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1. UVODNE BESEDE PREDSEDNIKA RIBIŠKE DRUŽINE 

 
Spoštovani člani Ribiške družine Bistrica Domžale.  

 

 

Za nami je drugo leto mandata, ki ga je tako, kot prvo leto zaznamovala epidemija koronavirusa. 

Izkušnje prvega leta mandata nam je bila dovolj velika šola, da smo se v drugem letu delovanja in ob 

vseh omejitvah uspešno spopadali z vsemi izzivi in nalogami, ki so nam jih ali smo si jih zadali. Upravni 

odbor ribiške družine se je v letu 2021 sestal na 9. sejah od tega na 3. sejah na daljavo in 6. sejah v 

živo. Zaradi omejitev smo v lanskem letu že drugič zapored zbor članov izvedli korespondenčno na 

daljavo in vesel sem, da bo tokrat drugače in bo zbor članov potekal v živo. 

 

Kljub vsem omejitvam smo v preteklem letu izpeljali vse naloge, ki so nam bile dodeljene, kot 

koncesionarju Bistriškega ribiškega okoliša. V poročilu za leto 2021 si lahko preberete, da je bil vložek 

rib realiziran v celoti. Prizadevali smo si, da bi bil vložek potočne postrvi na enaki ravni, kot lansko leto, 

ki je bil nad pričakovanji, pa vendar nismo uspeli pridobiti na trgu žaljene količine rib. Menim, da temu 

botruje veliko povpraševanje ostalih ribiških družin zaradi zmanjševanja vložka šarenke. S tem namenom 

smo ustanovili neformalno ti. gojitveno skupino, ki se ukvarja z vsemi možnostmi gojenja, vzreje, 

poriblavanja v skladu s predpisi in zmožnostmi glede na trg, potočne postrvi in lipana v naših vodah.  

Zavod za ribištvo Slovenije in RD Bled sta tudi v letu 2021 uspešno osmukala »našega« lipana. Ikre je 

prevzela RD Bled, ki je v ribogojnici vzgojila jato za nadaljnjo poribljavanje in nam v zameno oddala 

zarod lipana, ki smo ga vložili v naše vode. V prihodnje bomo tako tudi z njihovo pomočjo ohranjali in 

večali prisotnost lipana v naših vodah.  

 

Ribnikom smo posvečali veliko pozornosti in z načrtovanim vložkom realizirali poribljavanje s krapom in 

smučem. Prizadevali smo si pridobiti dovoljenje za sonaravno gojitev linja na ribniku Črnelo 1 pa nam 

je Zavod za varstvo narave za območje na Črnelem, predlog zavrnil, sonaravno gojitev linja pa pozdravil. 

V prihodnje bomo še naprej iskali lokacijsko možnost za sonaravno gojitev linja. 

 

Leto 2021 smo zaključili s pozitivnim finančnim izidom v višini dobrih 15.000,00 EUR. K temu rezultatu 

lahko pripišemo tudi 50 % oprostitve letne koncesijske dajatve in transparentno porabo finančnih 

sredstev. Poleg rednih načrtovanih izdatkov smo imeli večjo investicijo na moravških ribnikih. V lanskem 

letu se je namreč pričela prva faza obnove brežin ribnikov zaradi močne erozije v cesto in mejno 

zemljišče. Pri investiciji nam je pomagala občina Moravče, ki je v ta namen prispevala 10.000 €, za kar 

se jim lepo zahvaljujem. Tudi v prihodnjem letu nam je občina obljubila finančno pomoč, zato bomo 

pričeli z obnovo prvega ribnika. 

 

Domžalski pododbor, ki je najštevilčnejši že nekaj časa nima svoje brunarice, kjer bi se lahko odvijala 

različna druženja, kot po drugih pododborih. V prihodnje bomo v ta namen poskušali najti primerno 

zemljišče nekje ob vodi na mirni lokaciji v okolici Domžal, kjer bi lahko uredili primeren prostor za 

druženje PO Domžale. V kolikor bi kdo vedel za ustrezen prostor, naj to sporoči vodstvu RD. 

 

Komisija za noveliranje statuta RD je konec leta 2021 UO predlagala v sprejem novelo statuta, ki ga je 

UO na zadnji seji tudi sprejel in ga sedaj predlaga zboru članov v potrditev. Statut, ki je veljaven, je bil 

sprejet leta 2008 in kasneje nekajkrat dopolnjen, je bilo potrebno temeljito novelirati in slediti aktualnim 

zakonodajnim smernicam.  

 

Lansko leto smo zamenjali tri člane v UO: tajnika RD, gospodarja tekočih voda in vodjo čuvajske službe. 

Letos pa bosta vodstvo PO Kamnik prevzela nova člana, ki bosta zamenjala pokojnega gospodarja 
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ribnika Križ, Srečka Žiberta in sedanjega gospodarja tekočih voda Jerneja Šušteršiča.  Vsem se iskreno 

zahvaljujem za sprejem funkcij. 

 

Zahvaljujem se UO, vsem izlovcem, čuvajem, nadzornem odboru, vodjem sekcij, mentorjem, vsem 

članom različnih komisij, praporščaku in vsem ostalim članom, ki ste del ribiške družine in s svojim 

znanjem, izkušnjami, predanostjo pomagate soustvarjati našo zgodbo. 

 

 

Ribiški pozdrav in dober prijem v tem letu vam želim.       

 

                            Bojan Križnik, 

                             predsednik RD Bistrica Domžale 
dokument je podpisan s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom SIGEN-CA preko storitve ADOBE.SIGN 

 

 
 

 

 

2. POMEMBNEJŠI DOSEŽKI IN REZULTATI DELOVANJA RIBIŠKE 

DRUŽINE BISTRICA DOMŽALE KOT DRUŠTVA, KI DELUJE V 

JAVNEM INTERESU 

 

Ribiška družina Bistrica Domžale s sedežem na Krakovski cesti 18A v Domžalah (v nadaljnjem besedilu: 

RD) ima v skladu s 30. členom Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011), odločbo Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 321-13-38/00 z dne 20. 6. 2000 ter na podlagi Zakona o nevladnih 

organizacijah (Uradni list RS, št. 21/2018) pridobljen status društva oz. nevladne organizacije, ki deluje 

v javnem interesu na področju izvajanja nepridobitne dejavnosti varovanja voda, vodnih in obvodnih 

sistemov kot dela naravnega človekovega okolja, varstva in gojitve rib, športnega ribolova ter 

upravljanja Bistriškega ribiškega okoliša (v nadaljnjem besedilu: BROK), kar je v skladu s koncesijsko 

pogodbo št. 3420-185/2008/1 z dne 14. 1. 2009. Delovanje RD presega interese članov in je splošno 

koristno za naravno in družbeno okolje. 

 

S tem namenom zagotavlja RD trajnostno rabo rib za izvajanje ribolova v obsegu na način in v času, da 

se z naravnim samoobnavljanjem ali z določenimi ukrepi dolgoročno ohranja ribe ter pri tem ne 

poslabšuje stanja živalskih in rastlinskih vrst. RD izvaja z ribiškim upravljanjem ukrepe ohranjanja 

ugodnega stanja rib, trajnostne rabe rib, vodi predpisane evidence in pripravlja poročila, usposablja 

člane, izvaja naloge ribiško čuvajske službe in aktivnosti ob poginih rib ter druge predpisane naloge. 

 

2.1. IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU GOJITVE RIB  

 

VLAGANJA IN IZLOVI V TEKOČIH VODAH 

 

Z marcem 2021 sem prevzel gospodarjenje tekočih voda v RD Bistrica Domžale. Najprej bi rad izkoristil 

priložnost, ter se iskreno zahvalil svojemu predhodniku, gospodu Dragu Poljanšku, za vso podporo in 

pomoč, tako ob predaji dela, kot v celem letu 2021. Prav tako gre zahvala gospodu Iztoku Rihtarju, ter 

seveda vsem pododborskim gospodarjem in izlovnim ekipam za vso pomoč in potrpežljivost. 

 

Delo gospodarja tekočih voda je izjemno zanimivo, dinamično, na trenutke pa tudi stresno in časovno 

»požrešno« opravilo. Tako smo skupaj z omenjenima Dragotom in Iztokom, v letu 2021 opravili preko 

550 delovnih ur na izlovih in vlaganjih po našem ribolovnem okolišu. 
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V letu 2021 smo izvedli 11 rednih, ter 23 intervencijskih izlovov. Na rednih izlovih smo izlovili 648 

potočnih postrvi, ki smo jih vložili v ribolovne vode. Število izlovljenih rib, je zelo slabo, kar kliče po 

premisleku in spremembi upravljanja z nekaterimi gojitvenimi potoki. 

