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BISTRIŠKA KRONIKA 

 

Interno glasilo RD Bistrica Domžale                                               Številka 2, oktober 2015 

IŠČEMO SPREMLJEVALCE PRI 

RIBOLOVU SULCA ZA TURISTIČNE 

RIBIČE 

Sezona ribolova na sulca se je ravnokar 

pričela in bo trajala vse do 14. februarja 

prihodnjega leta. Letos je Upravni odbor 

(UO) sprejel cenik storitev, kjer je znižal 

ceno dnevne ribolovne dovolilnice za člane 

na 15 EUR, za turistične ribiče pa na 40 

EUR. Ker morajo v skladu s pravilnikom o 

športnem ribolovu imeti turistični ribiči 

spremljevalca, za katerega se zahteva 

ribiški izpit, vabimo vse, ki bi želeli 

spremljati turistične ribiče pri izvajanju 

ribolova na sulca, da nam to sporočite na 

el. naslov: rd.bistricadomzale@gmail.com. 

 

Foto: T. Lavrič, Mitja Molk, najboljši sulčar v RD Bistrica Domžale 

NOV CENIK STORITEV RD BISTRICA 

DOMŽALE 

UO je na svoji sedmi seji 15. 10. 2015 

sprejel cenik storitev, ki je objavljen na 

spletni strani RD. Ogledate si ga lahko na 

spletni strani v rubriki Pravilniki RD. 

Prav tako bo odslej za znane uporabnike 

mogoče najeti sejno sobo ribiškega doma v 

Domžalah in drugo opremo ter sredstva RD. 

Novost je tudi ta, da bo mogoče v letu 2016 

dokupiti 50 lovnih dni. Podrobnosti v zvezi 

s tem si lahko preberete na spletni strani. 

POAPNITEV RIBNIKA ČRNELO II IN 

IZPUST RIBNIKA ČRNELO I 

Gospodar ribnikov v RD Bistrica Domžale bo 

v mesecu novembru, po strokovnem 

posvetu, izvedel apnitev ribnika Črnelo II. 

Obvestilo bomo pravočasno objavili na 

spletni strani. Ribolov v odrejenem času ne 

bo dovoljen. 

Hkrati se bo po petletnem ciklusu v 

novembru izvedel še izpust ribnika Črnelo 

I., kjer bomo potrebovali tudi vašo pomoč. 

Več informacij o tem dobite pri gospodarju 

ribnikov Primožu Mahkovcu (GSM: 041/819-

015,  e-pošta: primma@gmail.com). 

UVEDBA DAVČNEGA POTRJEVANJA 

RAČUNOV IN SPREMENJENA 

PRODAJNA MESTA TURISTIČNIH 

RIBOLOVNIH DOVOLILNIC 

S sprejemom Zakona o davčnem 

potrjevanju računov, se spreminja način 

poslovanja z gotovino tudi v RD Bistrica 

Domžale. Po sklepu UO bodo postala nova 

prodajna mesta turističnih ribolovnih 

dovolilnic preko sistema Eventim in 

Ribiške karte.si. Dovolilnice bo mogoče 

kupiti po istih cenah na Petrolovih 

bencinskih servisih, v trafikah 3dva, na 

poštnih enotah in drugih eventimovih 

poslovalnicah. Z obstoječimi prodajalci, ki 

bodo želeli po novem prodajati dovolilnice 

pa bomo sklenili anekse k pogodbam. 

Spremenjena prodajna mesta bodo 

objavljena tudi na spletni strani RD. 
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PLAČILO ČLANSKIH OBVEZNOSTI 

IZKLJUČNO Z NAKAZILOM NA TRR 

Člani bodo za ribolovno leto 2016, lahko 

članarino plačali le preko bančnega nakazila 

na transakcijski račun: 

RD: SI56 0230 2001 3843 175 (NLB 

d.d.). Gotovine zaradi spremenjene 

zakonodaje ne bomo sprejemali! 

IŠČEMO ČASTNEGA PRAPORŠČAKA 

Še vedno iščemo častnega praporščaka, ki 

bo z že zadolženo uniformo ali po protokolu 

skrbel za ribiški prapor in udeležbo na 

svečanostih, kot so pomembne ribiške 

obletnice, poroke in pogrebi. K tej častni 

funkciji vabimo kandidata, ki mu ta vloga 

veliko pomeni in bi jo s ponosom ter častno 

opravljal. Svojo pripravljenost lahko javite 

tajniku RD Tomažu Lavriču (GSM: 070-797-

676) ali po e-pošti: 

rd.bistricadomzale@gmail.com. 

