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ENA SAMA ŽELJA - NAPREDEK RIBIŠTVA NA SLOVENSKEM 

 

 
Zapis v reviji Ribič povzet ob praznovanju štiridesetletnice ribogojnice Povodje. 

 

Pisalo se je leto 1947. Tedanja ribarska zadruga Ljubljana je za 1480 hektarjev voda, ki jih je 

dobila v upravljanje, potrebovala veliko salmonidnega naraščaja. Gradnja lastne ribogojnice 

je bila nujna in leta 1949 začnejo z gradnjo ribogojnice v Povodju. Leseno vališče s kapaciteto 

300.000 iker je že takrat vodstvo prisililo, da so razmišljali o novem, večjem in sodobnejšem 

vališču. Želja se jim je uresničila 1957.leta. Štiri leta za tem so v ribogojnici povodje začeli z 

zrejo lastne plemenske jate ameriške postrvi, prenehali z odlovom plemenk potočne postrvi iz 

družinskih voda. Lastna zreja plemenk jate sulca se je začela 1974 leta, uvoz potočne 

zlatovščice iz Češko - Slovaške v 1977 letu pospeši zrejo lastne plemenske jate. Prvi poskusi 

valjenja belih rib pa segajo 3 leta nazaj. 

Ribogojnica Povodje danes sodi med večja zrejna središča konzumnih ameriških postrvi, 

namenjenih našemu trgu. V letu 1964 so v Povodju zredili in namenili trgu 9 ton amerikank, 

deset let pozneje pa že skoraj 90 ton. Onesnaženi pritoki in nenehne regulacije pa so 

zmanjšale prirejo na 60 ton letno, je med drugim poudaril predsednik ZRD Ljubljana Marjan 

Ahčan, ki je še posebej poudaril strokovno delo dosedanjih ribogojcev: Ivana Mačka, Petra 

Varla, Francija Jernejca, Martina Praha in Dušana Bravničarja. 

 

In kako v prihodnje? 

Nova ribogojnica je velika želja sedanjega vodstva ZRD Ljubljana. Zreja konzumne 

amerikanke in nekaterih avtohtonih vrst rib, ki jih v slovenskih vodah že močno primanjkuje 

naj bi bila domena nove ribogojnice. 

Ob praznovanju štiridesetletnice ribogojnice Povodje je ZRD Ljubljana imela najprej 

slavnostno skupščin, teden dni za tem pa je pripravila na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani priložnostno razstavo, namenjeno jubileju. Med kulturnim programom je tekla 

beseda o ribičiji avtorja dr. Toma Korošca v sodelovanje gledaliških igralcev Marjana Kralja 

in Borisa Juha, ter Ljubljanskega okteta, so najbolj zaslužnim podelili zlate, srebrne in 

bronaste plakete. 

V imenu vseh dobitnikov se je za pozornost in iskrenimi željami za dobro delo tudi v 

prihodnje zahvalil prof. Ciril Stanič in z Žalostinko, namenjeno našim rekam, potokom in 

vodam opozoril na stanje, ki je že več let zaskrbljujoče. 

 

Od leta 1990 dalje do leta 2007 so bili izvoljeni za predsednika ZRD Ljubljana Marjan 

Ahčan, Martin Šuštaršič in Matevž Oman. V času vodenja zveze prvih dveh, je bila lastnina 

ribogojnice Povodje na veliki preizkušnji. Zemljišča, na katerih deluje ribogojnica Povodje je 

prodal g. Pustovrh Andrej st. in njegova mama. Po njegovi smrti so dediči izpodbijali 

resničnost prodaje zemljišč. Takratni predsednik Marjan Ahčan pa je uspel na osnovi 

blagajniških izkazov dokazati, da so bila vsa zemljišča pošteno plačana. To je potrdil tudi sin 

pokojnega Pustovrha, tudi Pustovrh Andrej ml., ki je bil tudi zaposlen v ribogojnici Povodje 

kot ribogojec. Kasneje, ko je bil predsednik ZRD Ljubljana Martin Šuštaršič, pa je bilo v 

prostore  zveze vlomljeno, odtujena je bila ročna blagajna, v kateri so bili poleg denarja tudi 

omenjeni blagajniški izkazi, vendar je bilo takrat lastništvo zemljišč že urejeno. Zelo burno 

obdobje je bilo v času, ko je bil na čelu zveze Oman Matevž (2003-2007). V mesecu maju in 

decembru leta 2005 so bili za vzorčenje šarenke odvzeti predpisani vzorci, virološka 

preiskava pa je pokazala, da je v odvzetih vzorcih rib potrjena prisotnost IHN. Takoj so 

sledile s strani ribogojnice Povodje pritožbe, katere so bile tudi ugodno rešene, tako da se 

nova odločba glasi: promet z živimi ribami, ikrami in zarodom, ki ne kažejo kliničnih znakov 



bolezni je iz ribogojnice dovoljen za prehrano ljudi ali v ribogojnice, ki so okužene z isto 

boleznijo. 

Še več dela in energije pa je bilo vloženo v reorganizacijo ribogojnice Povodje in same zveze, 

saj je bila po novem Zakonu o sladkovodnem ribištvu, Ribiška zveza Slovenije zveza vseh 

ribiških družin in ne več Zvez ribiških družin, kljub temu pa novi zakon dopušča možnost, da 

se ribiške družine organizirajo tudi v območne zveze. To možnost smo v ZRD Ljubljana 

izkoristili in se ponovno na osnovi ustreznih dogovorov med petnajstimi ribiškimi združili v 

»novo« Zvezo ribiških družin Ljubljane.  

Sama kadrovska reorganizacije ribogojnice je temeljila na ustrezni rešitvi vseh devet 

zaposlenih v ribogojnici. Kljub različnimi možnostmi v kakšni obliki naj bi ribogojnica 

delovala, je bil končni rezultat reorganizacije tak, da se je direktor ribogojnice zaposlil na 

ministrstvu, nekateri so izkoristili možnost upokojitve, drugi pa so bili ob izplačilu odpravni 

napoteni na zavod. Dva od ribogojcev nista bila enakopravno obravnavana pri vrednotenju 

odpravnin, zato je grozila tožba na Delovnem sodišču, tajnik zveze pa še ni izpolnjeval 

pogojev za upokojitev. Oba primera smo uspešno rešili kasneje po letu 2007, kar pa že spada 

v poročilo delovanja ribogojnice Povodje in ZRD Ljubljane v obdobju 2007-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POROČILO  PREDSEDNIKA  UO ZRD LJUBJANA V OBDOBJU       2007-2018 

 

 

 

                                                    LETO 2007 

 

 

V ZRD Ljubljana so združene sledeče RD: 

1.RD Barje Ljubljana (182 članov) 

2.RD Bistrica Domžale (322 članov) 

3.RD Cerknica (128 članov) 

4.RD Dolomiti,Ljubljana (69 članov) 

5.RD Grosuplje,Grosuplje(118 članov) 

6.RD Kočevje,Kočevje (226 članov) 

7.RD Medvode Ljubljana (207 članov) 

8.RD Ribnica,Ribnica (60 članov) 

9. RD Sora,Škofja Loka (51 članov) 

10. RD Staža Sava ,Ljubljana (290 članov) 

11.RD Vevče , Ljubljana (201 član) 

12.RD Visoko,Gorenja Vas (57 članov) 

13.RD Vrhnika,Vrhnika (195 članov) 

14.RD Železniki,Železniki(42 članov) 

15.RD Žiri,Žiri (54 članov) 

Skupaj je bilo v ZRD Ljubljana združenih v letu 2.202 članov. 

 

 

Z izvolitvijo za predsednika UO ZRD sem bil skupaj z upravnim odborom soočen z velikimi 

izzivi. 