 

Skupaj z Zavodom za ribištvo in RD Bled smo na Homški mlinščici osmukali cca 13600 iker lipana. 

 

V ribolovne vode smo v letu 2021 vložili 2200 kosov lipana, 450kg potočne postrvi in 1260kg sterilne 

šarenke. 

  

V zadnjem času se pojavlja problem pri vlaganju konzumne potočne postrvi, saj te na trgu  včasih 

preprosto ni mogoče dobiti. Za ribogojce je tržno manj zanimiva od šarenke, zaradi smernic zavoda za 

ribištvo, pa je tudi hitro zmanjka. 

 

V gojitvene potoke je bilo vloženih 29000 kosov zaroda potočne postrvi. 

 

Jernej Šušteršič, 

 gospodar tekočih voda 

 

VLAGANJA V RIBNIKE IN JEZERA 

  

V letu 2021 smo v revirje naše RD vložili skupno 4.321 komadov krapov, skupne teže 5.283 kg in 282 
komadov majhnih smučev, dolžine med 5 in 7 cm, skupne teže 4,53 kg. Vložki po posameznih revirjih 

so prikazani v spodnji tabeli. 

 

 

 Št.  Masa v kg  

Oznaka vode krap (gojena oblika) smuč krap (gojena oblika) smuč 

Ribnik Češnjevek 1 0 35 0,00  0,36 

Ribnik Češnjevek 2 475 35 500,00 0,36 

Ribnik Črnelo 2 542 0 583,00 0,00 

Ribnik Florida 190   200,00   

Rača 3 75 0 50,00  

Ribnik Križ 350 40 400,00 0,72 

Ribnik Lahovče 497 15 400,00 0,27 

Ribnik Moravče 1 0   0,00   

Ribnik Moravče 2 718 15 500,00 0,27 

Ribnik Moravče 3 715 15 500,00 0,27 

Ribnik Plastenka 15   200,00   

Ribnik Želodnik 530 15  500,00 0,27  

Jezero Pristava 12   150,00   

Gradiško jezero 202 112  1.300,00  2,01 

Skupna vsota 4.321 282 5.283,00 4,53 

 

 

V mesecu juniju 2021 je prišlo na jezeru Pristava do pogina večje količine krapov, povprečne teže 9 

kg+. Vzrok pogina ni znan. Zaradi umiritve razmer in iz higienskih razlogov je bilo jezero večji del junija 

zaprto za športni ribolov. Veterinarsko higienski službi smo predali 550kg poginulih krapov, ocenjujemo 

pa, da je poginilo cca 1.000kg krapov. Z namenom preprečevanja okužbe in slabšanja kvalitete vode 

smo jezero poapnili s 75kg apna. 
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   Miha Rajgelj, 

gospodar ribnikov  

 

 

2.2. IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU VARSTVA RIB IN VAROVANJA VODA  

 

RD Bistrica Domžale je imela v letu 2021 skupaj 14 ribiških čuvajev s sklenjeno pogodbo za izvajanje 

ribiško čuvajske službe. Z okrožnico članstvu, smo k vložitvi kandidatur za pridobitev novih ribiških 

čuvajev pozvali vse polnoletne člane družine. Za opravljanje funkcije ribiškega čuvaja se žal ni prijavil 

noben kandidat. 

 

Ribiški čuvaji smo izvajali ribiškočuvajske naloge v vseh vodotokih Bistriškega ribiškega okoliša. V času 

sezone lova sulca, smo namenili več kontrole ribolovu sulca v Kamniški Bistrici 4. V ciprinidnih revirjih 

smo zaznali več obiska turističnih ribičev, kar je posledica sproščanja epidemioloških omejitev.  

 

Kljub dobremu sodelovanju s Policijskima postajama Domžale in Kamnik, ribiški čuvaji v letu 2021 niso 

opravili predvidenih nočnih obhodov s policisti, zaradi pomanjkanja kadra v patruljah. Izvedbo letnih 

obhodov s policisti nameravamo izvesti po programu v tem letu. Smo pa ribiški čuvaji skupaj s člani, na 

vseh ribnikih in jezerih v celem letu opravili tri nočne obhode in izvedli predvidene ribiškočuvajske 

kontrole. 

 

Pogodbeni ribiški čuvaji RD Bistrica Domžale smo uporabljali že četrto leto zapored elektronsko aplikacijo 

za vodenje čuvajskih obhodov in kontrol - eČuvaj, kar se je izkazalo za zelo priročno orodje za vpisovanje 

kontroliranih podatkov ogledov in kontrol ribičev. Na ta način prihranimo ogromno časa pri pripravi 

predpisanih poročil.  

 

Ribiški čuvaji so v letu 2021 na skupaj 52 revirjih opravili 2.075 obhodov , prevozili skupaj 17.427 km 

in opravili 1.725 čuvajskih ur. 

 

 

Disciplinskemu tožilcu je ribiškočuvajska služba prijavila 10 članov zaradi kršitev Pravilnika o športnem 

ribolovu.  

 

13.09.2021 nas je Center za zaščito in reševanje Domžale obvestil o poginu rib v Pšati pri Suhadolah. 

Pobranih je bilo ca. 20 kg rib, predvsem klenov in podusti ter ribjega drobiža. Razlog za pogin naj bi bil 

nizek pretok in pregrevanje vode, saj je bilo v tem obdobju izredno toplo in že dlje časa brez padavin. 

 

V ribiški kataster - RIBKAT redno poročamo stanja o poginih rib in o vseh posegih v vode v našem 

okolišu ter o številu zaznanih ribojedih ptic (kormoran, siva čaplja, bela čaplja, raca žagarica, vodomec).  

 

 

Andrej Ferme, 

   vodja čuvajske službe 

 

 

2.3. STANJE VODA IN RIB TER ZAZNANI POGINI RIB 

 

UO ugotavlja, da stanje kakovosti celinskih voda tako za gojitvene kot ribolovne namene ustreza 

izvajanju ribiškega upravljanja v BROK. Kljub temu ribiško čuvajska služba ugotavlja, da prihaja v 

spomladanskih in poletnih mesecih do zasičenosti vodnih kanalov – mlinščic z odlaganjem trave domače 

košnje, kar povzroča gnitje in s tem močno zmanjšuje vsebnost kisika v vodi. Prav tako zaznavamo 
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povečan odvzem vode iz strug manjših potokov za potrebe zalivanja in namakanja vrtnih in kmetijskih 

površin, predvsem v poletnih sušnih mesecih. 

 

 

2.4. ZAZNANA ONESNAŽENJA VODOTOKOV 

 

V letu 2021 ni bilo zaznanih onesnaženj vodotokov v našem ribiškem okolišu. 

 

 

2.5. IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU RIBOLOVA IN UPRAVLJANJA RIBIŠKEGA  

       OKOLIŠA 

 

REKAPITULACIJA ULOVA RIB IN KORIŠČENIH RIBOLOVNIH DNI 

 

V letu 2021 smo v vseh revirjih naše RD zabeležili skupno 10.337 ribolovnih dni, kar je malenkost manj,  

tot v letu 2020, ko smo zabeležili skupno 10.895 ribolovnih dni. Število ribolovnih dni po posameznih  

Revirjih prikazuje spodnja tabela.   

