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BISTRIŠKA KRONIKA
Interno glasilo RD Bistrica Domžale

DELOVNE IN ČISTILNE
AKCIJE
Člani RD Bistrica Domžale so dne 23. 4.
2016 urejali prostore ribiškega doma v
Domžalah, očistili brežine ribnika Florida ter
odstranili table z napisom drstišče na
Gradiškem jezeru. Na Gradiškem jezeru sta
bili postavljeni tudi tabli, ki označujeta
območje nočnega ribolova in režim »ujemi
in spusti«.

www.rd-bistrica-domzale.si

Številka 5, junij 2016
Pododbor Domžale je pred izvedbo
ribiškega srečanja na ribniku Želodnik in
Florida, ki so ga pripravili člani Lige
prijateljev ribolova na soma v PO Domžale,
izvedel delovno akcijo, kjer je uredil in
počistil okolico obeh ribnikov ter izdelal 7
novih klopi.

rd.bistricadomzale@gmail.com
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VLOŽKI VEČJIH POTOČNIH
POSTRVI V KB-2
V začetku aprila smo v revir KB-2 (režim
»ujemi in spusti«) vlagali avtohtone
potočne postrvi. Vloženih je bilo preko 100
kg. Kot se je pohvalil naš predsednik, gre
za lepo, zdravo in "natur" potočno postrv,
večjih velikosti - tudi tja do 45 cm. Vabljeni
na ribolov!

SPREJET NOV PRAVILNIK O
ŠPORTNEM RIBOLOVU
Zbor članov je na svoji 62. seji sprejel sklep
o sprejemu novele pravilnika o športnem
ribolovu v RD Bistrica Domžale, ki je začel
veljati s 1. 4. 2016.
Bistvene spremembe novele pravilnika o
športnem ribolovu naslednje:



Sredi maja je potekalo tudi vlaganje večjih
krapov, ki jih je gospodar ribnikov s
pomočniki vlagal v vse ribnike našega
okoliša. Posamezni primerki večjih krapov
so težki tudi preko 15 kg. Vabimo vas, da
se preizkusite v lovu na krapa kjer hkrati
priporočamo režim "ujemi in spusti".











www.rd-bistrica-domzale.si

uplen in odvzem največ enega krapa na
ribolovni dan,
uplen največ treh postrvi na ribolovni
dan (pri tem so možne naslednje
kombinacije: 3 šarenke ali 1 potočna
postrv, 1 šarenka in 1 lipan ali 2 šarenki
in 1 potočna postrv oziroma 1
avtohtona in 2 alohtoni salmonidni vrsti
rib),
najmanjša mera potočne postrvi je 30
cm,
dovoljen je uplen in odvzem največ 4.
sulcev na ribolovno sezono,
en član lahko upleni samo enega sulca,
revir Kamniška Bistrica 2 se spremeni v
režim »ujemi in spusti«,
režim »ujemi in spusti« v revirju
Kamniška Bistrica 3 se ukine,
na Gradiškem jezeru se določi trasa
režima »ujemi in spusti« in za nočni
ribolov, ki je ista (zemljevid trase bo
objavljen tudi na tabli pri jezeru),
članu RD se dovoli uplen in odvzem
največ dveh ščuk letno,
članu RD se dovoli uplen in odvzem
največ dveh podusti na ribolovni dan,
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član RD (razen pripravnika in mladega
ribiča) ima možnost vpisati gosta do 5krat na leto ne glede na ribolovni revir,
udeležba na delovnih akcijah traja do
vključno 65. leta starosti,
krmiti je dovoljeno le 1 kg hrane na dan
- izjema so ribnik Plastenka, Gradiško
jezero in jezero Pristava, kjer krmljenje
krapov z namenom privabljanja ni
sprejemljivo.
ribolov krapovcev po načelu »ujemi in
spusti« se sme izvajati le s trnkom
enojčkom brez zalusti,
prijeme v revirjih »ujemi in spusti« se
mora poročati v rekapitulaciji ulova v
letni ribolovni dovolilnici.

