________________
Funkcija za katero kandidiram: ___________________________________________________________
Kratek opis dosedanjega dela v ribiški družini ali na drugem sorodnem področju:

Utemeljitev kandidature:

Vizija in razvoj društva za novo mandatno obdobje ter načrt izvedbe programa (v primeru kandidature za
predsednika RD):

SOGLASJE KANDIDATA O STRINJANJU S KANDIDATURO
Spodaj podpisani ___________________________ se strinjam s kandidaturo za izvolitev na funkcijo, za
katero kandidiram. Izjavljam, da se strinjam in dovoljujem objavo mojih osebnih podatkov za namen
kandidature.
Kraj in datum: __________________________

Lastnoročni podpis: ___________________
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