 

Oznaka revirja Ciprinidi 
Ciprinidi, 

ujemi-
izpusti 

Salmonidi 
Salmonidi, 

ujemi-
izpusti 

Sulec, 
ujemi-
izpusti 

 

Dolska mlinščica  53   45     98 

Drtijščica 2     26     26 

Drtijščica 3  43         43 

Homška Mlinščica      85     85 

Kamniška Bistrica 2        62   62 

Kamniška Bistrica 3      405     405 

Kamniška Bistrica 4 46   260   168 474 

Nevljica 2     106     106 

Pšata 2      38     38 

Pšata 3  13   32     45 

Pšata 4  10         10 

Pšata 5  19         19 

Rača 2  3         3 

Rača 3  273         273 

Rača 4  24        24 

Radomeljska mlinščica     78     78 

Radomlja 2      16     16 

Radomlja 3  10   15     25 

Skupna vsota 494 0 1.106 62 168 1.830 

Ribnik Češnjevek 1 502         502 

Ribnik Češnjevek 2 553         553 

Ribnik Črnelo 2 390         390 

Ribnik Florida 380         380 

Ribnik Križ 596         596 

Ribnik Lahovče 697         697 

Ribnik Moravče 2 348         326 

Ribnik Moravče 3 339         316 

Ribnik Plastenka 15 751       766 
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Ribnik Želodnik 642         642 

Gradiško jezero 407 1.262       1.669 

Jezero Pristava 258 1.412       1.670 

Skupna vsota 5.621 3.425 1.106 62 168 10.337 
 

 

 

V letu 2021 smo v vseh revirjih naše RD uplenili skupno 2.943 kom različnih vrst rib, skupne teže 6.219  

kg, kar je več kot v letu 2020, ko smo uplenili skupaj 2.800 kom različnih rib, skupne teže 5.902 kg. 

Uplen po posameznih vrstah rib po revirjih prikazuje spodnja tabela.   

 

Oznaka revirja 
Število 

rib 
Masa rib v 

kg 

Dolska mlinščica  39 23 

šarenka 37 18 

ščuka 1 5,0 

Drtijščica 2  6 2 

šarenka (sterilna) 6 2 

Drtijščica 3  5 4 

klen 4 2 

     ščuka 1 2 

Gradiško jezero 456 1402 

amur 1 5 

     krap (gojena oblika) 407 1307 

smuč 37 70 

ščuka 11 20 

Homška Mlinščica  121 58 

potočna postrv 4 2 

šarenka sterilna 117 56 

Jezero Pristava 15 150 

krap (gojena oblika) 12 140 

    som 2 7 

ščuka 1 3 

Kamniška Bistrica 3  395 190 

lipan 3 2 

     potočna postrv 12 6 

šarenka (sterilna) 380 182 

Kamniška Bistrica 4 432 234 

klen 33 31 

    lipan 3 2 

mrena 2 4 

potočna postrv 2 1 

šarenka (sterilna) 392 196 

Nevljica 2 47 24 

potočna postrv 6 3 

    šarenka (sterilna) 41 21 

Pšata 2  12 7 

potočna postrv 5 3 

     šarenka (sterilna) 7 4 
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Pšata 3  20 15 

klen 13 10 

     potočna postrv 1 1 

šarenka (sterilna) 6 4 

Pšata 4  1 1 

klen 1 1 

Pšata 5  15 14 

klen 14 10 

    ščuka 1 4 

Rača 3  30 81 

klen 1 1 

    krap (gojena oblika) 25 75 

podust 1 1 

rdečeperka 2 1 

ščuka 1 3 

Rača 4  0 0 

-- 0 0 

Radomeljska mlinščica 123 60 

šarenka (sterilna) 123 60 

Radomlja 2  5 2 

potočna postrv 1 0,5 

    šarenka (sterilna) 4 1,5 

Radomlja 3  3 2 

šarenka (sterilna) 3 2 

Ribnik Češnjevek 1 57 129 

krap (gojena oblika) 53 114 

Som 4 15 

Ribnik Češnjevek 2 187 654 

    krap (gojena oblika) 187 654 

Ribnik Črnelo 2 134 526 

koreselj 3 2 

    krap (gojena oblika) 131 524 

Ribnik Florida 94 189 

krap (gojena oblika) 93 187 

    ščuka 1 2 

Ribnik Križ 155 465 

krap (gojena oblika) 155 465 

Ribnik Lahovče 123 430 

    krap (gojena oblika) 123 430 

Ribnik Moravče 2 113 397 

ščuka 1 5 

     krap (gojena oblika) 112 392 

Ribnik Moravče 3 128 512 

     krap (gojena oblika) 128 512 

Ribnik Plastenka 8 130 

krap (gojena oblika) 8 130 

Ribnik Želodnik 224 520 

krap (gojena oblika) 224 520 
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Skupna vsota 2.943 6.219 
 

 

2.6. IZVAJANJE NAMENOV IN CILJEV RD TER KONCESIJSKE POGODBE 

 

RD je v letu 2021 izvajala namenske naloge vezane na nepridobitno dejavnost, v skladu z letnim 

programom upravljanja (LPR) za BROK, ki ga je sprejel UO in potrdil Zavod za ribištvo Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu: ZZRS). V skladu s tem smo izvajali načrtovan elektroribolov za sonaravno gojitev, 

intervencijske odlove rib ter odlove za potrebe znanstveno raziskovalnega dela, s ciljem ohranjanja 

ugodnega stanja rib ter vlaganja avtohtonih vrst rib za potrebe repopulacije ribolovnih revirjev.  

 

Vsa vlaganja smo izvajali v skladu s predpisi s področja sladkovodnega ribištva, ohranjanja narave in 

veterinarskimi predpisi, za kar so bila pridobljena ustrezna dovoljenja s strani ribogojcev o izvoru ribjih 

jat ali Veterinarsko higienske službe v primeru odvoza poginjenih rib. Odlove rib so izvajali izkušeni ribiči 

z opravljenim izpitom za izvajalca elektroribolova.  

 

Pri ugotovljenih poginih rib smo izvedli predpisane naloge in ukrepe, poročila v roku posredovali v ribiški 

kataster ter pristojnim inšpekcijskim službam. V ribiško evidenco RIBKAT smo sproti in ažurno vnašali 

zahtevane podatke. 

 

2.7. PREDLOGI DISCIPLINSKEGA TOŽILCA IN OBRAVNAVE DISCIPLINSKEGA SODIŠČA 

 

Disciplinski tožilec je s strani ribiško čuvajske službe v letu 2021 prejel skupaj 10 prijav zoper člane RD, 

ki so kršili pravila o športnem ribolovu ali druge akte ribiške družine.  

 

Disciplinsko sodišče je odločalo na podlagi Pravilnika o disciplinskem postopku v RD Bistrica Domžale.  

 

Po pregledu vrnjenih letnih ribolovnih dovolilnic za leto 2020 so bile ugotovljene nepravilnosti pri 

izpolnjevanju dovolilnic pri devetih članih, in sicer:  

 

1. Član ni vpisal datuma za gosta v rubriko Ribniki in jezera dne 10. 4. 2020, ni pravilno označil 
revirja s pravo kratico revirja, ni označil praznih rubrik s črtico, ob uplenu, ni označil uplena z 

znakom x, ni pravilno vpisal nočnega ribolova v ustrezno rubriko; Članu je bil izrečen pisni 
opomin, plačal pa je tudi stroške postopka v višini 20,00 EUR. 

2. Član ni vpisal datuma za gosta v rubriko Ribniki in jezera dne 19. 12. 2020, ni pravilno označil 
vrste ribolova pred pričetkom ribolova z oznakami SCP in se ni podpisal pri napačno vpisanem 

datumu dne 4. 5. 2020; Članu je bil izrečen pisni opomin, plačal pa je tudi stroške postopka v 

višini 20,00 EUR. 
 

3. Član ni vpisal treh datumov za gosta v rubriko Ribniki in jezera dne 24. 5. 2020, 25. 6. 2020 in 
16. 10. 2020, ni korektno vpisal podatkov v rubriko GOSTI ČLANA za tri iste ribolovne dni, ni 

pravilno označil ribolovnih revirjev s pravo kratico revirja, ni označil praznih rubrik s črtico, ob 

uplenu, ni označil uplena z znakom x, ni vpisal podatka o teži in masi uplenjenih ščuk ter smučev, 
ni vpisal vrste ribolova SCP pred pričetkom ribolova; Članu je bil izrečen pisni opomin in odrejena 

udeležba na internem izobraževanju za nove člane RD, plačal pa je tudi stroške postopka v višini 
20,00 EUR. 

4. Član ni vpisal štirih datumov za gosta v rubriko Ribniki in jezera dne 25. 6. 2020, 27. 6. 2020, 

3. 7. 2020 in 19. 9. 2020, ni vpisal vrste ribolova SCP pred pričetkom ribolova; ; Članu je bil 
izrečen pisni opomin in odrejena udeležba na internem izobraževanju za nove člane RD, plačal 

pa je tudi stroške postopka v višini 20,00 EUR. 
5. Član ni vpisal treh datumov za gosta v rubriko Ribniki in jezera dne 3. 5. 2020, 10. 5. 2020 in 

28. 8. 2020, ni korektno vpisal podatkov v rubriko GOSTI ČLANA za tri iste ribolovne dni, ni 
označil praznih rubrik s črtico -, ob uplenu ni označil uplena z znakom x; Članu je bil izrečen 

pisni opomin, plačal pa je tudi stroške postopka v višini 20,00 EUR. 