Finančno stanje zveze je bilo slabo, saj so bila vsa sredstva, tudi članski prispevek za tekoče 

leto porabljeni za odpravnine, tako da na TR ni bilo nobenih sredstev, zato sem bil primoran 

najeti kratkoročni kredit za pokrivanje tekočih stroškov, plač zaposlenih, stroškov odpravnin 

itd. Kasneje v tekočem letu se je finančna situacija popravila z prihodki od  ribogojnice iz 

naslova zaloge rib. V letu 2007 je bil v ZRD-ju zaposlen še tajnik zveze g. Glavič, ki pa je že 

izpolnjeval pogoje za upokojitev kar je bilo v letu 2007 in letu kasneje realizirano. 

 

Na Delovnem sodišču v Ljubljani nam je grozila tudi tožba dveh ribogojcev, ker pri izračunu 

odpravnine nista bila enakopravno obravnavana. Po temeljitem pregledu nastale situacije smo 

nepravilnosti odpravili, oba ribogojca sta dobila pravične odpravnine, zato sta tudi odstopila 

od napovedanih tožb. 

 

Stanje gospodarskih objektov ribogojnice, skupaj z drugo infrastrukturo (požarna varnost-

kotlovnica, dimnik, itd.) je bila v zelo slabem stanju. Nujna je bila popolna obnova strehe na 

osnovnem objektu ribogojnice. Strešno kritino je bilo potrebno zamenjati tudi na objektu, kjer 

svojo dejavnost opravlja ZRD. Zamakanje v sejno dvorano in pisarniške prostore ter sanitarije 

se je pojavilo že ob nekoliko močnejšem deževju. Tudi sami prostori so bili potrebni temeljite 

prenove. Sistem centralnega ogrevanja je bilo potrebno popolnoma obnoviti, saj je bil po 

štiridesetih letih popolnoma amortiziran. 

 

Na novo je bilo potrebno skupaj z RZS vzpostaviti sistem osnovnega izobraževanja (za 

ribiče), zato smo organizirali z RZS izobraževanje za inštruktorje, ki so bili usposobljeni za 



predavanja in vodenje izpitov za ribiče pripravnike. Prav tako smo se z RZS dogovorili za 

višje oblike izobraževanje, s tem da smo krovni organizaciji nudili prostore in potrebno 

infrastrukturo. Večino dela na področju izobraževanja pa smo preložili zaradi organizacijskih 

problemov na naslednje leto. 

 

Nadaljevali smo z aktivnostmi iz preteklih let, tako da smo sodelovali z ekipo mladih ribičev 

na taborih mladih ribičev. 

 

Glede na dejstvo, da so se z zavezujočimi pogodbami ribiške družine ponovno združile v 

Zvezo ribiških družin, smo pričeli z aktivnostmi z razdelitvijo premoženja ZRD med ribiške 

družine. Premoženje naj se razdeli na petnajst enakih deležev, ne glede na pretekli vložek 

posameznih ribiških družin v ribogojnico oz. ZRD Ljubljana. Premoženje naj se ustrezno po 

deležih in ribiških družinah vpiše tudi v Zemljiško knjigo. Za sam projekt je bilo potrebno 

pregledati veliko arhivskega materiala, ter določiti posamezne časovnice, ki so se nanašale na 

posamezne sklope vpisa v zemljiško knjigo. Vse skupaj pa je bilo potrebno podrobno 

analizirati, bila je tudi možnost, da vsa dela povezana z vpisom v zemljiško knjigo opravi za 

to pooblaščena agencija, saj nihče od nas ni imel tovrstnih izkušenj. 

 

Najemna pogodba za ribogojnico Povodje je bila pripravljena in podpisana v mandatu pred 

menoj. V času reorganizacije je bilo kar nekaj variant komu in kako predati ribogojnico v 

najem. Po razmislekih se je večina možnih kandidatov odrekla možnosti najema. Tako je kot 

zadnji in edini kandidat podpisal najemno pogodbo Petrovič Miran, saj sta zadnja kandidata 

dan pred podpisom pogodbe to zavrnila. Novi najemnik je bil postavljen pred kar težko 

nalogo, saj se je moral soočiti z novo odločbo o prometu z živimi ribami prav tako pa je moral 

na novo postaviti temelje delovanja ribogojnice. Sodelovanje z najemnikom je bilo že od 

vsega začetka na najvišjem možnem nivoju, saj smo za dobrobit celotnega ZRD ja potrebovali 

drug drugega. Nadaljevanje in priloga poročila 2007  je Odločba izdana dne 22.6.2006. 

 

Organizirano je bilo tudi tradicionalno srečanje vseh ribiških družin, gostila ga je ribiška 

družina Straža Sava. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        LETO 2008 
 

 

Na skupščini UO ZRD Ljubljana smo se dogovorili za aktivnosti v tekočem letu, ki pa so bile 

odvisne od prihodkov s strani ribogojnice. Zima je še dodatno poškodovala ostrešje na leseni 

stavbi in je že predstavljala nevarnost za ljudi. Ker je v njej tudi pisarniški prostor za 

ribogojca, skladišče in garderobe za zaposlene smo morali nemudoma ukrepati. Izbrali smo 

najugodnejšega izvajalca del. Zamenjani so bili vsi dotrajani in poškodovani leseni deli 

ostrešja, nameščena je bila nova  kritina in žlebovi. V sami stavbi je v prvem nadstropju tudi 

večje stanovanje, vendar je v zelo slabem stanju, potrebno temeljite prenove. Najprej bi ga 

bilo potrebno očistiti, kasneje pa ga preurediti v ustrezen prostor. Za to takrat nismo imeli 

ustreznih sredstev, niti nismo razmišljali za kakšen namen naj bi se prostor uporabljal. V sami 

ribogojnici so bili prepotrebni sanacije objekti, ki smo jih tudi uporabljali, vendar smo 

realizacijo obnove zaradi finančnih sredstev preložili na naslednje leto. 

 

Leto 2008 je bilo v Slovenskem sladkovodnem ribištvu zaznamovano predvsem s podpisom 

koncesijskih pogodb, katerim je bilo na naših sejah posvečeno največ pozornosti. Ni odveč 

podatek, da so vse ribiške družine, ki so združene v ZRD Ljubljana koncesijske pogodbe tudi 

podpisale. Preko naših predstavnikov, ki so sodelovali pri vsebinskem oblikovanju 

koncesijskih pogodb, smo skušali pogodbe z našimi pripombami in predlogi sooblikovati. 

Izmenjava mnenj o vsebini pogodb med predstavniki ribiških družin je dodatno pripomogla 

tudi do popravka pogodb, v kolikor je bilo to še možno. Tu je bilo zelo važno pravočasno 

reagirati na dane možnosti predvsem na dilemo in pogoje ali je ugodnejše zaprositi za vodna 

dovoljenja. Lep primer sta bili RD Medvode, ki je uspela pridobiti vodno dovoljenje, RD 

Straža Sava pa ne. Tako RD Medvode plačujejo vodno dovoljenje za svoje ribnike nekaj sto 

evrov, v nasprotju z sosednjo družino, ki za koncesije za ribnike plačuje letno več kot 3000 €. 

 

Nekaj je bilo na področju izobraževanja postorjenega v preteklem letu, glavnina dela na tem 

področju pa je bila opravljena v tekočem letu. Poleg novih učbenikov, smo dodatno za 

inštruktorje izobrazili še nekaj kandidatov, ki pa so bili že po svoji osnovni izobrazbi-

diplomirani biologi, pravniki itd. kot nalašč primerni za delo na področju izobraževanja 

ribičev, pripravi na izpit in pri izpeljavi samega ribiškega izpita. V tekočem letu je bilo 

prijavljenih za izobraževanje in izpite več kot 150 kandidatov. Poleg osnovnega izobraževanje 

je potekalo v naših prostorih tudi izobraževanje za ribiške čuvaje, elektro ribolov in 

gospodarje. Za najem prostorov smo pridobili tudi denar od najemnin. 