RD BISTRICA DOMŽALE
PRISOTNA NA OBČINSKEM
DOGODKU SPOZNAJMO SE,
PRAZNUJMO SKUPAJ
Ribiška družina Bistrica Domžale se je 14.
4. 2016 udeležila dogodka ob praznovanju
občine Domžale z naslovom Spoznajmo se,
praznujmo skupaj. Dogodek je potekal v
Češminovem parku v Domžalah, RD Bistrica
Domžale pa so zastopali Martin Movern,
predsednik RD, Tomaž Lavrič, tajnik RD,
člana Mujaga Ružnić in David Homar ter
mladi ribič Matej Pugelj.
Stojnica je bila dobro obiskana, veselimo pa
se že podobnega dogodka v Keršmančevem
parku v Kamniku in drugih sejemskih
prireditev. RD Bistrica Domžale je
premierno razvila tudi promocijsko rolo
platno ter predstavila novo celostno
podobo, ki jo bomo uporabljali na podobnih
dogodkih v bodoče. Za sodelovanje na
dogodku se nam je posebej zahvalila tudi
podžupanja Občine Domžale.

KAPITALNI ULOVI
Ribiči Ribiške družine Bistrica Domžale smo
ponosni na svoje vode, ki jih skrbno
varujemo že dolga desetletja. V četrtek, 21.
4. 2016 pa nas je z največjo ameriško
postrvijo (lat. Oncorhynchus mykiss)
presenetil bivši predsednik RD Rajko Bajec,
ki jo je postavil na ogled članom Upravnega
odbora, ki so imeli ravno ta dan sejo v
ribiškem domu. Postrv velikanka je merila
kar 74 cm in tehtala 5 kg, zajeta pa je bila
med grabljicami industrijskega vodotoka
Radomeljska mlinščica. S tem primerkom v
RD Bistrica Domžale potrjujemo, da gre za
eno večjih postrvi, ki je bila zajeta v vodah
Bistriškega ribiškega okoliša.

BELI TOLSTOLOBIK
Naš pripravnik Ermin Ramić je na ribniku
Križ ujel belega tolstolobika, ki je tehtal kar
20 kg.

www.rd-bistrica-domzale.si
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USPEŠNO MUHARSKO
TEKMOVANJE U-18
RD Bistrica Domžale je 4. junija 2016
izpeljala
"tradicionalno"
muharsko
tekmovanje mladih ribičev na Kamniški
Bistrici, U-18. Skupaj je tekmovalo 15
tekmovalcev, ujetih pa je bilo 91 postrvi.

RD BISTRICA DOMŽALE
ZASEDLA TRETJE MESTO V
PROJEKTU MOJA REKA SI
2016
60. LET POBRATENE
CERKNICA

RD

Pobratena ribiška družina Cerknica je v
soboto 4. junija 2016 praznovala 60.
obletnico svojega delovanja. Slavnostne
prireditve sta se udeležila Martin Movern,
predsednik RD in Tomaž Lavrič, tajnik RD,
ki sta stanovskim ribiškim tovarišem Mihu
Urhu, predsedniku RD in Dejvidu Tratniku,
tajniku RD izrekla zahvalo za dosedanje
skupno sodelovanje in ponudila pomoč ob
morebitnih reševanjih rib iz cerkniških
požiralnikov.

www.rd-bistrica-domzale.si

RD Bistrica Domžale je kandidirala v
projektu Moja reka si 2016 in bila uspešna.
Ministrstvo za okolje in prostor je v
partnerstvu z Mednarodno komisijo za
savski bazen ter multinacionalko Coca-Cola
Slovenija, ob Svetovnem dnevu Save,
podelilo priznanja in nagrade najboljšim
organizatorjem čistilnih akcij v Sloveniji. RD
Bistrica Domžale je prejela priznanje za
tretje mesto in denarno nagrado v znesku
100,00 EUR, ki bo spodbuda, da s
promocijo čistilnih akcij tudi v prihodnje
sodelujemo kot odgovoren člen pri
varovanju in ohranjanju narave. Prvo mesto
so zasedli v Občini Murska Sobota, drugo
rd.bistricadomzale@gmail.com
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mesto pa taborniki iz Kranja. Podelitev je
potekala 30. 5. 2016 v prostorih Ministrstva
za okolje in prostor v Ljubljani.

NOVE INFORMATIVNE TABLE
NA RIBNIKIH IN KAMNIŠKI
BISTRICI ZA RIBIČE
Z zunanjim oblikovalcem smo izdelali nove
informativne table o revirju, vrstah rib in
pravilih ribolova na ribnikih JPR, GJ, PL in
KB-2, ki jih bomo v prihodnje postavili na
drogove ob teh ribolovnih revirjih.

www.rd-bistrica-domzale.si
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STATUS BRUNARICE ČRNELO
UO RD Bistrica Domžale je na majski 14.
seji sprejel sklep, da se s 30. 6. 2016
odpove najemna pogodba in najemno
razmerje za brunarico Črnelo z lastnikom
zemljišča Martinom Šrajem. Odpovedni rok
se izteče s 30. 9. 2016. V tem času bomo
iskali možne rešitve glede uporabe ali
obstoja brunarice in pomožnega objekta, ki
stoji na zasebnem zemljišču.