6. Član je vpisal člana RD Bistrica Domžale za gosta dne 19. 2. 2020; Članu je bil izrečen pisni 
opomin, plačal pa je tudi stroške postopka v višini 20,00 EUR. 
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7. Član je vpisal člana RD Bistrica Domžale za gosta dne 21. 2. 2020; Članu je bil izrečen pisni 

opomin, plačal pa je tudi stroške postopka v višini 20,00 EUR. 
8. Član je vpisal člana RD Bistrica Domžale za gosta dne 20. 6. 2020; Članu je bil izrečen pisni 

opomin, plačal pa je tudi stroške postopka v višini 20,00 EUR. 
9. Član je vpisal uplen dveh potočnih postrvi v revirju Kamniška Bistrica 4, dne 29. 6. 2020. Članu 

je bil izrečen pisni opomin, plačal pa je tudi stroške postopka v višini 20,00 EUR. 
 

V 10. primeru je član na lokaciji Moravče, RIB3 ujel krapa, ga usmrtil in uplena ni vpisal v ribolovno 

dovolilnico. Prav tako je nadaljeval z ribolovom, ki bi ga z uplenom krapa moral končati. Članu je bila 
odrejena denarna kazen 100,00 EUR in stroški postopka v znesku 20,00 EUR ter odvzem letne ribolovne 

dovolilnice do plačila denarne kazni in stroškov postopka. Član je kazen in stroške postopka plačal, nakar 
mu je bila vrnjena letna ribolovna dovolilnica. 

 

 

Ugotavljam, da predvsem starejši člani, oz. člani z daljšim ribiškim stažem, ki bi bili lahko vzor mlajšim 

oz. novim članom in so se kljub možni izbiri odločili za uporabo papirne letne ribolovne dovolilnice, 

malomarno ter nevestno izvajajo pravico do ribolova z neustreznim vpisovanjem podatkov v rubrike 

dovolilnice. S slabim znanjem o ribištvu in ribolovnih pravilih, se ti člani z daljšim ribiškim stažem tako 

srečujejo na obravnavah pred Disciplinskim sodiščem, kar je skrb zbujajoče dejstvo glede na to, da se 

ribolovna pravila ne spreminjajo. 

 

Vse člane ponovno pozivam, preden odidete na ribolov, da pred pričetkom ribolova proučite pravilnik o 

športnem ribolovu, še posebej pravila glede vpisovanja ribolovnih podatkov v evidenco letne ribolovne 

dovolilnice v klasični ali elektronski obliki. Z uporabo elektronske oblike dovolilnice si lahko precej 

olajšate vpisovanje podatkov, hkrati pa zmanjšate možnost za uvedbo disciplinskega postopka. 

 

                              Rajko Gostič, 

   disciplinski tožilec 

 

         

2.8. ADMINISTRATIVNE IN DRUGE AKTIVNOSTI V RD BISTRICA DOMŽALE 

 

Najpomembnejša sprememba na področju navedenih aktivnosti v letu 2021 je potek mandata tajnika 

RD dr. Tomaža Lavriča, ki je v marcu 2021 predal posle novemu tajniku Ožbeju Sotošku.  Dr. Tomažu 

Lavriču se zahvaljujemo za zelo korektno in požrtvovalno delo v naši RD in mu želimo veliko uspehov, 

tako na profesionalnem, kot na osebnem področju. 

  

Sicer je opravljanje tajniških in drugih administrativnih nalog v preteklem letu zahtevalo veliko delovnih 

ur, ki so se nanašale na izvajanje nalog tako s področja ribiškega kot društvenega delovanja. Kot vedno, 

je bila posebna skrb namenjena finančno računovodskemu poslovanju, izdaji računov kot tudi izterjavi 

plačil za opravljena dela pri gradbenih izvajalcih.  

 

Zaradi omejevalnih ukrepov glede koronavirusa, smo za nove člane in pripravnike izvedli enodnevno 

usposabljanje šele 02. oktobra 2021. Usposabljanje je bilo izvedeno v prostorih OŠ 27. julija v Kamniku. 

Interni ribiški izpit pa smo nato izvedli v dveh terminih, in sicer 23.10.2021 in 04.11.2021, v prostorih 

ribiškega doma v Domžalah. Interni ribiški so, razen enega kandidata opravili vsi kandidati, ki so se 

udeležili izpita. Aktivno smo se lotili priprave letnih poročil. Seveda je bilo potrebno zaradi uvedenih 

disciplinskih postopkov sodelovati pri pripravi sej disciplinskih obravnav in pisanju zapisnikov. 

 

V juniju smo ob ribniku v Lahovčah organizirali podelitev priznanj naše RD in RZS.  

 

V oktobru je tajnik RD nudil spremstvo pri sulčelovu na Kamniški Bistrici glavnemu uredniki revije Ribič 

Juretu Ušeničniku Schiffersteinu, ki je bil navdušen nad reko.  
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Meseca novembra sva se predsednik in tajnik RD udeležila predstavitve nove aplikacije "Nadzornik", ki 

jo je organiziral portal Ribiške karte. 

 

Konec leta smo v skladu s Pravilnikom o načrtovanju in poročanju v ribištvu pripravili letni program 

ribiškega upravljanja (LPR) in ga po potrditvi na seji upravnega odbora vnesli v ribiški kataster - RIBKAT. 

 

      Ožbej Sotošek, 

tajnik RD Bistrica Domžale         

 

 

2.9. DELO PODODBORA DOMŽALE 

 
Leto 2021,je bilo za pododbor Domžale zelo pestro. Imeli smo 12 akcij večjega in 18 akcij manjšega 

obsega. Skozi celo leto pa je prisotno sprotno vzdrževanje, katerega glede na veličino območja nikoli ne 
zmanjka. Poleg predvidenih aktivnosti, je bilo tudi nekaj izrednih intervencij na naših vodah.  

 

Intervencija na Gradiškem jezeru, kjer je bilo potrebno rešite ujete krape iz poplavljenega območja.  
 

Intervencija na ribniku Florida, kjer se je s pomočjo gasilske brigade Dob saniral dotok sveže vode v 
jezero.  

 

Na ribniku Črnelo, so nam neznanci v pretočno sistem jezera nametali drva. Ustvaril se je čep, jezero 
pa je naraslo do te mere, da je poplavilo cesto. Pa še kaj bi se našlo.  

 
Ker je spomladanska splošna čistilna akcija zaradi epidemioloških razmer odpadla, smo poskusili v 

pododboru sami organizirati akcijo, vendar se zaradi neinteresa občine nismo odločili za izvedbo le te. 
 

Sodelovali smo pri projektu Reka, potem pri pohodu ob Kamniški Bistrici, kjer smo udeležence postregli 

z kanapeji. Prijateljem iz RD Renče, smo priskočili na pomoč pri izlovu ob praznjenju jezera Vogšček.  
 

Izpeljan je bil tudi zelo velik projekt obnove pomola na jezeru Pristava, ki je po treh dneh zahtevnega 
dela dobil novo podobo. 

 

Na ribniku Florida smo rešili problem blata, tako da smo na kritične dele naredili tampon iz filca, preko 
tega pa pesek. Nato pa vse skupaj s pomočjo vibracijskega stroja steptali. Nekih večjih problemov ni 

bilo, razen nadležno kampiranje s strani tujcev na jezeru Pristava, kjer so z kamperji zasedali mesta in 
za seboj pustili ogromno  smeti. 

 
Smo pa bili v pododboru v letu 2021 deležni zelo veliko posegov v naše vodotoke. Kar 14 interventnih 

izlovov smo opravili v naših vodah, kar povzroča nemalo težav pri zagotavljanju potrebnih članov za 

izvedbo in odpira vprašanje o smiselnosti nekaterih posegov.  
 

Na žalost,pa smo bili priča tudi velikemu poginov krapov na jezeru Pristava. 
Za vse te aktivnosti smo porabili 3.615 delovnih ur, od tega za izlove in vlaganja 677 ur. 

