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BISTRIŠKA KRONIKA 

Interno glasilo RD Bistrica Domžale                                                    Številka 7, april 2017 

UVODNIK 

Sončno pomladno vreme nas je letos v 

naravo vabilo že marca, a ribiči smo 

čakali predvsem na 1. april, ko se je 

ribiška sezona 2017 tudi uradno odprla. 

Žal pa sta sonce in izredno suh marec 

poskrbela za zelo nizke vodostaje rek in 

potokov, kar nas, ribičev, ni posebej 

razveselilo. Nekaj dežja je že bilo, a 

upajmo, da bosta april in maj le 

poskrbela za primerne vodostaje.  

Želimo vam prijetne prvomajske 

praznike, obilo užitkov v in ob vodi ter 

seveda dober prijem! 

 

AKTUALNO 

SPOZNAJMO SE, PRAZNUJMO 

SKUPAJ 

Dogodek Spoznajmo se, praznujmo 
skupaj, v okviru praznovanj Občine 
Domžale, ki je potekal v sredo 12. 4. 
2017 je uspel. Med stojnicami se je kar 
trlo obiskovalcev. Na koncu nas je 
obiskal tudi predsednik republike 
Slovenije, Borut Pahor. 

 

ZBOR ČLANOV RD BISTRICA 

DOMŽALE 2017 

V nedeljo, 19. 3. 2017 je potekal Zbor 
članov v kulturnem domu Šmarca pri 
Kamniku. Na slavnostni seji smo 
sprejeli sklep o častnem članstvu, ki ga 
je zbor podelil članu Jožetu Žlebir iz PO 
Pšata, hkrati je preko 40 članov prijelo 
priznanja RD ter znake in rede RZS.  

 

Sprejeti so bili tudi predlagani 
pravilniki. Poleg častnih članov so se 
seje udeležili: mag. Igor Miličić (RZS), 
Slavko Lasnik (ZRD Ljubljana), Ivan 
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Stele (LD Domžale) in Matej Repovž 
(Rod skalnih taborov Domžale). Več 
fotografij slavnostne seje si lahko 
ogledate TUKAJ. Seznanjamo, da so 
meje ribolovnih revirjev in načini 
ribolova ostali enaki, kot so veljali do 
sedaj!! O spremembah meja in režimu 
bo Zbor članov odločal prihodnje leto. 

 

RD BISTRICA DOMŽALE NA 

MEDGENERACIJSKEM POHODU 

Ribiška družina Bistrica Domžale je bila 
udeležena na Domžalskem 
medgeneracijskem pohodu, Ob reki do 
mlina v Krtini. Postajališče smo imeli 
pri novem podhodu ob Rači na Viru, 
kjer so se pohodniki seznanili z 
nekaterimi zanimivostmi s področja 
sladkovodnega ribištva. Dogodek je 
potekal v organizaciji Zavoda za šport 
in rekreacijo Domžale in Športnega 
atletskega društva Mavrica Domžale.  

Na dogodku sta pomagala tudi dva 
mlada ribiča Svit in Mathis, z 
videoposnetkom pa ga je zabeležila 
ekipa www.domzalec.si. 

 

VOLILNA SKUPŠČINA RZS 

Ribiška zveza Slovenije je imela v 
petek, 25. 3. 2017, 5. skupščino v 
mandatu 2013-2017. Posebnost te 
skupščine so bile volitve novih 
funkcionarjev za predsednika RZS, 
upravni odbor, nadzorni odbor in 
arbitražo. Dosedanji stari-novi 
predsednik RZS, dr. Miroslav Žaberl, je 
predstavil tudi nov svečani ribiški kroj.  

 

Člani so se seznanili s sprejetim 
pravilnikom RZS o svečanem ribiškem 
kroju, pravili ribiškega pogreba in 
pravili o rabi prapora in zastave RZS. 
Po volitvah se je zamenjala približno 
polovica funkcionarjev. Med drugim je 
skupščina za nov petletni mandat 
potrdila tudi novo šestčlansko stalno 
arbitražo pri RZS, za predsednika pa 
izvolila predstavnika RD Bistrica 
Domžale, dr. Tomaža Lavriča, ki mu za 
izvolitev čestitamo! 

