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INTERNO GLASILO  

RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA DOMŽALE 

Interno glasilo RD Bistrica Domžale                                                     Številka 1, leto 2015 

SODNIKI MERILCI NA DRŽAVNEM 

MUHARSKEM TEKMOVANJU 

RD Bistrica Domžale bo v nedeljo 5. 7. 2015 

izvedla prestavljeno državno muharsko  

člansko tekmovanje, ki bo potekalo na 

Kamniški Bistrici 3, od Kemostika do 

Perovega. Za ta namen potrebujemo nekaj 

kandidatov sodnikov-merilcev, ki lahko 

pomagajo na tekmovanju in opravijo 

manjkajoče ure. Svoj interes sporočite 

glavnemu sodniku Dragu Dejaku (041-356-

717) oziroma Juretu Osolinu (041-973-

112).  

 

OPRAVLJANJE DELOVNIH UR 

 

Člani moramo opraviti 15 delovnih ur in 5 

ur na čuvanju voda. Za opravljanje delovnih 

ur mora poskrbeti vsak sam in jih opraviti 

do konca leta. Nekaj dela nas čaka na 

urejanju ribiškega doma (barvanje lesenih 

oblog, zamenjava letev na kozolcu, 

barvanje okenskih rešetk itd.). Za delovne 

ure pokličite vodjo delovnih akcij v svojem 

pododboru, na ribiškem domu v Domžalah 

pa oskrbnika doma g. Iztoka Rihtarja (041-

793085). 

MOTEN RIBOLOV NA JEZERU 

PRISTAVA 

 

Klub za delo prinašalcev bo od sobote do 

nedelje, t.j. 1. - 2. avgusta 2015 izvedel na 

jezeru Pristava v Mengšu tekmovanje v lovu 

na Zlato raco. Glede na to, da bodo psi 

prinašalci izvajali akcije tako na kopnem kot 

v vodi, bo ribolov na severnem delu jezera 

moten. Prodaja turističnih ribolovnih 

dovolilnic ta dva dneva ne bo omogočena. 

Vse ribiče prosimo za razumevanje! 

 

Napovedujemo 

TEKMOVANJE KRAPARSKE SEKCIJE 

NA JEZERU PRISTAVA 

 

Kraparska sekcija bo od petka 9., do 

nedelje 11. oktobra 2015 organizirala na 

jezeru Pristava v Mengšu sekcijsko 

tekmovanje. Ribolov bo v tem obdobju za 

ostale člane in turistične ribiče na klasičnih 

ribolovnih mestih moten. 

RD PRIPRAVLJA RAZPIS ZA NAKUP 

IZDELKOV IZ BLAGA 

Upravni odbor je sprejel odločitev, da bo za 

potrebe članov RD izvedel nakup izdelkov iz 

blaga (majice, polo majice, telovniki, 

ZiPPOff hlače, našitki, idr.) kar bo mogoče 

po ugodnih cenah jeseni kupiti v ribiškem 

domu v času uradnih ur. 

JESENSKI RIBIŠKI IZPITNI ROK 

Ribiške kandidate pripravnike obveščamo, 

da jih bomo letos jeseni prijavili na ribiški 

izpit na RZS. Usposabljanja potekajo 

predvidoma v oktobru na ZRD Ljubljana, 

izpiti pa so nekje novembra. Pripravnik 

mora sproti voditi pripravniški dnevnik, na 

ribolovu ga usmerja mentor, s katerim 

lahko tudi edino izvaja ribolov. Pripravnik 

mora opraviti 40 delovnih ur. 
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NOVELACIJA PRAVILNIKA O 

ŠPORTNEM RIBOLOVU 

Upravni odbor je na prvi seji sprejel sklep, 

da se pripravi novela Pravilnika o športnem 

ribolovu v RD Bistrica Domžale. Skupina za 

pripravo pravilnika se bo še pred poletnimi 

dopusti sestala na prvi seji in pripravila 

izhodišča za noveliran pravilnik. 

IZTEK MANDATOV 10 ČUVAJEM V RD 

BISTRICA DOMŽALE 

Letos ob koncu leta poteče mandat 10. 

pogodbenim čuvajem v RD Bistrica 

Domžale. Ker mora UO do konca septembra 

sprejeti sklep o predlogu za imenovanje 

novih kandidatov-čuvajev, vabimo vse, ki 

imate opravljen izpit za ribiškega čuvaja in 

najmanj tri leta ribiški izpit, da podate svoje 

kandidature za pogodbenega čuvaja na naš 

el. naslov. Rok za zbiranje prijav je do 10. 

avgusta 2015. 

NEUSTREZNE ČLANSKE IZKAZNICE 

Ribiški čuvaji so ob rednih čuvajskih 

pregledih ugotovili, da imajo nekateri člani 

neustrezne članske izkaznice. Na njih ni 

fotografij, datumi rojstev so napačni ali pa 

ni vpisanega datuma ribiškega izpita. S tem 

namenom smo člane po pošti pozvali, da 

dostavijo svojo fotografijo čim prej na RD, 

da se bo za njih naročila nova izkaznica. 

Kdor ne bo posredoval svoje fotografije za 

izdelavo nove izkaznice ali podal predloga 

za popravek izkaznice, ob zamenjavi stare 

dovolilnice ne bo mogel prejeti nove 

dovolilnice za leto 2016. 

IŠČEMO ČLANA MIZARJA ZA 

IZVEDBO DROBNIH MIZARSKIH DEL 

RD Bistrica Domžale je dinamična 

organizacija, zato vabimo k sodelovanju  

člana-mizarja za opravljanje manjših 

mizarskih del v ribiškem domu. Interes 

sporočite na el. naslov RD. 

 

PRENAVLJAMO SEJNO SOBO V 

RIBIŠKEM DOMU 

Glede na to, da je pohištvo v naši sejni sobi 

staro že preko 30 let, bi radi zamenjali tako 

sejno mizo kot ostalo pohištveno opremo. V 

kolikor ima kdo informacijo, da še uporabno 

konferenčno opremo kje zamenjujejo, nam 

to sporočite. 

UREDNIK ZA INTERNO GLASILO RD 

BISTRICA DOMŽALE 

Pred vami je prva številka internega glasila. 

K širitvi dejavnosti vabimo v kreativno ekipo 

člane, ki bi skrbeli za celovito podobo naše 

družine preko tega glasila. S tem namenom 

tudi nastaja ta dvomesečnik, ki bi nas vse 

informiral z ribiškimi dejavnosti in kratkimi 

vsebinami ter slikami. V kolikor ima kdo 

željo preizkusiti se v vlogi glavnega 

urednika, nam to sporočite na naš el. 

naslov. Delo ni zahtevno ter je ljubiteljsko.  

Ker imena za glasilo še nimamo, bomo 

veseli vsakega predloga za naslov 

(odsvetujemo npr. Ribič, ker se že 

uporablja kot ime glasila na RZS).  

Predloge posredujte kar na spodnji el. 

naslov. 

 

 

Tomaž Lavrič, 

začasni urednik 