 

Na družabnem področju ,pa je je bilo uspešno izvedeno srečanje članov na ribniku Florida in srečanje 
članov kraparske sekcije na jezeru Pristava 

 

      Franci Kolenc, 

  predsednik PO Domžale 

 

 

2.10. DELO PODODBORA PŠATA 

 

Tudi v letošnjem letu je naše delo močno zaznamovala pandemija virusa Covid 19. Kljub temu smo si v 

pododboru prizadevali plan dela izvesti v največji možni meri. Razni dogodki so sicer odpadli, nekaj pa 

jih je bilo izvedenih ob strogem upoštevanju priporočil NIJZ.  Zato delo, ki je bilo opravljeno  v 

pododboru lahko upravičeno ocenimo kot pozitivno in uspešno. 
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V pododbor je bilo letos vključenih 55 članov, od tega 15 mladincev. Obveznih delovnih ur je bilo 

oproščenih 16 članov. Osem članov ni v celoti opravilo delovnih ur.  

 

Upravni odbor pododbora se je sestal na 8 rednih sejah. 

 

Kljub epidemiološkim razmeram smo z upoštevanjem vsem priporočil NIJZ izvedli srečanja članov in 

sicer: 

 

• 9/5-2021 srečanje članov pododbora na ribniku Lahovče, z lovom najtežje ribe; 

• 19/6-2021 srečanje članov pododbora z lovom najtežjega krapa »pokal debelega krapa« na 
ribniku Češnjevek;  

• 3/7-2021 srečanje članov pododbora z lovom rib »pokal vztrajnega ribiča in lov soma na ribniku 

Češnjevek;  

• 29/8-2021 odprto srečanje za 32. memorial Vinka Stareta na ribniku Češnjevek; 

• 26/9-2021 srečanje ob zaključku sezone lova salmonidov.  

 

Tradicionalno srečanje ob pričetku ribolovne sezone je tudi letos žal odpadlo. 

 

Vložek rib v ribolovne vode 

Pšata 2 - 40 kg potočne postrvi 

Pšata 3 – 25 kg konzumne šarenke,  

 

Ribniki 

Ribniki Češnjevek: vloženo je bilo 70 kom. smuča, 500 kg krapov 

Ribnik  Lahovče:    vloženo je bilo 400 kg krapov 

 

Mladinci 

V letu 2021 je bilo v Pododbor Pšata včlanjenih 15 mladih ribičev, kar je največ v zadnjih letih. Številka 

vsako leto raste. Ta spodbuden podatek je zagotovo rezultat dobrega dela z našimi mladinci predvsem 

pa kaže na dober odnos do podmladka vseh nas. Nujno je, da nas dobra statistika ne uspava, ampak 

da se delo z mladimi nadaljuje vsaj s takim tempom kot do sedaj. To nam bo zagotovilo nadaljnji obstoj 

našega pododbora. 

 

V letošnjem letu so bile aktivnosti mladih ribičev zaradi omejitev, ki jih je prinesla pandemija 

koronavirusa ponovno okrnjene, primorani smo bili odpovedati tudi ribiški krožek. So se pa mladi ribiči 

bolj ali manj redno udeleževali srečanj ter delovnih akcij, ki so potekala ob naših ribnikih ter potokih. 

 

Upam, da se bo v naslednjem letu življenje že vrnilo v stare tirnice. Takrat bo potrebno ponovno več 

časa nameniti mentorstvu mladincev našega pododbora. Zato pozivam vse člane, da v kolikor je to le 

mogoče, v svoje ribiške aktivnosti vključujejte naše mlade ribiče in jim tako dvigujete nivo ribiškega 

znanja in miselnosti.v našega pododbora. 

 

DELA NA RIBNIKIH IN TEKOČIH VODAH. 

 

Ribnik Lahovče 

V letu, ki je za nami, je bilo na ribniku Lahovče opravljenih veliko delovnih ur. Redno smo urejali okolico 

in sicer pobirali smeti, kosili travo, strigli živo mejo, čistili dotok in mrežo pri iztoku ribnika za boljši 

pretok vode ter več kisika za ves vodni živelj. Popravili smo tudi menih. V začetku septembra smo podrli 

smreko, ki se je močno nagnila na cesto. Popravili smo tudi vrata WC. 

 

Ribniki Češnjevek 
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Tekom leta smo  opravili tekoča redna dela: košnja trave, pobiranje in odvoz smeti. Nasuli smo pesek 

po poti okoli spodnjega ribnika in parkirišču, popravili stopnice do lovnih mest, naredili smo tudi podest 

na rtu. meseca decembra smo tudi obžagali grmičevje in drevje ob obrežju ribnikov. 

 

Tekoče vode 

V letu 2021 je bilo v tekočih vodah opravljenih 9 izlovov in 2 vlaganji.  

 

Čuvajska služba  

 

V letu, ki mineva je čuvaj Janez ZUPAN opravil 82 ur obhodov, pri tem prevozil 1042 km, ter opravil 31 

kontrol. Zaradi uvedbe elektronskega pregleda dovolilnic, mu velikokrat ni treba po nepotrebnem 

vznemirjati ribiča pri pravilnem izvajanju ribolovne pravice. V večini primerov pa so ribiči pravilno 

upoštevali pravilnik o športnem ribolovu, so pa tudi kakšne redke izjeme, ki pa jih je za lažje prekrške 

opomnil. V poletnih mesecih letos ni bilo suše in prenizkega vodostaja. Še vedno se največ kontrol 

opravlja ob posegih v naše vodotoke, za katere pa ga pristojni z občine Cerklje redno obveščajo. Zgled 

dobre prakse je predvsem sodelovanje z g. Kroparjem Metodom. Še vedno so naše  vode polne nesnage, 

razne plastike in polivinila, svoje pa je prispevala že drugo leto zapored odpadla očiščevalna akcija. Ob 

vodotokih se prehranjuje številna populacija sive čaplje.  

 

Letošnje in lansko leto smo nismo zaznali ali bili obveščeni o poginu rib.  

 

Obisk naših ribnikov je bil v preteklem letu odličen malo manj pa na tekočih vodah saj so na precejšnjem 

delu naše Pšate in Reke potekala dela. 

 

Čuvaj apelira, da ribiči med izvajanjem ribolova striktno spoštujejo Pravilnik o športnem ribolovu RD 

Bistrica Domžale. Ravno tako priporoča ribičem, ki še nimajo E ribolovne dovolilnice, da se zanjo odločijo.  

 

Zaradi veliko obveznosti in s tem pomanjkanje časa prosi člane, da ob ribolovu opažene kršitve sporočajo 

njemu ali vodji čuvajske službe v RD Bistrica Domžale.  

 

Na koncu bi se zahvalil vsem članom in mladincem, ki so pripomogli, da so bila opisana dela opravljena 

in želim da se v novem letu ravno tako srečujemo ob delu,srečanjih in ribolovu. Člane in mladince 

pozivam, da me v primeru težav med letom, sproti kontaktirate, saj bomo težave tako lažje reševali, ker 

je na koncu leta to bistveno težje popraviti.  

  

                                                                                           

Janez Zupan, 

 predsednik PO Pšata                                                              

 

 

2.11. DELO PODODBORA MORAVČE 

 

Člani pododbora Moravče se v zaključku letošnjega leta nismo sestali zaradi aktualnih zadev. Sestali se 

bomo, ko bodo razmere to dopuščale. 

Večina informacij in sklepov UO je bila članstvu posredovani tekom leta. Ostalo pa so prejeli v okrožnici 

za prihajajočo sezono. 

 

V letu 2021 je vodja mladinske sekcije nadaljeval delo z 16 mladinci in eno mladinko. Organiziral je 9. 

skupnih srečanj na ribniku in tekočimi vodami, kjer jih je seznanil z različnimi ribiškimi tehnikami 

ribolova. Prav tako je oktobra pripravil ribiški kviz v katerem je združil vso znanje, ki so ga pridobili skozi 

celo leto. 
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Vseh članov PO Moravče nas je bilo 41. Od tega je 17 mladincev. Delo mentorjev z novimi člani PO 

Moravče je potekalo brez posebnosti. Vsi so opravi svoje obveznosti do RD in opravili ribiški izpit. 

Med letom smo imeli šest organiziranih delovnih akcij v skupnem številu 15 dni. Na teh akcijah smo 

opravljali redna vzdrževalna dela kot so košnja, pobiranje smeti in urejanje okolice ribnikov in brunarice. 