 

Zelo aktivni so bili mentorji, ki so se ukvarjali za delo z mladimi. Nekaj mladih se je 

udeležilo muharskega tabora, nekateri pa so sodelovali tudi na mladinskem taboru .Tudi 

tekmovalna sekcija je bila aktivna v vseh sekcijah. 

Organizirano je bilo tudi tradicionalno srečanje predstavnikov ribiških družin, ki ga vsako leto 

organizira druga družina. Taka srečanja so pomembna predvsem zaradi samega druženja, 

izmenjave mnenj pa tudi kulinarika in športne aktivnosti so pomemben del druženja. 

 

Uspešno smo zaključili kadrovske reorganizacije in v tekočem letu nismo imeli več aktivno 

zaposlenih delavcev. Tajnik, ki se je upokojil, pa je še naprej na osnovi pogodbe opravljal 

tajniška dela, zbiranje vsega potrebnega arhivskega materiala, ki je bil potreben za pripravo 

postopkov za vpis lastnine v zemljiško knjigo se je nadaljeval tudi v letu 2009, saj smo 

predvideli pričetek aktivnosti v letu 2009. 

Prav tako smo pričeli z aktivnostmi priprave novih predpisov predvsem statuta. 

 



Sodelovanje z najemnikom ribogojnice je korektno, vse obveznosti najemnik poravnava v 

rokih. Z dohodki ribogojnice smo pričeli obnavljati objekte in tako zaščiti lastnino pred 

propadanjem. Žal moram ugotoviti, da se je v preteklosti premalo pozornosti polagalo na 

stanje objektov in lahko zapišem, da se je pričela pojavljati že škoda. To bi z pravočasno 

obnovo objektov lahko omilili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          LETO   2009 

 

 

 

Nadaljevali smo z obnovo gospodarskih objektov in vzporedne infrastrukture. V vseh 

prostorih, kjer opravlja svojo dejavnost ZRD so ob večjem deževju sledovi zamakanja. V 

pisarniških prostorih je nevarnost, da se zruši lesen strop v celoti. Centralno ogrevanje je staro 

več kot štirideset let, zato je potrebo celovite obnove, prav tako dimne naprave. 

Najprej smo v celoti obnovili dimnik in zamenjali peč za centralno ogrevanje. Nadomestili 

smo jo z varčnejšo in okolju primernejšo, ko smo končali z notranjimi deli smo zamenjali še 

strešno kritino, s tem pa preprečili zamakanje, ki je povzročilo kar precejšnjo škodo. S tem 

smo zaključili tudi večja investicijska vzdrževanja na objektih ribogojnice in so nam ostala le 

še tekoča vzdrževanja v notranjosti, saj je že kot sem večkrat omenil zamakanje vode 

povzročilo kar nekaj škode. 

Investicijska vzdrževanja bomo nadaljevali v naslednjem letu. Redno letno in tudi v bodoče 

pa bomo opravljali meritve plinov, tako kot to predpisuje zakon. Pooblaščene osebe bodo 

meritve vsakoletno opravile pred pričetkom kurilne sezone. Ugotavljam, da smo vse sanacije 

na objektih in na obstoječi infrastrukturi financirali iz naslova dohodkov iz ribogojnice in da s 

stroški nismo obremenjevali ribiških družin. 

 

Na sestankih UO ZRD Ljubljana smo razpravljali o novonastali situaciji v ribiških družinah 

po podpisu koncesijskih pogodb. Pojavljale so se dileme o višini plačil koncesij, ki so bile 

med ribiškimi družinami težko primerljive. Plačilo koncesij ja bil za ribiške družine velik 

strošek, vsaka družina pa ga je reševala po svojih najboljših močeh. Koncesijske dajatve so v 

večini primerov plačevali člani ribiških družin pri obnovi članstva, kar pa je povzročilo upad 

članstva. Zmanjševanje število članstva pa je postal splošen problem v Slovenskem 

sladkovodnem ribištvu in se ta trend upadanja  pričakuje tudi v prihodnosti. Kljub vsemu pa 

smo bili zadovoljni, saj je vsem RD v ZRD Ljubljana uspelo uspešno podpisati koncesijske 

pogodbe. 

 

Zelo pomemben je izobraževalni ciklus, saj je v pomladanskem in jesenskem delu skupaj vsaj 

60-70 kandidatov, ki opravljajo izpit za ribiče. Tu moram poudariti tesno sodelovanje z RZS, 

saj skupaj oblikujemo termine izobraževanj, izpitov za nižje oblike izobraževanja, prav tako 

pa skupaj na osnovi pogodb imenujemo člane izpitnih komisij. Za višje oblike izobraževanja 

pa prav tako sodelujemo z nudenjem ustreznih prostorov za izobraževanje in tudi nudenje 

ostale podpore po dogovoru. V letu ko je tako v pomladanske in jesenskem delu največ 

kandidatov za opravljanje izobraževanj skupaj z izpiti v obeh kategorijah , so naši prostori 

zasedeni več kot 20 dni. To pa je tudi namen saj so prostori v Povodju zgodovinsko povezani 

z ribištvom vse od 1947 leta. To dokazuje tudi kip Franketa, sicer staroste Slovenskega 

sladkovodnega ribištva, njegove originalne slikarske podobe, ki jih hranimo in pa originalne 

podobe sulca, ki je zaščitni znak RZS. 

 

V okviru naše zveze vsako leto zagotovimo mladim ribičem udeležbo na ribiških taborih in na 

tekmovanjih. 

 

Udeležili smo se tudi srečanja Slovenskih sladkovodnih ribičev v Račah. 

Tradicionalno srečanje ribiških družin v naši zvezi pa je bilo nekoliko drugačno, saj je bilo 

srečanje organizirano v Ribnici, ki je v tem letu praznovala petdeseto obletnico družine. 

Z ribogojcem sodelujemo tekoče in tudi vse probleme rešujemo v obojestransko korist. Po 

treh letih sodelovanja z najemnikom ribogojnice lahko zapišem, da smo imeli srečo, da se je 



g, Petrovič odločil za najem ribogojnice. Z svojim delom ne samo da opravlja svojo 

dejavnost, pač pa tudi vsakodnevno skrbi, da se na prostoru ribogojnice ne pojavlja škoda v 

nobenem primeru, ne v času neurij ne v času ko se pojavijo drugi dogodki. 

 

Pričel sem tudi z dejavnostjo razdelitve premoženja med ribiške družine vzporedno z vpisom 

v zemljiško knjigo. To je bilo za mene povsem nekaj novega, zato sem se tudi posvetoval z 

ljudmi, ki se ukvarjajo z to dejavnostjo. Prepričevali so me, da mi samemu to ne bo uspelo, 

ker ta zadeva potrebuje izkušene strokovnjake na tem področju. Posvetoval sem se tudi o ceni 

vpisa v zemljiško knjigo, ki mora vsebovati: pogodbo o brezplačnem prenosu lastninske 

pravice, odločbo o odobriti pravnega posla in na koncu še sklep okrajnega sodišča o vknjižbi 

lastninske pravice - ta je znašala 2% pred pričetkom dejavnosti in 2% po zaključku primera. 