SESTANEK Z RIBIŠKIMI ČUVAJI 

V četrtek, 30. 3. 2017 so se ribiški 
čuvaji srečali na sestanku, kjer so 
obravnavali nov pravilnik o ribiško 
čuvajski službi, napake pri 
izpolnjevanju letnih ribolovnih 
dovolilnic ter druge zadeve povezane z 
njihovim delom. Sprejeli so tudi 
program operativnega dela v tem letu, 
ki je usmerjen tako v opozarjanje kot 
sankcioniranje. 

https://www.rd-bistrica-domzale.si/images/clanki/2017/19-03-2017/Zbor-lanov-2017.pdf
http://www.domzalec.si/pohodnike-na-medgeneracijskem-pohodu-ob-reki-in-prekrasni-naravi-spremljala-dobra-volja-in-lepo-vreme
http://www.domzalec.si/
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DELOVNE IN ČISTILNE 

AKCIJE 

UREDITEV RIBIŠKEGA DOMA IN 

ODSTRANITEV FONTANE 

V soboto 8. 4. 2017 smo na zemljišču 
ob ribiškem domu v Domžalah 
odstranili fontano, ki je bila postavljena 
pred več kot 17-imi leti. Glede na 
njeno slabo stanje in nedelovanje 
zaradi odtujene vodne črpalke, je 
fontana predstavljala nevarnost tudi za 
otroke iz bližnjega vrtca. Površina je 
sedaj urejena in bo bolj prijazna tudi 
za košnjo. 

PREJ:

 

POTEM:

 

ČISTILNA AKCIJA V MORAVČAH 

Člani pododbora Moravče so v soboto, 
25. 3. 2017 čistili strugo Drtijščice in 
ribnikov v Zalogu pri Moravčah. 

 

ČIŠČENJE RADOMELJSKE 

MLINŠČICE, RAČE, KAMNIŠKE 

BISTRICE TER PŠATE 5 

Pododbor Domžale je 31. marca in 1. 
aprila organiziral čistilno akcijo, ki se jo 
je obeh dneh udeležilo skoraj 60 
članov. Skupaj je bilo očiščenih preko 
10 km brežin in strug Kamniške Bistrice 
v Domžalah, Rače do Doba, 
Radomeljske mlinščice in Pšate v 
Trzinu. Malico so za "ta pridne" 
zagotovili Občina Domžale, Občina 
Trzin in KS Radomlje.
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10. MEDNARODNI SEJEM 

LOVSTVA IN RIBIŠTVA 

Od 21. do 23. aprila 2017 je v Gornji 
Radgoni potekal 10. mednarodni sejem 
lovstva in ribištva. Med udeleženci je 
bila tudi naša ribiška družina, tokrat s 
promocijo vijačenja in krapolova na 
Gradiškem jezeru in simpatičnim 
letakom Krapovci in plenilke (glej 
izsek). 

 

NOV SKRBNIK 

REPREZENTANČNIH DOVOLILNIC 

DRUGIH RD 

Upravni odbor RD je na zadnji seji 
sprejel sklep, da bo letošnji skrbnik 
reprezentančnih dovolilnic drugih RD, 
član UO, Božo Osolin. 

NAPOVEDUJEMO 

DAN SLOVENSKIH RIBIČEV – 

KAMNIŠKA BISTRICA – 

CHALLENGE 2017 

RD Bistrica Domžale bo tudi letos 

praznovala Dan slovenskih ribičev, ki bo 

potekal na Kamniški Bistrici 4 na 

Škrjančevem. Datum in program sta v 

pripravi. Tokratna tema bo muharjenje. 

Vabljeni k sodelovanju in na dogodek. 

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

Vabljeni, da nam pri vsebini naslednje 

številke pomagate tudi vi. Pošljete nam 

fotografije trofejnih ulovov ali zanimive 

fotografije vodnega in obvodnega življenja, 

napišete kak ribiški utrinek ali pripetljaj. 

Prav tako se lahko, če želite, pridružite 

uredniškemu odboru Bistriške kronike. 

Pišite na: trtnik.ales@gmail.com 

Aleš Trtnik, urednik 

http://www.pomurski-sejem.si/index.php/sl/lov/o-sejmu
http://www.pomurski-sejem.si/index.php/sl/lov/o-sejmu
file:///C:/Users/RD%20Bistrica%20Domžale/AppData/Local/Temp/trtnik.ales@gmail.com