Opravili smo tudi dva izredna izlova DR2 zaradi posegov v potok. Prav tako smo se udeležili tudi občinske 

čistilne akcije.  

Imeli smo tudi eno izredno akcijo, kjer smo pomagali pri sanaciji drugega ribnika s polaganjem filca. 

Plačilo vseh del je v vrednosti 10.000 evrov plačala Občina Moravče, ostalo 6.653,64 evra pa RD Bistrica 

Domžale. Vsem smo se v imenu PO tudi zahvalili z uradno otvoritvijo in pogostitvijo. 

Za vse te aktivnosti smo člani  PO Moravče opravili skupaj 937 delovnih ur. Pri tem so sodelovali tudi 

tisti člani, ki so oproščeni opravljanja delovnih ur.  

  

Preko leta so potekale naslednje aktivnosti: 

 

• maja otvoritev nove in oktobra zaključek ribiške sezone na brunarici Moravče; 

 

• sodelovanje pri vlaganjih rib na območju PO Moravče; 

 

• sodelovanje pri očiščevalni akciji v občini; 

 

• sodelovali pri sanaciji urejanje brežine in ceste na 2. in 3. ribniku; 

 

• opravili smo dva intervencijska izlova v DR2 zaradi posegov v potok; 

 

• vzdrževanje okolice ribnikov in brunarice (čiščenje, košnja trave). 

 

                                           Andrej Črv, 

                                                predsednik PO Moravče 

 

2.12. DELO PODODBORA KAMNIK 

 

PO Kamnik je v letu 2021 štel 59 članov, od tega 11 mladih ribičev. Žal smo se morali  v lanskem letu 

posloviti od dolgoletnega skrbnika ribnika Križ, člana UO pododbora, ter člana UO RD Bistrica Domžale, 

Sreča Žiberta, kar je izjemno zaznamovalo leto 2021 v našem pododboru. 

 

Kot že prejšnje leto, je tudi letošnje potekalo v znamenju boja z virusom, zato je marsikatero druženje, 

pa tudi delo, zaradi tega žal odpadlo. Kljub vsemu smo člani PO Kamnik v letu 2021 opravili cca 998 

delovnih ur. 

Večino dela se je opravilo na ribniku Križ, kjer se je opravilo veliko dela pri vzdrževanju ribnika, košnji 

trave, pobiranju smeti in pripravi drv. V gozdu smo pospravili nekaj podrtih dreves, ki smo jih uporabili 

za drva. 

Kakor že prejšnja leta, so veliko število opravljenih ur opravili člani, ki so izvajanja ur opravičeni. 

Poleg rednih druženj na ribniku, smo organizirali tudi ribolov na barki, ki je minil v prijetnem in 

sproščenem vzdušju. 

 

Na tekočih vodah smo opravili 3 redne(Snoviščica, Rožiček, Hruševka), ter 7 intervencijskih izlovov. Prav 

tako smo v gojitvene potoke spomladi vložili zarod, v ribolovnih vodah pa smo pomagali pri vlaganju  

lipana, potočne postrvi ter sterilne šarenke. 

 

Mladinska sekcija je v letu 2021 štela 11 mladih ribičev. Imeli smo 2 srečanji, ki sta minili v prijetnem 

vzdušju ob številnih ulovljenih ribah. 
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V PO Kamnik je v letu 2021 delovalo pet pogodbenih ribiških čuvajev. Največ pozornosti je bilo 

namenjene obhodom v obeh revirjih Kamniške Bistrice, ribniku Križ ter Nevljici, zapostavili pa nismo niti 

gojitvenih potokov. Na žalost je velik del aktivnosti še vedno namenjen spremljanju gradbenih posegov 

vodah, ki so v naših koncih postali že stalnica. Poleg čapelj, ki naredijo ogromno škode predvsem na 

gojitvenih potokih, opažajo ribiški čuvaji tudi stalno prisotnost velikega žagarja na Kamniški Bistrici, 

predvsem v revirju KB3. 

  

V letu 2022 se od vloge predsednika PO Kamnik poslavljam. Ker sem prevzel mesto gospodarja tekočih 

voda, mi zaradi obilice dela na novem položaju, časovno ne znese opravljati obeh nalog. Tudi zaradi 

tega je najbrž lansko leto marsikatera zadeva v pododboru Kamnik na žalost ostala neizpolnjena. 

 

 

Jernej Šušteršič, 

 predsednik PO Kamnik 

            

3.KADROVSKA STRUKTURA ČLANSTVA IN USPOSABLJANJA 
 

3.1. Stanje članstva v letu 2021 

 

V letu 2021 je ribiška družina štela skupaj 301 člana. 

 

Status članstva Število članov 

M – Mirovanje 13 

O – Odstop 26 

U – Umrli aktivni in nekdanji člani RD 3 

  

AA - član z opravljenim ribiškim izpitom  217 

AP - ribiški pripravnik  17 

AŠI - študent z opravljenim ribiškim izpitom  5 

AČ - častni član  3 

AM - mladi ribič 52 

DAA -pridruženi član iz druge ribiške družine  7 

SUM 301 

  

V letu 2021 so nas za vedno zapustili: Srečo Žibert (PO KA), Slavko Tomašič (PO DO) in Dragutin Bursić 

(PO KA).  

 

3.2. Usposabljanja v letu 2021 

 

Ribiških usposabljanj so se udeležili: 

− Jernej Šušteršič, Damir Salajko sta se udeležila izobraževanja za ribogojca v okviru ZZRS. Oba sta 

tudi uspešno opravila izpit za ribogojca. 

− Jernej Šušteršič in Miha Rajgelj sta se udeležila izobraževanja za ribiškega gospodarja v okviru RZS. 

Oba sta tudi uspešno opravila izpit za ribiškega gospodarja    

− Franci Kolenc in Franci Fink sta se udeležila izobraževanja na področju elektro ribolova v okviru RZS. 

Franci Kolenc je uspešno opravil obnovitveni preizkus znanja, Franci Fink pa je prvič uspešno opravil 

preizkus znanja za elektro ribolov.    

− Andrej Črv se je udeležil usposabljanja za mentorje mladih ribičev v okviru RZS 

 

Vsa opravljena usposabljanja ribičev, preveritve znanj in izdana potrdila o izpitih, ki jih izvaja RZS na 

podlagi javnega pooblastila, so vpisana v evidenci Klen. 
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3.3. Stanje članstva v letu 2021 

 

V RD je bilo leta 2021 sprejetih 29 novih članov, od tega 2 z opravljenim ribiškim izpitom, 13 novih 

pripravnikov, 14 mladih ribičev. Tako smo v leto 2021 imeli 301 člana (299 moški, ena ženska in ena 

deklica) od katerih je bilo skupaj 17 pripravnikov, 52 mladih ribičev, 5 študentov z izpitom in 7 

pridruženih članov. Iz članstva je v letu 2021 izstopilo 26 članov, 13 članov se je odločilo za enoletno 

mirovanje. 

 

 

 

 

4. PROGRAM DELOVANJA RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA 

DOMŽALE KOT DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU V LETU 

2022 
 

Ribiška družina Bistrica Domžale pripravi v skladu s 30. členom Zakona o društvih vsako leto program 

dela, iz katerega so razvidne predpisane aktivnosti in projekti, ki jih bo društvo (nevladna organizacija) 

v javnem interesu izvajalo v prihodnjem letu, vključno s sredstvi za njihovo doseganje. 

 

4.1. AKTIVNOSTI RD V LETU 2022 

 

Načrtovane aktivnosti so: 

− izvajanje elektroribolova za sonaravno gojitev v skladu s potrjenim letnim programom in ostalih 

intervencijskih odlovov rib ter odlovov za potrebe znanstvenoraziskovalnega dela,  

− izvajanje aktivnosti za ohranitev ugodnega stanja rib,  

− izvajanje vlaganja za potrebe repopulacije avtohtonih vrst rib,  

− izvajanje predpisanih nalog in ukrepov ob poginih rib ter vodenje zahtevanih evidenc in poročanje 

v ribiški kataster - RIBKAT,  

− izvajanje ribiško čuvajske službe na vseh revirjih BROK, 

− izvajanje praktičnega usposabljanja ribičev za ribiški izpit v skladu s programom,  

− izvajanje del in nalog, ki so določene v koncesijski pogodbi, 

− opravljanje drugih aktivnosti na področju sladkovodnega ribištva in izvajanja javnega interesa. 