Naše nepremičnine so bile po oceni DURS-a vredne okrog 700.000 €. Tako bi morali agenciji 

za opravljeno delo plačati z drugimi dajatvami ca. 30.000€. Tega denarja preprosto nismo 

imeli zato sem se odločil postopek izpeljati sam, saj mi je član našega UO pomoč odklonil, 

češ da kaj počenjam in da se ne zavedam  koliko davka bodo morale za prenos lastnine plačati 

ribiške družine. V veliko pomoč pri mojem nadaljnjem delu mi je bila enota za nepremičnine 

v podjetju kjer sem bil zaposlen in sem bil vsaj pogosto na posvetu z pravniki in 

nepremičninskimi strokovnjaki-brezplačno, ob praznikih za kakšen znak pozornosti v obliki 

rib. 

 

Moja prva naloga je bila tako ugotoviti na Ministrstvu za finance, davčni upravi - davčnem 

uradu Ljubljana ali bodo ribiške družine podvržene plačilu davka ali bo prenos brezplačen. 

Osebno sem bil na davčni upravi na razgovoru, kamor sem moral kasneje dostaviti vlogo, 

pogodbe, ki so družine združevale v ZRD Ljubljana in statut. To sem vložil v letu 2009. Pisni 

odgovor pa sem dobil 23.04.2010. Vsebina odgovora pa spada že v poročilo 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      LETO   2010 

 

 

 

Že v preteklem letu smo ugotavljali da število članstva v naši zvezi močno upada, zato smo 

najprej opravili primerjavo z letom 2007: 

1.Rd Barje, Ljubljana (156 članov) 

2.RD Bistrica Domžale (295 članov) 

3.RD Cerknica, (88 članov) 

4. RD Dolomiti, Ljubljana (56 članov) 

5.RD Grosuplje, (72 članov) 

6.RD Kočevje, (179 članov) 

7.RD Medvode, Ljubljana(151 članov) 

8.RD Ribnica, (60 članov) 

9.RD Sora Škofja Loka (54 članov) 

10.RD Straža Sava, Ljubljana (223 članov) 

11. RD Vevče, (188 članov) 

12.RDVisoko, Gorenja vas (54 članov) 

13.RD Vrhnika, (165 članov) 

14.RDŽelezniki, (33 članov) 

15.RD Žiri, (50 članov) 

 

 

Po opravljeni primerjavi št. članstva v ZRD Ljubljana med letom 2007 ( skupaj 2.202 člana) z 

letom 2010 (skupaj 1824 člani) beležimo upad članstva za 378 članov. Še večji izpad števila 

članstva beleži RZS predvsem na Štajerskem področju. Zelo težko je poiskati vzroke za tak 

upad. Eden je sigurno povečanje pristojbin, saj so člani ribiških družin pri obnovi članskih 

prispevkov plačali tudi delež koncesij, o drugih vzrokih pa lahko le ugibamo. Prav tako se je 

tudi drastično dvignila povprečna starost člana v okviru RZS, skratka nič kaj spodbudni 

podatki. 

 

Glede na to, da je izobraževanje pomemben del našega delovanja, smo v tekočem letu zaznali 

veliko nedisciplino s strani prijavljenih kandidatov za izobraževanje in kasneje za izpite za 

ribiče. Od 200 prijavljenih kandidatov se je izobraževanja udeležilo le 70% kandidatov, za 

ribiški izpit pa le 50% kandidatov. Zadevo je potrebno do naslednjega leta urediti. 

 

V letu 2010 je bil sprejet tudi nov statut ZRD Ljubljana. Tu se moram posebej zahvaliti  

g. Pečnik Dušanu in tudi dr. Potočnik Francu, ki sta opravila večino dela. Statut je bil potrjen 

in sprejet na seji UO ZRD Ljubljana, tajnik ZRD pa je poskrbel, da je bil statut dostavljen na 

Upravno enoto. Statut bo tudi priloga tega poročila. 

 

Nadaljevali smo tudi z rednim vzdrževanjem predvsem notranjih prostorov, ki so bili ali 

dotrajani ali poškodovani zaradi zamakanja streh. Opravljeno je bilo brušenje parketa, 

pleskanje vseh prostorov, zamenjavo zaves, popravilo stropnih oblog itd. Prav tako je bilo 

sanirano dvorišče med ribogojnico in našimi prostori. Zamenjali smo tudi tekočino v 

radiatorjih, saj smo imeli probleme z zamrznitvijo vode v sistemu. 

 

V preteklem letu sem sem pričel z aktivnostmi, ki se nanašajo na razdelitev premoženja in 

vpisom v zemljiško knjigo. Prvi korak je bil opravljen, ko sem na Ministrstvo za finance 

podal vlogo in zahtevano dokumentacijo, na osnovi katere se bo ugotovilo ali bodo morale 



RD plačati davek, kot so trdili nekateri člani našega UO ali pa bodo ribiške družine oproščene 

plačila davka, saj gre za prenos lastništva in ne za prodajo. Dne 23.04 2010 sem dobil vrnjeno 

pogodbo o brezplačnem prenosu lastninske pravice, ki je bila opremljena z žigom, da ta 

pogodba ni predmet odmere davka po Zakonu o davku na pomet nepremičnin in da smo 

oproščeni plačila davka. Kopija pogodbe je priloga tega poročila. 

 

To je bila le ena tretjina opravljenega dela v zvezi z vpisom nepremičnin v zemljiško knjigo. 

Dne 30. 11. 2010 smo na Upravno enoto Ljubljana vložili zahtevo za odobritev pravnega 

posla o brezplačnem prenosu lastninske pravice. Upravni organ mora na osnovi pogodbe ter 

priloženih in pridobljenih dokazih ugotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za odobritev pravnega 

posla. Pri delu mi je bil v veliko pomoč g. Mehtig, sicer naš odvetnik, ki nas je pri pravnem 

poslu tudi zastopal. 

 

 Praznovali smo tudi 60 obletnico Ribogojnice Povodje. Zahvaljujem se RD Bistrica Domžale 

in njenemu predsedniku g. Bajec Rajku za uspešno organizacijo dogodka. Rajko Bajec je kot 

dolgoletni predsednik RD Bistrica Domžale prejel najvišje možno priznanje v Slovenskem 

sladkovodnem ribištvu - Plaketo Ivana Franketa. 

 

Sodelovanje z najemnikom ribogojnice poteka korektno, tako kot do sedaj v vseh preteklih 

letih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETO 2011 

 

 

Nadaljevali smo z aktivnostmi povezanimi z vpisom premoženja. Upravna enota Ljubljana 

izpostava Šiška je izdala na podlagi 19. člena zakona o kmetijskih zemljiščih uradno 

prečiščeno besedilo na zahtevo Zveze ribiških družin Ljubljana, v upravni zadevi odobritve 

pravnega posla Odločbo, ki odobrava pravni posel - Pogodbo o brezplačnem prenosu 

lastninske pravice, ki so jo dne 22.03.2010 sklenili Zveza ribiških družin in nadalje je v 

odločbi navedenih vseh 15 ribiških družin. Odločba št. 330-3154/210-3 datirana 14.01.2011 je 

priloga poročila . 

 

V tekočem letu smo imeli skupaj s skupščino in tradicionalnim srečanjem ribiških družin naše 

zveze pet sej UO, kjer smo obravnavali tekočo problematiko povezano z novimi RGN -ji, 

problematiko povezano z potočno postrvijo itd. 

 

Tako kot vsako leto je v pomladanskem in jesenskem delu potekalo izobraževanje skupaj z 

izpiti za ribiče pripravnike in višje oblike za gospodarje, čuvaje in elektro ribolov. 

 

Delovanje mladinske sekcije je tradicionalno dobro, vendar sem opazil, da se stroški dela 

sekcije vsako leto zvišujejo, zato bo potrebno z mentorji na začetku leta pripraviti ustrezne 

plane in jih finančno ovrednotiti. 