 

KANDIDATI ZA RIBIŠKE ČUVAJE  

Več čuvajem v RD Bistrica Domžale v 

prihodnjem obdobju poteče odločba o 

imenovanju in pogodba z RD. Kandidati, ki 

ste v naši RD včlanjeni več kot tri leta, lahko 

postanete tudi čuvaji. Za čuvaja se zahteva 

osebna primernost. Kandidati, ki bi se radi 

udeležili usposabljanja in nato postali naši 

pogodbeni čuvaji, lahko to sporočite na 

elektronski naslov: 

rd.bistricadomzale@gmail.com. 

POPOLNJUJEMO STROKOVNE SLUŽBE 

V RIBIŠKI DRUŽINI 

Poleg ribiških čuvajev vabimo vse 

zainteresirane posameznike, da opravite 

usposabljanje in izpit za opravljanje 

dejavnosti elektroizlova in gospodarja 

načrtovalca. Vloge predhodno uskladite v 

pododboru. Usposabljanja bodo 

predvidoma potekala v letu 2016. 

LISKO IZ MENGŠA - NAŠA NOVA 

MASKOTA JEZERA PRISTAVA 

 

Fotovir: B. Fister z Liskom, Pristava, 19. 9. 2015 

Naš ribič Bojan, ki na jezeru Pristava v 

Mengšu vedno ujame kakšno trofejno ribo, 

je 19. septembra 2015 iz globin privabil 

12,6 kg težkega krapa, ki ima na repnem 

delu plavuti rjavo liso. Zato se ga je že prijel 

naziv Lisko iz Mengša. Tudi vi ste vabljeni, 

da preizkusite svojo srečo in ga poskusite 

ujeti. 

»UJEMI IN SPUSTI« NA GRADIŠKEM 

JEZERU 

UO proučuje možnost, da bi območje 

Gradiškega jezera odprli tudi za ribolov po 

načelu »ujemi in spusti«. Poleg klasičnega 

načina ribolova, kjer ribič lahko lovi do 

dnevnega ulova in odvzema dveh krapov do 

predpisane mase, se bodo najbolj strastni 

kraparji lahko pomerili v lovu na največjega 

krapa, ki živi v Gradiškem jezeru. Tisti, ki 

ujame največjega in ga fotografira, bo imel 

tudi priložnost, da ga poimenuje. Odločitev 

ali bo na Gradiškem jezeru dovoljen ribolov 

po načelu »ujemi in spusti« bo, ko bo 

sprejeta, objavljena na spletni strani RD. 

DAN ODPRTIH VRAT IN SEJEM 

RABLJENE RIBIŠKE OPREME 

V RD se je pojavila ideja, da bi ob začetku 

nove ribiške sezone (23. 4. 2016) v 

ribiškem domu v Domžalah pripravili dan 
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odprtih vrat, kjer bi med drugim potekal 

tudi sejem rabljene ribiške opreme – 

seveda v primeru, da bo zadosti interesa z 

vaše strani. Zato nam na el. naslov 

rd.bistricadomzale@gmail.com sporočite, ali 

imate doma morda kaj ribiške opreme, ki je 

ne potrebujete več ali pa bi jo radi prodali 

oz. zamenjali. Dan odprtih vrat pa bo 

prinesel številne zanimivosti na ogled tako 

za občane kot za člane, zato že sedaj 

vabljeni k obisku. 

DOBRODOŠLI V RIBIŠKI KNJIŽNICI 

V ribiškem domu smo vzpostavili pravo 

ribiško knjižnico, kjer si lahko v času 

uradnih ur ali priložnostnih sestankih, 

izposodite ribiško literaturo (strokovne 

knjige in drugo ribiško literaturo).  

V kolikor tudi sami premorete kakšno 

podobno knjigo in vam je odveč, jo lahko 

odstopite v knjižnico RD Bistrica Domžale. 

Seznam knjig si lahko ogledate na spletni 

strani RD. 

RIBIŠKI PEVCI V RD BISTRICA 

DOMŽALE 

V Sloveniji ni take ribiške družine, ki bi 

imela v svojih vrstah tudi pevce, združene 

pod eno streho. Tako idejo smo našli pri 

nas. Če imate posluh, ste glasbeno 

nadarjeni in bi vam druženje ob glasbi in 

petju popestrilo dan ali večer, ste vabljeni k 

podaji namere za sodelovanje v pevski 

sekciji RD Bistrica Domžale. To je zagotovo 

nekaj novega in promocijskega tudi za našo 

družino. Interes nam sporočite na el. 

naslov: rd.bistricadomzale@gmail.com. 