 

4.2. IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU GOJITVE RIB  - PORIBLJAVANJA Z RIBAMI V 

TEKOČIH VODAH 

 

V letu 2022 je planiran izlov devetih gojitvenih potokov(Kamnica, Zlatenščica, Zlatopoljščica, Šumščica, 

Radomlja 1, Šmidol, Tunjščica, Vrševnik, Tuhinjščica). Vsekakor upamo na boljši izplen kot lansko leto. 

Če bodo razmere ugodne bomo spomladi v sodelovanju z Zavodom za Ribištvo RS in RD Bled, osmukali 

ikre lipana na Homški mlinščici. 

 

V ribolovne vode se bo vložilo cca 1300kg sterilne šarenke, 3000 kosov lipana ter 700kg potočne postrvi. 

Prav tako bomo v naše vode začeli vlagati ikre potočne postrvi preko t.i. Viber-Whitlockovih škatlic. Prvi 

poizkusi so se izkazali za zelo uspešne, zato se nadejamo dobrih rezultatov. 

 

V gojitvene potoke, ki jih bomo izlovili, bomo kmalu zatem naselili okoli 34.000 komadov zaroda potočne 

postrvi. 

 



17 

 

Kot sem povedal že v poročilu za leto 2021, veliko gojitvenih potokov daje zelo slabe rezultate. Temu 

botrujejo vremenske razmere, nenehno spreminjanje biotopov, ter seveda ogromno število ribojedih  

ptic. V zadnjem času poleg čapelj, opažamo zelo veliko število velikih žagarjev. Tako bo v prihodnosti 

potrebno krepko premisliti, kako se prilagajati tem nevšečnostim. Prav tako je tudi v večini  ribolovnih 

vod mogoče opaziti manjšanje ribjih populacij zaradi istih dejavnikov. 

 

Zato apeliram na vse člane z dvema  prošnjama.  

Prvič, bodite čim več za našimi vodami. Tako bo naša ekipa obveščena o (nenapovedanih) posegih v 

vodo, morda prestrašimo ribojedo ptico ali odženemo krivolovca. 

 

Drugič, spuščajte ribe. Predvsem imam tu v mislih lipana in potočno postrv, populacija obojih vztrajno 

pada, zato se vsi potrudimo, da te čudoviti ribi ne izgineta iz naših voda. 

Nazadnje prav vsakogar lepo vabim k sodelovanju, dela je obilo, zato sem vesel prav vsakogar, ki se 

odzove. 

 
 

 

4.3. PORIBLJAVANJA Z RIBAMI V RIBNIKIH IN JEZERIH 

 

V letu 2022 načrtujemo vložek cca 4.800kg krapov, 200kg ščuke in 128kg linja. 

 

 

4.4. IZVAJANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU VARSTVA RIB IN VAROVANJA VODA  

 

V letu 2022 bomo povečali število ribiško čuvajskih obhodov predvsem zaradi sproščanja omejevalnih 

ukrepov glede epidemije koronavirusa, saj pričakujemo, da bo ob vodah več ribičev kot v preteklih dveh 

letih. Še naprej bomo skrbeli za izvajanje obhodov ob revirjih, večji poudarek bomo namenili promocije 

ELRD pri članih, ki še ne uporabljajo ELRD in aktivaciji ribolovnih dni v elektronski letni ribolovni 

dovolilnici. Večja pozornost bo tudi v prihodnje namenjena nočnemu ribolovu in varovanju režima ujemi 

in spusti. S policisti PP Domžale in Kamnik bomo sodelovali pri skupnih čuvajskih obhodih. 

 

Med redne varstvene naloge sodi: pregled in čuvanje drstišč ter gojitvenih potokov, izvajanje kontrole 

nad ribolovnimi revirji, kontrola ribolova sulca, sodelovanje pri vlaganju in nadzoru vložka, večja 

pozornost pri otvoritvi sezone lova na salmonide, ribiški nadzor na ribnikih in tekočih vodah zaradi 

nočnega ribolova, večji nadzor na revirjih ujemi in spusti in pri drsti posameznih vrst rib. 

 

Stalna naloga ribiškočuvajske službe: 

− organiziranje in vodenje nadzora članov RD (trojke), 

− organizacija rednega sestanka za ribiške čuvaje (tekoča problematika, seznanjanje z novostmi in 

novim vodjo, razno), 

− organizacija srečanja vseh čuvajev RD.  

  

Ker zaznavamo vse več nepravilnosti pri izvajanju ribolova v ribolovnih revirjih, tako s strani članov z 

opravljenim ribiškim izpitom kot pri mladih ribičih, vse člane pozivamo, da izvajate ribolov v skladu z 

veljavnimi pravilniki in akti, se veliko več zadržujete ob ribolovnih in gojitvenih revirjih ter ste pozorni 

na navzoče ob vodi. Morebitne kršitve takoj prijavite ribiško čuvajski službi. 

 

5. DRUGI PROGRAMI DELOVANJA V INTERESU RIBIŠKE 

DRUŽINE BISTRICA DOMŽALE V LETU 2022 

 
Druge aktivnosti v RD: 
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− izvedba organiziranih ribiških srečanj za člane, 

− organizacija rednih čistilnih akcij in drugih organiziranih akcij v okviru RD. 

 

Skrbeli bomo za aktivnosti na področju promocije ribiške družine, naših revirjev med športnimi ribiči in 

širšo javnostjo, katerega cilj je ozaveščanje javnosti glede ribiškega upravljanja, hkrati pa tudi v 

povečanju prihodkov iz naslova prodaje turističnih ribolovnih dovolilnic. Še naprej bomo skrbeli za 

vodenje in vzdrževanje potrebnih evidenc v KLEN-u, RIBKAT-u, portalu ribiskekarte.si ter opravljali 

administrativne naloge v skladu s potrebami RD Bistrica Domžale.  

 

5.1. PLAN DELA PODODBORA DOMŽALE 

 
V tekočem letu je predvidena strojna sanacija usedalnika na Rovščici, iz katerega dobi vodo ribnik 

Florida. Poskusili bomo ustaviti erozijo brežine na ribniku Želodnik, če bomo uspeli zagotoviti ustrezen 
material. Na splošno pa tekoča opravila, ki so nujno potrebna za splošen izgled in urejenost naših 

ribnikov in jezer. 

 
Če bodo razmere dopuščale, se skupaj z občino organizira splošna čistilna akcija. 

 
Srečanje članov pododbora po planu, ravno tako srečanje kraparske sekcije. Letos se dodatno organizira 

še spomladansko druženje kraparske sekcije na Gradiškem jezeru. 

 
 

5.2. PLAN DELA PODODBORA PŠATA 

 

Plan dela je obravnaval in sprejel UO PO Pšata na 8. redni seji 4/11-2021 

 

ČEŠNJEVEK: 

- sanacija gojitvenih ribnikov 

- redna vzdrževalna dela 
- vlaganje konzuma po planu RGN 

 

LAHOVČE: 

- redna vzdrževalna dela 

- vlaganje konzuma po planu RGN 

 

TEKOČE VODE: 

- redni izlovi gojitvenih potokov (RGN)  

- redno vlaganje konzuma in mladic 
- očiščevalna akcija 

 

MLADINCI: 

- mladinski krožek na O.Š.  

- redno delo z mladinci ter sodelovanje na delovnih akcijah in tekmovanjih 

 

PLAN SREČANJ ČLANOV IN TEKM: 

- srečanje članov ob pričetku ribolovne sezone 1/4-2022 v Lahovčah 
- srečanje članov z lovom na najtežjo ribo 8/5-2022 v Lahovčah 

- srečanje članov z lovom debelega krapa – 18/6-2022 v Češnjevku 
- srečanje članov z lovom soma – 2/7-2022 v Češnjevku 

- odprto srečanje za 33. memorial Vinka Stareta 28/8-2022 v Češnjevku 

- srečanje Stare po Staretu in zaključek sezone lova salmonidov 25/9-2022 

 

 

5.3. PLAN DELA PODODBORA MORAVČE 

 

• v dogovoru in sodelovanju z občino Moravče, ki nam je obljubila finančno pomoč v višini 15.000 

evrov se bomo lotili še sanacije I. ribnika; 
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• sodelovanje pri očiščevalni akciji v občini; 

 

• vzdrževanje okolice ribnikov;  

 

• organizacija več druženj z ribiči pododbora Moravče in to na različnih ribnikih RD; 

 

• nabava nove nahrbtne kosilnice in 

 

• prebarvati moramo brunarico. 