 

Investicijska vlaganja so trenutno končana, saj smo objekte zaščitili pred propadanjem, tako 

da ohranjajo svojo vrednost. 

 

Poskrbeli smo tudi za zunanji videz ribogojnice, saj smo zamenjali obcestne table, ki 

usmerjajo obiskovalce in kupce v ribogojnico, namestili smo drogove za zastave in obnovili 

napise v sami ribogojnici in na upravni stavbi. 

 

Pričeli smo tudi razpravo o ribiških uniformah. Dogovorili smo se, da pričnemo z izbiro 

ponudnika - dobavitelja uniform, ki bo predstavil kroj in barvo uniform, prav tako pa tudi 

barvo srajc z dolgimi rokavi in kravat. Sam projekt naj bi bil končan v tekočem letu oz. leto 

kasneje. Uniforme bi dobili člani UO ZRD Ljubljana brezplačno, stroške pa bi poravnala 

ZRD. 

 

Na zadnji seji UO ZRD Ljubljana meseca decembra, smo člane upravnega odbora in delegate 

kot znak pozornosti obdarili že tradicionalno z majicami, ribiškimi koledarji in dimljenimi 

ribami. 

 

Glede na težko finančno situacijo v letih od 2007 -2011, ko so bila denarna sredstva 

prioritetno namenjena plačam, odpravninam predvsem pa obnovi dotrajanih gospodarskih 

objektov in ostale infrastrukture, mi niso bila povrnjena sredstva za vožnjo z osebnim 

avtomobilom za potrebe ZRD. Iz spoštovanja do članov UO, s katerimi že dolgo sodelujem 

zadevo nisem želel omenjati, obstaja pa vsa dokumentacija. 

 

 

 

 

 

 



LETO 2012 

 

 

 

Tudi v tem letu smo nadaljevali aktivnosti z vpisom lastnine v zemljiško knjigo. Okrajno 

sodišče v Ljubljani je dne 11.01. 2012 izdalo sklep v zemljiškoknjižni zadevi:  

Dovolijo se vpisi nepremičnin: 

 

1 parcela št.522/4 k.o. 1748- Skaručna 

 

2 parcela št. 522/6 k.o. 1748-Skaručna 

 

3 parcela št. 522/7 k.o.1748 – Skaručna 

 

4 parcela št. 522/5 k.o. 1748- Skaručna , ki začnejo učinkovati 12.04.2011. 

  

Tako nam je ostala le še overovitev podpisov pooblaščencev posameznih ribiških družin pri 

notarju. 

Priloga poročila je kopija Sklepa dn 2300012512/2011. 

 

V tekočem letu smo imeli pet sej UO ZRD.  Leto je bilo tudi volilno leto, zato smo na sejah 

razpravljali o kandidatih, ki so kandidirali za predsednika RZS. Po predstavitvi kandidatov 

tudi na naši zvezi smo se odločili, da za predsednika RZS podpremo g. Miroslava Žaberla. 

 

Zaključili smo tudi projekt ribiških uniform. Dogovorili smo se z podjetjem Uniforma iz 

Trzina, ki ima na tem področju veliko izkušenj, za celostno podobo uniforme, skupaj z srajco 

z dolgimi rokavi in kravato. Opravili so meritve posameznikov v naših prostorih in nam u 

roku  uniforme tudi dobavili. V prvem delu je uniforme prejelo 29 funkcionarjev naše zveze. 

Kasneje smo po reorganizacije Uniforme preostalo blago odkupili, nekaj blaga je še na voljo 

pri izbranem krojaču  na Metelkovi ulici - Krojaštvo Peter), kjer po predhodnem dogovoru 

uniformo tudi naročite. 

 

Udeležili smo se tudi raznih srečanj, izpostavil bi srečanje na Bledu, v organizaciji RD Bled v 

Ribnem . 

Srečanje naše zveze pa je v tem letu organizirala RD Straža Sava. 

 

Sodelovanje z najemnikom ribogojnice je dobro. Redno prejemamo pogodbeno določeno 

najemnino. V tem letu je bila dokončno odplačana zaloga rib, zato smo pričeli z pripravo 

nove najemne pogodbe. Nove pogodba z najemnikom naj bi se sklenila v letu 2014. 

 

Izobraževanje je potekalo po ustaljenih časovnih terminih v organizaciji skupaj z RZS. 

 

V tem letu je umrl tudi dolgoletni tajnik ZRD Ljubljana Jože Glavič. Udeležili so se pogreba 

in se od njega poslovili na pokopališču Lesno Brdo. 

 

 

 
 

 

 

 



LETO 2013 

 

 

Leto 2013 je bilo po izjemni angažiranosti na področjih vpisa v zemljiško knjigo, obnove 

dotrajanih objektov, kadrovske spremembe itd. v preteklosti nekoliko manj zahtevno, kljub 

temu so bile pred nami kar pomembne naloge, saj smo morali pripraviti novo najemno pogodbo 

za najem ribogojnice. 

 

Z najemnikom smo imeli kar nekaj sestankov, saj je bilo na to temo kar nekaj pripomb. Končni 

dogovor je bil dosežen v mesecu juniju, do naslednje skupščine pa bo pripravljen tudi osnutek 

pogodbe. Ker je najemnik odplačal zaloge rib, se je ne glede na to, da je bila stara pogodba 

veljavna še dve leti, pripravi in sklene nova. Na sejo je bil vabljen tudi najemnik ribogojnice. 

Osnutek pogodbe je priloga poročila za leto 2013. 

 

V tekočem letu smo imeli skupaj s pomladansko skupščino pet sej UO. Gostili smo tudi 

povabljene goste, tako se je naših sestankov udeležil tudi novoizvoljeni predsednik RZS  

g. Žaberl Miro in dir. Savskih elektrarn g. Polak. 

Srečanje predstavnikov vseh ribiških družin je zopet gostila RD Straža Sava. 

 

V tem letu je kar nekaj ribiških družin praznovalo šestdesete obletnice delovanja, zato smo jih 

v imenu naše zveze počastili z tradicionalnim darilom - torto z emblemom družine. 

Za življenjske jubileje smo zaslužnim članom naše ZRD poklonili jubilejne košare (Zrnec Ciril, 

Antonija Sabotin Pečnik in Dušan Pečnik), drugi pa so prejeli likovna dela. 

Posebno priznanje za visok življenjski jubilej je prejela dolgoletna računovodkinja naše zveze- 

tudi prav posebno torto. 

Ob zaključku leta pa so člani našega UO prejeli majice, koledarje in dimljene ribe. 

Prednovoletna srečanja so postala že tudi tradicionalna in dosegajo svoj namen druženja in 

pozornosti. 

 

Vsako leto je omenjeno izobraževanje. Pomladanski in jesenski del izobraževanja vseh oblik je 

ena od pomembnih delovanj naše zveze, ob enem pa tudi velika obveznost. Poleg tega pa naši 

prostori upravičujejo svoj namen. Kot primer navedem, da imamo v primeru zadostnega števila 

kandidatov v obeh terminih prostore zasedene 22 dni večinoma ob vikendih. To je sicer izjema, 

vsaj polovico teh dni pa je izkoriščen prostor vsako leto. 

 

Poročilo o delo sekcije mladih, pa je bilo podano na sami seji UO oz. na skupščini zveze. 