 

Fotovir: Tritontv.com 

MLADI RIBIČI POTREBUJEJO 

MENTORJE OZ. SPREMLJEVALCE PRI 

RIBOLOVU 

Ko pravijo, da na mladih svet stoji, to tudi 

v resnici drži. Da bi lahko naši mladi ribiči 

uspešno izvajali ribolov in bili kasneje 

pripravljeni za samostojno ribarjenje, 

potrebujejo po našem statutu in pravilniku 

mentorja oz. spremljevalca. Taka določba 

velja tudi za ribiške pripravnike, ki v 

pripravniškem stažu ne smejo sami izvajati 

ribolova.  

Starejše zaslužne člane, predvsem pa tiste, 

ki vas veseli delo z mladimi vabimo, da 

prevzamete v eno ali večletno skrbništvo 

mladega člana ali pripravnika, ki bo ob vaši 

prisotnosti izvajal ribolov in se učil modrosti 

izkušenega ribiča, kar vam bo zagotovo v 

zadovoljstvo, ko bo ujel veliko ribo. Interes 

za mentorje sporočite po el. pošti: 
rd.bistricadomzale@gmail.com. 

 

Foto: T. Lavrič, Vijačenje na Gradiškem jezeru, oktober 2015 

ODPRODAJA NEPOTREBNE OPREME 

V ribiškem domu smo našli nekaj uporabnih 

in delujočih osnovnih sredstev ter drobni 

inventar, ki ga bomo odprodali: 

- set kavnih skodelic - 2x = 10 EUR 

- zrcalni fotoaparat Practica (l. 1999) - 1x 

= 10 EUR 

- vodna črpalka s C cevjo - 1x = 100 EUR 

Če vas oprema zanima, nam pišite na el. 

naslov: rd.bistricadomzale@gmail.com. 
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RAZPISANA SREČANJA PRIJATELJEV 

RIBOLOVA NA SOMA 

V okviru PO Domžale so prijatelji ribolova 

na soma v avgustu izvedli prvo prijateljsko 

srečanje in z ulovom potrdili, da imamo v 

ribniku Črnelo veliko mladih somov. S tem 

namenom so se organizirali in za prihodnje 

leto razpisali tri srečanja. Prvo bo 21. maja 

2016 na Želodniku z nazivom Želodniški 

krap, drugo 11. junija 2016 na Floridi z 

nazivom Floridski ostriž, od 5. do 6. avgusta 

2016 bo potekala na Črnelem Nočna 

somijada 2016, predvidoma 17. septembra 

pa na Gradiškem jezeru Ščukijada 2016. 

 

Foto: T. Lavrič, Somijada 2015 

KADROVSKE SPREMEMBE V 

UPRAVNEM ODBORU RD BISTRICA 

DOMŽALE 

Po lastni odločitvi sta člana UO RD Bistrica 

Domžale, Saša Kladnik, predsednik PO 

Domžale in Danijel Lautar, vodja čuvajske 

službe prenehala opravljati svoji funkciji.  

S to odločitvijo se je UO seznanil na svoji 

sedmi seji, 15. 10. 2015. 

ZAKLJUČENA MLADINSKA LIGA ZRD 

LJUBLJANA 

V nedeljo, 4. 10. 2015 je potekala zaključna 

liga tekmovanj mladih ribičev v okviru ZRD 

Ljubljana, ki je bila na ribniku Črnelo. Zbralo 

se je preko 20 mladih ribičev z mentorji in 

starši. Posebna zahvala gre Ediju Alibabiću, 

ki je neutrudno in z velikim navdušenjem 

skoraj 20 let uspešno vodil mladinsko ekipo 

v RD Bistrica Domžale. 

 

Foto: T. Lavrič, Zaključno srečanje Lige ZRD Ljubljana, 4. 10. 2015 

FACEBOOK NA SPLETNI STRANI RD 

Obiščite Facebook na naši spletni strani. 

 

IN MEMORIAM JANEZ BERLEC, 

1953+2015 

Desetega oktobra 2015 smo se poslovili od 

našega člana Janeza Berleca, ki je bil v PO 

Kamnik dejaven polnih 36 let. 

 

********************************** 

Pri urejanju našega skupnega internega 

glasila sem bil tokrat z vami Aleš Trtnik, 

novi urednik, k sodelovanju pa vabim še 

kakšnega ribiča, ki bi s svojimi izkušnjami, 

znanjem in željo po aktivnem udejstvovanju 

v RD naše glasilo še obogatil. Za naslednjo 

številko nam lahko pošljete zanimivo 

fotografijo, napišete ribiški utrinek, 

pohvalo, morebiti grajo ali pa blog. Lahko 

se, če želite, pridružite tudi uredniškemu 

odboru. Moj elektronski naslov je: 

trtnik.ales@gmail.com 

Tokratno Bistriško kroniko sva pripravila: 

Aleš Trtnik in Tomaž Lavrič 
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