 

5.4. PLAN DELA PODODBORA KAMNIK 

 

V letu 2022 nas na tekočih vodah čakata 2 redna izlova (Šumščica, Tuhinjski potok), na vidiku pa je že 

tudi nekaj intervencijskih izlovov.  

 

Pomagali bomo pri vlaganjih zaroda v gojitvene potoke, ter pri dopolnilnem vlaganju v ribolovne vode. 

 

Sodelovali bomo v čistilni akciji, ki bo potekala 2.aprila v občini Kamnik. Čistili bomo obrežja Nevljice ter 

Kamniške Bistrice. 

 

Na ribniku Križ bomo poleg rednih vzdrževalnih del izvedli barvanje brunarice, potrebna bo tudi obnova 

pomola na severni strani. 

 

Z mladinci bomo izpeljali nekaj druženj, udeležili pa se bomo tudi čistilne akcije v aprilu. 

 

Če nam bodo razmere dopuščale bomo organizirali druženje ob začetku, ter koncu ribolovne sezone, ter 

srečanje pododbora ob ribolovu na ribniku Križ. Poleti ter na jesen, pa nas čakata izlet, ter ribolov na 

barki, kar postaja že tradicija. 

 

 

 

6. FINANČNO POROČILO O POSLOVANJU RIBIŠKE DRUŽINE 

BISTRICA DOMŽALE V LETU 2021 

 

REALIZIRANI PRIHODKI IN ODHODKI 1. 1. - 31. 12. 2021 

PRIHODKI  ZNESEK EUR 

ČLANARINA        33.164,17  

PRODANE RIBOLOVNE DOVOLILNICE (VKR, TERRA, EVENTIM, MINI BLAGAJNA)        52.355,66  

ELEKTROIZLOVI        18.380,03  

RIBIŠKI TEČAJ             100,00  

ELEKTRIKA                68,32  

ŠTARTNINE OZ.PRIJAVE NA TEKMOVANJA REG. TEKMOVALCEV                  4,10  

IZKAZNICE, PRIROČNIKI, IZPITI             308,97  

PLAČANE NEOPRAVLJENE DELOVNE URE             930,00  

BLAGO (PROMOCIJSKI MATERIAL)             217,28  

NAJEMNINA (PERFO, OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA)             184,00  

PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI (CESTNO PODJETJE LJUBLJANA)                16,46  

DONACIJE (FURS)          1.079,89  
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ODŠKODNINE ZAVAROVALNICA             721,78  

OBRESTI                  2,19  

IZRAVNAVE                  1,08  

PRIHODKI SKUPAJ     107.533,93  

ODHODKI  ZNESEK EUR  

NABAVA RIB ZA PORIBLJAVANJE        34.472,33  

ČLANARINA RZS, ZRD LJUBLJANA          9.526,50  

KONCESIJA REPUBLIKA SLOVENIJA         3.976,35  

AMORTIZACIJA          6.038,90  

DRUGE STORITVE (7.477,48 PROVIZIJA TERRA IN EVENTIM, OSTALO: PROVIZIJA PETROL, 
FOTOKOPIRANJE, VEZAVA RIBIČA, DIGITALNO POTRDILO)          7.617,18  

DELOVNA OBLEKA (NAŠITKI, MAJICE, HLAČE, ČEVLJI, JAKNA, PULOVERJI, VEZENJE)             619,21  

ZAVAROVALNE PREMIJE          2.730,80  

KILOMETRINA, IZOBRAŽEVANJE ČLANOV          2.522,23  

RAČUNOVODSKE STORITVE          1.941,72  

PODJEMNA POGODBA (LAVRIČ, SOTOŠEK, GOSAR KNEŽEVIČ)          3.885,75  

TRANSPORTNE STORITVE (DOSTAVA TAMPONA)             159,57  

NADOMESTNI DELI OSNOVNIH SREDSTEV (DELI ZA KOSILNICO, NITKE, OLJE, PIHALNIK, LES 
ZA POMOL PRISTAVA, NASADILA ZA SEKIRO, VENTIL)             335,53  

KOMUNALNE STORITVE          1.100,33  

REPREZENTANCA          1.807,42  

OGREVANJE             748,30  

VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV (SERVIS KOMBI, REGISTRACIJA, LICEDNCA MICROSOFT, 
VRZDRŽEVANJE RIBNIKA V MORAVČAH, POPRAVILO OLJNEGA GORILNIKA)          6.843,67  

GORIVO             677,28  

ELEKTRIČNA ENERGIJA             752,11  

MATERIAL, POMOŽNI MATERIAL (KISIK, HRANA ZA RIBE, ŠKATLICA ZA IKRE, MOBITEL, SLIKA, 
APNO, VBODNI TERMOMETER, VEDRO, TRAVNA MEŠANICA, SOL          1.931,53  

POŠTA, TELEFON             607,07  

NAJEMNINE (PERNUŠ, E-ČUVAJ)             454,14  

STROKOVNA LITERATURA (DNEVNIKI, PRIROČNIKI, DOVOLILNICE, KOLEDARJI TEKMOVANJ)             413,94  

BANČNI STROŠKI             416,77  

PISARNIŠKI MATERIAL                20,55 

CESTNINE – VINJETA             195,80 

STAVBNO ZEMLJIŠČE                28,43 

ČISTILA, ŽALNO CVETJE                72,41  

UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH (PRIJAVA REGISTRIRANIH TEKMOVALCEV RZS)                10,00  

DRUGE TAKSE (VRZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST)                11,49  

PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI (ODBITNI DELEŽ)                69,31  

OBRESTI, IZRAVNAVE                  0,64  

DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB          2.435,58 

ODHODKI SKUPAJ       92.422,84  

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI       15.111,09  
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7. POROČILO NADZORNEGA ODBORA 
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8. FINANČNI NAČRT DELOVANJA RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA 

DOMŽALE KOT DRUŠTVA, KI DELUJE V JAVNEM INTERESU ZA 

LETO 2021 
 

Finančni načrt RD izkazuje primarno sredstva za izvajanje nepridobitne dejavnosti društva (nevladne 

organizacije) ki deluje v javnem interesu, in sicer v zvezi z varovanjem voda, vodnih in obvodnih 

sistemov ter varstva in gojitve rib. Predvidena vrednost odhodkov znaša: 46.744,00 EUR.  

 

Finančni načrt RD izkazuje tudi sredstva na odhodkovni strani za izvajanje ostalih aktivnosti, ki so lahko 

pridobitne narave, v vrednosti 51.452,57 EUR.  

 

Skupni znesek vseh odhodkov je tako ocenjen na 98.196,57 EUR. 

 

Tabela 1: Finančni načrt odhodkov za nepridobitni in drugi namen 

 

FINANČNI NAČRT ODHODKOV 

Nepridobitni namen Znesek EUR 

Registrirani ponudniki rib      40.000,00  

Oprema za ribiško čuvajsko službo - program eČuvaj            244,00  

Delovna oprema in operativna sredstva čuvajev         3.000,00  

Drugi operativni odhodki         3.500,00  

      46.744,00  

Drugi nameni Znesek EUR 

Proračun Republike Slovenije (koncesija)        7.774,57  

Ribiška zveza Slovenije (članarina)        7.800,00  

Finančna uprava RS (plačilo DDV, NUSZ)        8.000,00  

ZRD Ljubljana (članarina)        1.778,00  

Najemnina (zemljišče Češnjevek)           300,00  

Zavarovalnine ribiških objektov in članov        2.800,00  

Komunalščine        1.200,00  

Elektro energija        1.000,00  

eLRD - 170x           800,00  

Drugi operativni odhodki      20.000,00  

     51.452,57  

Skupaj Znesek EUR 

Skupaj    98.196,57  
 

 

Tabela 2: Finančni načrt prihodkov 

 

Prihodki  Znesek EUR 

Članarine članov     35.000,00 

Prodaja ribolovnih dovolilnic     45.000,00  

Elektroizlovi     11.000,00 

Drugi prihodki       7.196,57 

Skupaj    98.196,57 
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