 

V tem letu smo izdelali tudi logotip naše zveze. Logotip je bil izdelan na podlagi zgodovinskega 

primerka, ki nam ga je izročil g. Marjan Ahčan. Stari logotip je šel z leti v pozabo in se je 

uporabljal logotip RZS, mi pa smo se odločili zopet uveljaviti logotip naše zveze  iz časov od 

njene ustanovitve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETO 2014 

 

 

V letu 2014 smo imeli skupaj 5 sej UO, na katerih smo ugotovili, da smo uspešno zaključili 

vpise petnajstin oz. deleže, katere lastniki so od sedaj naprej ribiške družine v okviru ZRD 

Ljubljana. Ob tem naj poudarim, da  pri vpisu ena od parcel ni bila zajeta pri vpisu oz. je 

pomotoma izpadla, kar smo  s pomočjo odvetnika tudi uredili. 

 

Kot sem že v poročilu za preteklo leto obširneje opisal pripravo nove najemne pogodbe za 

najem ribogojnice, se je ta pogodba pričela uporabljati 27.03.2014. 

 

Glede na to, da smo v glavnem investicije v nepremičnine zaključili, se je pojavil nov zelo pereč 

problem lahko zapišem, da je bila zadeva kritična in povezana z možnostjo večje okvare na 

zapornici na potoku Gameljščica, kar bi lahko povzročila prekinitev dotoka vode v ribogojnico 

in s tem možen pogin vsega ribjega staleža. Na problem me je opozoril sosed, nekdaj zaposlen 

v ribogojnici. Ko sva skupaj pregledala zapornico, sem ugotovil da je resnično v zelo slabem 

stanju, saj so bile deske povsem preperele, voda pa je iztekala povsod. Bilo je le še vprašanje 

časa, kdaj bodo deske na zapornici popolnoma popustile. Ukrepati sem moral takoj. Zamenjati 

in obnoviti zapornico ni problem, problem pa je kako ustaviti potok Gameljščico vsaj za nekaj 

ur, da se zapornica popravi. Takoj sem za nasvet povprašaj prijatelje – sodelavce - gradbene 

inženirje, ki so se ukvarjali z vsaj malo podobnimi problemi. Na pomoč so mi priskočili 

poznavalci razmer iz dveh velikih gradbenih podjetij, ki imajo za to potrebno infrastrukturo 

(hiabe, betonske kocke težke od 5-15 ton in druge pripomočke). Ko smo imeli pripravljene vse 

materiale, smo najprej z pomočjo dvigal namestili kot zaporo na potok pred zapornico 5 tonske 

kocke, vendar jih je tok vode odplaknil - dobesedno. Naslednji dan smo namestili novo 

pripeljane 15 tonske kocke, ki so tok vode vsaj malo zadržale, dvignili smo zapornico, jo na 

hitro malo obnovili zamenjali smo deske in še zadnji čas zapornico spustili nazaj v prvotno 

stanje. Naslednji dan smo pospravili materiale (kocke itd), ter uspešno zaključili projekt - 

popravilo zapornice na potoku Gameljščica. Ko sem kasneje pregledoval v operativi kolikšen 

je realen strošek pri takem oziroma podobnem projektu sva z direktorjem operative podoben 

projekt, ki je bil vreden 30.000€ opazila na enem od gradbišč, ko so se izdelovale diviacije 

proge. Vsa dela so bila opravljena brezplačno samo na osnovi dobrih poznanstev. Novim 

lastnikom je bil prihranjen velik strošek - leto in pol vseh prihodkov v naši zvezi. Zapis nima 

namena pripisovati kakršnih koli zaslug, pač pa vas seznaniti z zelo perečim problemom, ki 

smo ga uspešno rešili in dejstvom, da so moji predhodniki zelo slabo skrbeli za objekte. 

 

Izobraževanje je potekalo po planu imeli pa smo 4 dni osnovnega izobraževanja in devet dni 

izobraževanja višjih oblik, seveda  v sodelovanju z RZS. Tudi sekcije so delovale po planu. 

 

Ker se je iztekel mandat dosedanjim članom v organih ZRD je UO imenoval kandidacijsko 

komisijo, ki je pripravila predlog za volitve organov za mandatno obdobje 2015-2019. 

 

V letu 2014 je pet družin praznovalo šestdesete obletnice delovanja ribiških družin. Obdarili 

smo jih z priložnostnimi darili. Dva naša dolgoletna člana sta v tem letu praznovala visok 

življenjski jubilej to sta bila Šuštaršič Martin in Marjan Ahčan. Obdarili smo jih z 

tradicionalnimi košarami, kot znak pozornosti z naše strani. 

 

Imeli smo tudi tradicionalno prednovoletno srečanje z že znanim programom. 

 
                    

 



LETO 2015 

 

 

V letu 2015 smo imeli skupaj z srečanjem predstavnikov vseh ribiških družin 5 sej UO ZRD 

Ljubljana. Srečanje je potekalo v organizaciji ribiške družine Grosuplje. Na sejah UO so bile 

obravnavane teme, ki so vedno aktualne v Slovenskem sladkovodnem ribištvu. Tudi 

izobraževanje je potekalo v že po ustaljenem ritmu. Na željo RD Kočevje, pa smo organizirali 

izpite za ribiče v prostorih RD Kočevje, kar je bilo smiselno na veliko število prijavljenih 

kandidatov. Udeležili smo se tudi praznovanja šestdesete obletnice ustanovitve  

RD Cerknica, in jih kot znak pozornosti obdarili z tradicionalno torto z njihovim logotipom. 

 

Iskali smo tudi druge vire financiranja naše zveze, zato smo se prijavili na razpis Mestne občine 

Ljubljana, ki sofinancira znanstveni oziroma strokovni tisk. V večji nakladi smo želeli izdati 

našo brošuro, ki predstavlja v sliki in besedi vsako ribiško družino posebej. Brošura je bila lično 

izdelana in primerna za razne sejme, kjer se predstavlja ribištvo. 

 

Že pri vlogi smo naleteli na razne težave, tako smo jo morali v zelo kratkih rokih dopolniti. 

Samih sredstev je bilo 15.000€ vlog pa veliko. Prevladovali so v glavnem znanstveni prispevki. 

 

Točke smo prejeli za vsebino obravnavane publikacije (kar je na druge vloge uspeh in potrjuje 

dobro izdelano brušuro, manj smo jih prejeli za aktualnost za MOL(manj aktualna), nič pa za 

sofinanciranje in za reference. Ugotovil sem, da smo z udeležbo na razpisu dosegli svoj namen, 

saj me je kasneje poklicala uslužbenka MOL-a, da se lahko prijavimo na razpise za razna 

tekmovanja, kjer bi imeli več možnosti za uspeh. Dobil sem občutek, da je ponudba zvenela kot 

opravičilo za naš neuspeh na razpisu. Povedal sem ji da je naša brošura pomembna za razvoj 

turizma v Ljubljani, saj bi nudila veliko informacij tako ribičem, kot tudi turistom, sami pa 

nimamo sredstev za večjo naklado. Škoda je le to, da sem v brošuro vložil veliko energije, časa 

in dela, sedaj pa je praktično mrtva. Mogoče pa jo bomo v prihodnosti nadgradili in na nek drug 

način spravili na police sejmov, mogoče pa tudi v organizacije, ki se v okviru mesta ukvarjajo 

z turistično ponudbo Ljubljana. Poslali smo prošnje za pomoč pri sofinanciranju ponudbe na 

razna podjetja in ustanove, vendar je bil rezultant več ali manj negativen odgovor. 