PRIJET KRIVOLOVEC V KB-2
IN NA RIBNIKU ŽELODNIK
Naši ribiški čuvaji so dejavni pri svojem
delu. V KB-2, na ribniku Želodnik in na
jezeru Pristava so zalotili krivolovce in z
njimi dosegli tudi poravnavo.

IZLIV ONESNAŽENE VODE V
KAMNIŠKO BISTRICO
Naši ribiči so v sredini maja 2016 opazili
onesnaženo iztekajočo vodo v KB-4 blizu
tenis igrišča TEN-TEN. Z intervencijo
gasilcev CPV Domžale, so zajezili del
odpadnih olj in vod, ki so se kljub temu
delno izcedile v naš vodni biser. Video
reportaža
je
dostopna
na:
http://www.domzalec.si/pri-nekdanjidiskoteki-life-prislo-do-onesnazenjakamniske-bistrice.

www.rd-bistrica-domzale.si
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DAN ODPRTIH VRAT RD
Ribiška zveza Slovenije je 20. junij
razglasila za Dan slovenskih ribičev. Ob tej
priložnosti Ribiška družina Bistrica Domžale
vabi na Dan odprtih vrat, ki bo v soboto,
18. junija 2016, od 8.30 ure dalje
(uradni nagovor bo ob 9. uri),
na sedežu RD Bistrica Domžale
(Krakovska cesta 18a, Domžale).
Dan odprtih vrat je namenjen predstavitvi
dejavnosti RD Bistrica Domžale. Med
drugim si boste lahko ogledali film o
muharjenju v Sloveniji in markiranju sulcev,
gledali pod prste spretnim vezalcem
umetnih muh ter se preizkusili v t. i.
ribolovu na debelega krapa. Več o
programu na naši spletni strani.

MOŽNOST UGODNEGA
NAKUPA SREDNJE DOBREGA
SETA ZA MUHARJENJE
Člani ste večkrat izrazili željo, da bi se
preizkusili tudi v muharjenju. Z našim
dobrim ribiškim prijateljem Andrejem
Šoštaričem iz trgovine Fish&Fun smo
pripravili ugoden začetniški set muharske
palice Dam Backbone možnih dolžin 2,40 m
(#4/5), 2,55 m (#5/6) ali 2,70 m (#6/7),
muharskega koleščka Shakespeare Sigma
Fly, ustrezne muharske vrvice DAM
Forrester, backing DAM ter petih
konektorjev
Forrester.
Cena
tega
muharskega paketa znaša ca. 105,00 EUR
z DDV. Ker se dobri muharski dnevi izjemno
hitro približujejo, v KB-2 smo ravnokar
vložili večje potočne postrvi, ste vabljeni k
nakupu muharskega seta. Za kontakt glede
naročila kompletnega muharskega seta,
kontaktirajte tajnika RD na tel.: 070-797676.
Jeseni nameravamo z našimi odličnimi
muharji izvesti tudi muharski tečaj. Prijave
zbiramo na rd.bistricadomzale@gmail.com.

RIBIŠKE ZNAČKE RZS
Ribiška zveza Slovenije je izdelala dva tipa
ribiških značk (model pin), in sicer stiliziran
znak sulca v 3D obliki v srebrni in zlati barvi,
cena znaša 5,00 EUR z DDV in manjšo ter
večjo značko z motivom RZS, cena za
manjšo je 3,5 EUR, za večjo pa 4,00 EUR z
DDV. V primeru naročila kontaktirajte
tajnika RD na tel.: 070-797-676.

NAŠI PRIPRAVNIKI RIBIČI
IN KANDIDATI
ELEKTRORIBIČI OPRAVILI
IZPIT
Naši ribiški pripravniki Andrej Kerč, Marjan
Hrovat, Klemen Kalan, Vidomir Kuravica,
Milanko Eri, Luka Prelesnik in Mladen
Bjeličić so 6. maja 2016 opravili ribiški izpit
pred ribiško komisijo RZS. Hkrati so izpit za
elektroribiča opravili tudi: Blaž Pajer, Matic
Cedilnik, Gašper Kolar in Uroš Bavdek.
Vsem iskreno čestitamo!

**********************************
Aleš Trtnik, urednik
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