 

V tem letu smo izgubili tudi dva pomembna člana naše zveze - Martina Šuštaršiča in Marjana 

Ahčana. Oba sta po svoje soustvarjala našo zvezo in jo z svojim delovanjem tudi zelo 

zaznamovala. Šuštaršič Martin na izobraževalnem področju, bil je avtor raznih učbenikov, ki 

so jih kandidati uporabljali pri svojem izobraževanju. Takrat so bili izpiti v domeni Zvez 

ribiških družin, po novem zakonu v Slovenskem sladkovodnem ribištvu, pa je bila nosilec 

izobraževanja RZS, ki se je tudi edina prijavila na razpis. Možnost prijave je imela naša zveza, 

vprašanje pa je bila celotna organizacijska shema, skupaj z učbeniki, ki jih je po novem 

pripravila in izdala RZS. Mislim da na razpisu ne bi uspeli, pa tudi tekmovalnost med zvezama 

ni bila smiselna, smiselno je bilo njuno povezovanje na tem področju in danes ugotavlja, da 

smo ravnali prav. 

Marjan Ahčan pa je bil več desetletij gonilna sila naše zveze na vseh področjih. Ko mu je 

bolezen dodobra načela vse življenjske funkcije mu je bila še edina želja, da se lastnina zveze 

skupaj z ribogojnico prenese na ribiške družine. To nam je tudi uspelo. 

 

Od obeh smo se v velikem številu tudi poslovili na Ljubljanski Žalah. 

                                             

 

                                                   



LETO 2016 

 

 

V tekočem letu smo imeli Skupščino ZRD Ljubljana, tri seje UO, srečanje članov UO v 

Železnikih, prav tako pa smo imeli tri sestanke komisije za pripravo Pravilnika o enkratni 

denarni pomoči. Prav tako smo obravnavali odprto pismo g. Jana Samca, ki je bilo dne 

25.11.2015 posredovano UO ZRD Ljubljana. 

 

V zvezi z odprtim pismom Jana Samca kot predsednika tekmovalne sekcije pri ZRD Ljubljana 

je komisija zavzela stališče, da Jan Samec s strani UO ZRD Ljubljana nikoli ni bil imenovan za 

predsednika tekmovalne komisije in je odprto pismo podpisal v lastnem imenu oz. v imenu 

člana ribičke družine, kjer je tudi član. 

Vse skupaj se je pričelo z dejstvom, da smo ugotovili, da so stroški za tekmovanja enormno 

porasli, porabnikov pa je bilo več akterjev, vendar se v podrobnosti v poročilu ne bi spuščal. 

Imenovana komisija v sestavi: Vojko Štanfelj predsednik RD Ribnica, Martin Movern 

predsednik RD Bistrica Domžale, Jožef Simerl predsednik RD Medvode in Slavko Lasnik 

predsednik ZRD Ljubljana sprejele sledeče sklepe: 

-  da se Janu Samcu na njegovo pismo ne odgovori 

- da skupščina ZDR Ljubljana spremeni 14 alinejo 7.člena statuta tako, da jo v celoti nadomesti 

z naslednjim sklepom - podpira delo z mladimi v ribiških družinah v okviru ZRD Ljubljana. To 

so bile bistvene ugotovitve komisije, več pa je navedeno v zapisniku seje komisije z dne 02.03 

2016. 

 

Kmetijsko ministrstvo nam je poslalo pismeni zahtevek za izdelavo Hidrološkega poročila za 

pridobitev vodnega dovoljenja. 

Aktivnosti smo pričeli skupaj z Geološkim zavodom, ki opravlja meritve pretokov voda. Bilo 

je več sestankov z strokovnjaki na tem področju iz Geološkega zavoda. Pregledali so pritoke in 

iztoke voda v našo ribogojnico in pripravili plan dela. Dogovorili smo se, da se meritve 

opravijo, ko bodo vodotoki manjši. Na začetku pogovorov so vztrajali z namestitvijo 

merilnikov, kar bi za nas predstavljal velik strošek. Ocenjen je bil na 20.000€. Po več 

opravljenih razgovorih in z veliko potrpežljivosti in veliko mero diplomacije z moje strani so 

zahtevek umaknili, kar je za mene pomenilo veliko olajšanje, lastnikom pa sem prihranil velik 

strošek. Dogovorili smo se, da bodo izmere opravljali en krat letno, strošek izmer pa je tam 

nekje med 300 in 500€. Mogoče pa ne bo potrebno niti vsako leto opravljati meritev. Je pa to 

poročilo za pridobitev novega vodnega dovoljenja obvezna priloga. 

 

Tudi naša in moja družabna srečanja, kjer sem predstavljal našo zvezo v letu so bila pogosta. 

Omenim naj sodelovanje na srečanju osnovnošolcev v Gorenji vasi ob dnevu zemlje konec 

aprila. Pridružil sem se vsem udeležencem z razno ribiško literaturo od prijaznih dobaviteljev 

sem dobil nekaj sladkih izdelkov, najbolj zanimiv za mlade pa je bil sulec, ki sem ga prinesel 

iz naše ribogojnice. Moram priznati, da so me mladi učenci in učenke navdušili z znanjem o 

ribah in nasploh o življenju, ki nam je ribičem tako vsakdanje. 

 

Nadaljevali smo tudi projekt ribiških uniform tako, da je kar nekaj novih članov UO dobilo 

uniforme. 

 

Nadaljevali smo tudi projekt pomoč mladim . Prepričan sem, da sta družini, ki sta to pomoč 

prejeli vsaj malo omilili težave, ki nastajajo pri realizaciji takih projektov. 

 



Nadaljevali smo izobraževalni ciklus v pomladanskem in jesenskem delu, prav tako pa smo 

omogočili izpite članom RD Kočevje v njihovih prostorih. 

 

Opravljena so bila tudi vsa tekoča dela povezana z delovanjem zveze, sodelovanjem z 

najemnikom in vzdrževanjem objektov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             LETO  2017  

 

 

 

Nadaljevali smo z projektom pridobivanja Hidrološkega poročila za pridobitev vodnega 

dovoljenja za intenzivno gojenje sladkovodnih rib v ribogojnici Povodje. Za izdelavo projekta 

smo pooblastili Geološki zavod republike Slovenije 24.11.2014 poročilo pa je bilo dokončno 

izdelano 10.03.2017. Ker je bilo to poročilo za ribogojnico Povodje izdelano prvič, je bilo 

potrebno za GEO ZS priskrbeti vrsto podatkov, zato sem moral pregledati veliko arhivskega 

materiala. Prav tako je bilo med pridobivanjem projekta potrebno razrešiti kar nekaj zadev, zato 

smo organizirali v Ribogojnici z GEO ZS kar nekaj sestankov. Sam projekt je izdelan na 27 

straneh in služi kot osnova za pridobivanje novega vodnega dovoljenja, kar je naslednji projekt. 

Delno vodno dovoljenje nam poteče 31.12.2021. Vodno dovoljenje se na zahtevo stranke lahko 

podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku dovoljenja predpisani za njegovo 

pridobitev. Priprave za pridobitev vodnega dovoljenja so v teku. 

 

Naša naslednja aktivnost je prirejanje ribiških srečanj v skladu z veljavnimi pravili. Zelo 

pomembna za nas so srečanja, ki jih vsako leto organizira druga ribiška družina. Namenjena so 

krepitvi vezi med družinami, ki so združene v ZRD Ljubljana. 

Tako nam bo ostal v spominu srečanje pod dirigentsko palico RD Kočevje v Bosljivi loki. 

Rdeča nit srečanja je bila podelitev ribiških priznanj zaslužnim članom ribiških družin. Skupaj 

z sekretarjem na RZS sva pregledala opisne liste kandidatov in ugotovila da smo na tem 

področju vsi skupaj nekoliko zaspali. 

 

Bronasta priznanja ZRD LJUBLJANA so prejeli: 

Jernej Černak (Rd Dolomiti), dr.Tomaž Lavrič (Rd Bistrica Domžale), Marijan Kerč (Rd 

Dolomiti), Dušan Pečnik (RD Straža Sava), Ciril Zrnec (Rd Straža Sava), Duško Pančič (Rd 

Straža Sava), Vladimir Mikec (Rd Vrhnika), Miro Mahnič (Rd Žiri), Vital Justin (Rd Žiri), 

Štefan Sabari (Rd Žiri), Jožef Simerl (Rd Medvode), Drago Polak (dir. Savskih elektrarn), mag. 

Igor Miličič (sekretar RZS), dr. Miroslav Žaberl (predsednik RZS) in Tomo Mehtig (odvetnik).  

Zlato priznanje ZRD Ljubljana je prejel Teodor Gantar (predsednik RD Barje). 

 

Priznanja RZS so prejeli: 

Znak za ribiške zasluge: Miran Kovač (Rd Kočevje), Matija Vrtačnik (Rd Kočevje), Vinko Čož 

(Rd Grosuplje), David Merhar (RD Ribnica), Blaž Mikuž (Rd Kočevje), Boris Jezovšek (RD 

Grosuplje), Matjaž Križnar (RD Sora), Marko Barišič (RD Vrhnika). 

 

Priznanje-red zasluge II. stopnje: 

Mitja Urh (RD Cerknica), Stanislav Demšar (RD Visoko), Vojko Štanfelj (RD Ribnica) in Peter 

Weibel (RD Visoko). 

 

Priznanje red zasluge I. stopnje: 

Tomaž Arko (RD Kočevje), Antonija Sabotin Pečnik (RD Straža Sava), Rajko Gostič (RD 

Bistrica Domžale), Martin Movern (RD Bistrica Domžale)  

 

Plaketo RZS so prejeli: 

Lasnik Slavko (RD Straža Sava), Marica Okršlar (ZRD Ljubljana), Janez Dolinar (RD Visoko), 

Ferdinand Šmit (RD Železniki), Avguštin Weis (RD Vevče), Jože Trojar (RD Sora), Janez 

Zavec (RD Medvode), Igor Kloboves (RD Barje) in Franc Zakovšek (RD Vevče). 



Najvišje priznanje v slovenskem sladkovodnem ribištvu je za dolgoletno in prizadevno delo 

dobil član Rd Železniki Matevž Pogačnik - PLAKETO IVANA FRANKETA. 

 

Kot predsednik UO ZRD sem se v preteklem letu udeležil tudi osem skupščin ribiških družin. 

Prav tako sem sodeloval z strokovnimi službami RZS pri planiranju in pripravi dokumentov za 

izobraževanje in izpite. Prav tako sem se  udeležil tradicionalne prireditve za osnovnošolce ob 

dnevu zemlje v Gorenji Vasi. 

Udeležil sem se tudi srečanja predsednikov RD in vodje čuvajskih služb v organizaciji 

Policijske postaje Moste. 

 

V letošnjem letu smo imeli zaradi dežja in žledu obilo dela na vodotoku Gameljščica, saj je bil 

zaradi podrtih dreves moten dotok vode v ribogojnico. Kot lastniki zemljišč smo morali delo 

opraviti sami in ne država (izbrani izvajalec del). 

 

Že omenjeno izobraževanje vseh oblik je potekalo v naših prostorih deset delovnih dni, v 

glavnem ob sobotah. 

 

UO naše ZRD je sprejel Pravilnik o enkratni denarni pomoči, ki ga je pripravila posebna 

komisija in se jim zahvaljujem za dobro opravljeno delo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETO 2018 

 

 

 

Zveza ribiških družin Ljubljana je bila ustanovljena leta 1946 kot ribiška zadruga, s sprejetjem 

novega Zakona o Slovenskem sladkovodnem ribištvu, ki je bil sprejet v letu 2006, pa ni bilo 

več obveznega združevanja v ZRD. Petnajst ribiških družin v okviru ZRD Ljubljana, pa se je 

odločilo, da nadaljujejo skupno delo v ZRD Ljubljana, kar novi zakon dopušča. 

 

V ZRD Ljubljana so združene sledeče RD: 

(Št. Članov v RD je povzeto iz članskega imenika RZS) 

 
RIBIŠKA  DRUŽINA        ŠT. ČLANOV 2016         ŠT. ČLANOV 2017       ŠT.ČLANOV 2018 

 

 
RD BARJE                                    183                                    194                                    182 

 

RD BISTRICA DOMŽALE         295                                    299                                     274 

 

RD CERKNICA                           107                                    108                                     111 

 

RD DOLOMITI                             53                                      48                                       49 

 

RD GROSUPLJE                          83                                       83                                       79 

 

RD KOČEVJE                             267                                     258                                    228 

 

RD MEDVODE                          132                                      122                                    105 

 

RD RIBNICA                               62                                        64                                      63 

 

RD SORA ŠK.LOKA                  54                                         52                                      56 

 

RD STRAŽA SAVA LJ.            130                                       121                                    122 

 

RD VEVČE LJ.                          124                                       146                                     135 

 

RD VISOKO Gor. Vas                 51                                         48                                       47 

 

RD VRHNIKA                          119                                        107                                     101 

 

RD ŽELEZNIKI                           38                                         42                                      43 

 

RD ŽIRI                                        38                                         34                                      37 

    ___________________________________________________ 

    

SKUPAJ:                                   1736                                    1726                                  1632 

 

V skupno število članstva niso všteti pripravniki mladi člani oz .tisti, ki so članarine oproščeni. 

 

 

 

 



AKTIVNOSTI V LETU: 

 

Pridobivanje vodnega dovoljenja. Takoj, ko smo pridobili Hidrološko poročilo smo pričeli z 

aktivnostmi za pridobitev novega vodnega dovoljenja. Iz objektivnih vzrokov so v vmesnem 

času aktivnosti zastale, sedaj pa planiramo, da bi bila do naše skupščine, ki je predvidena za 

sredo 20 marca dokumentacija poslana na ministrstvo. Kot sem že omenil mi bo pri projektu 

pomagal uslužbenec Geološkega zavoda, ki je tudi vodil projekt Hidrološko poročilo. 

 

Izobraževanje je potekalo v pomladanskem in jesenskem delu v nižjih oblikah nemoteno, višje 

oblike pa so na RZS prestavili v pomladanski termin 2019. 

 

Skupščina naše zveze je bila tradicionalno meseca marca, srečanje, ki ga vsako leto organizira 

druga ribiška družina pa je bilo v organizaciji RD Ribnica. Prav tako smo se v RD Ribnica tudi 

udeležili dogodka, ki je obeležil šestdeseto obletnico ustanovitve RD Ribnica.  

 

 V mesecu novembru je bil sklican sestanek UO ZRD, ki se ga iz objektivnih vzrokov nisem 

mogel udeležiti. 

 

Tradicionalno prednovoletno srečanje pa smo imeli v mesecu decembru. 

 

Večino časa v mesecu decembru, januarju in februarju sem posvetil pregledu delovanja naše 

ZRD od leta 2007 dalje, tako da je letošnje poročilo celoten pregled mojega dela v ZRD 

Ljubljana v preteklih dvanajstih letih. Prav tako je priprava raznih dokumentov za pridobivanje 

vodnega dovoljenja moja prednostna naloga v tem obdobju. 

 

Poročilo o delovanju naše ZRD v tem obdobju bodo vse družine prejele v elektronski in pisni 

obliki. 

 

Če se vrnem na uvodno stran mojega poročila, ko je avtor g. Tone Urbas zastavil vprašanje: 

 

In kako naprej?  

 

Ta ZRD je v vseh teh letih obstoja preživel marsikaj, umetnost preživetja pa je cilj in delo. 

Prepričan sem da bodo imeli novi lastniki pogum nadaljevati, to kar je bilo težko prigarano. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

Predsednik UO ZRD Ljubljana 

                                                                                                                                             

Lasnik Slavko 

 

 

 

 


