
RIBIŠKA DRUŽINA BLED 
Veslaška promenada 8 
4260 Bled 

 
 

Bled, 15.3.2021 

VABILO 
  

Vabimo vas na redni letni občni zbor članov RD Bled, ki bo letos izveden korespondenčno / dopisno 
med 29. in 31. marcem 2021. 

 
 
Pojasnilo: 
V skladu s 114. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije               
covid-19 (Uradni list RS, št. 175/20) se lahko ne glede na določbe temeljnega akta oziroma statuta                
društva v času do preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi oziroma prepovedi zbiranja              
zaradi preprečevanja okužb s covid-19, o najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor članov             
korespondenčno, če se lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov. 
 
V ponedeljek 29.marca boste tako člani RD Bled na svojo mobilno številko prejeli povezavo do               
glasovanja o vseh točkah dnevnega reda letnega občnega zbora RD Bled 2021. Glasujete lahko do               
srede, 31.3.2021, do 24:00 ure. Člani, kateri nimate mobilnih naprav ali elektronske pošte, boste              
gradivo prejeli isti dan po navadni pošti, kjer boste poleg gradiva prejeli kontaktno mobilno številko               
predstavnika verifikacijske komisije, ki bo zabeležil vaše glasovanje. Vsi rezultati ( sprejemi sklepov )              
bodo objavljeni v roku 7 dni po poteku glasovanja oz. 7. aprila 2021 na naši spletni strani                 
www.ribiska-druzina-bled.si 

 
V preteklem letu bi se radi poslovili tudi od naslednjih članov RD BLED: ( umrli člani ) 

po kratki in hudi bolezni sta naše vrste zapustila UROŠ POGAČNIK iz Lipnice pri Kropi in  
Franjo PONEBŠEK iz Bleda.  

 
Dnevni red oz. e-glasovanje: 

1. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh          
overovateljev) 

2. Sprejem poročil o delu Upravnega odbora za leto 2020 ( poročila predsednika, nadzornega             
odbora, blagajnika, gospodarja, vodje čuvajske službe, tekmovalne ekipe, disciplinske         
komisije ) 

3. Potrditev programa dela in finančnega načrta za leto 2021 

Vsa poročila, kot tudi izkaz poslovnega izida v letu 2020 in finančni načrt za leto 2021 Vam pošiljamo                  
v prilogi / priponki. Finančno poslovanje nam zadnja leta vzorno vodi računovodski servis             
ŽNIDERČIČ-Varia d.o.o. iz Ribna. S prehodom na omenjeni servis smo spremenili tudi prikazovanje             
podatkov, ki smo jih razčlenili po ribiških vsebinah in so s tega vidika bolj pregledni. Kot že vrsto let                   
doslej pa vam zagotavljamo, da smo za finance skrbeli v skladu z zakonodajo.  
Če imate v zvezi finančnega poslovanja in ostalih zadev določena vprašanja pa vas prosimo, da nam                
jih posredujete pisno po pošti na sedež RD ali po elektronski pošti na naslov:              
info@ribiska-druzina-bled.si, najkasneje do torka, 23.3.2021 do 19:00 ure (po koncu uradnih ur), da             
vam bomo lahko glede na posamezno področje tudi ustrezno odgovorili. 
 
 

Upravni odbor RD Bled 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIBIŠKA DRUŽINA BLED, VESLAŠKA PROMENADA 8, Si-4260 BLED 

Davčna številka:57456445, Trr: SI5602091-0018784897 
Tel: +386/04-576-63-40, Email: info@ribiska-druzina-bled.si, www.ribiska-druzina-bled.si, uradne ure: torek 17h-19h 
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PREDLOG  

za izvolitev delovnega predsedstva občnega zbora RD Bled predlagam: 

 

- predsednik: član RD Vojko Mulec 

- člana: član RD Vojko Hrustelj 

član RD Emir Botonjić 

Predsednik RD 
Dr. Gorazd Pretnar 
 

PREDLOG  

za izvolitev zapisnikarja, verifikacijske komisije 

in dveh overiteljev zapisnika:  

 

Za delovne organe tega Občnega zbora RD Bled predlagam: 

 

a) zapisnikar: tajnik RD: Leon VIDMAR 

 

b) verifikacijska komisija: član RD Peter Zorec 

 član RD Andraž Černi 

 član RD Aleš Mezek 

 

c) overovatelja zapisnika:   član RD Stanko DEBELAK 

   član RD Ivan GABROVEC 

 

Predsednik delovnega predsedstva 
       Vojko Mulec 
 

Dnevni red: 

 
1. Izvolitev organov zbora (delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, 

zapisnikarja in dveh overovateljev) 
2. Sprejem poročil o delu Upravnega odbora za leto 2020 ( poročila predsednika, 

nadzornega odbora, blagajnika, gospodarja, vodje čuvajske službe, 
tekmovalne ekipe, disciplinske komisije ) 

3. Potrditev programa dela in finančnega načrta za leto 2021 
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POROČILO PREDSEDNIKA UPRAVNEGA ODBORA RD BLED ZA LETO 2019 

 

 

 

Spoštovane članice in člani Ribiške družine Bled! 

 

 

Za nami je turbulentno leto, a v vsaki stvari je tudi nekaj dobrega. V leti 2020 beležimo veliko 

več ribolovnih dni naših članov. Kar pomeni, da smo kljub vsemu živeli zdravo v naravi in 

upoštevali načela preprečevanja prenosa virusa. 

 

Nas je vse situacija presenetila in od nas zahtevala številne prilagoditve tekočega dela in 

poslovanja v RD Bled. Naši mladi kolegi v Upravnem odboru so nam bili v veliko pomoč in 

nas naučili uporabe računalniških aplikacij, ki so nam omogočili stalne stike in tekoče 

vodenje ribiške družine. Čeprav vsi pogrešamo pristne medsebojne stike, druženje in 

pripovedovanje naših ribiški dogodivščin. 

 

Gradnja ograje okrog ribogojnice, ki se je začela v mandatu gospoda Samota Novaka, se je 

zaključila v zadnjih dneh leta 2020 s trdimi pogajanji podpredsednika in mene o končni ceni. 

Na končno ceno so vplivale nepredvidene geološke težave, in racionalna sprotna odločitev o 

potrebnih dodatnih deli. Pogajanja o ceni so bila nad pričakovanji uspešna, predvsem 

zahvaljujoč izkušnjam našega podpredsednika gospoda Bojana Žeroveca. 

 

Seveda s tem vlaganja v ribogojnico niso zaključena. V tekočem letu načrtujemo izvedbo 

dodatnega lamelnega usedalnika in priklop na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje. S tem 

ukrepom bomo še dodatno zmanjšali vpliv ribogojnice na Blejsko jezero. 

 

Več kot deset let, se ob vsaki priložnosti poskuša RD Bled z ribogojnico in krapolovom 

prikazati kot glavnega onesnaževalca Blejskega jezera in glavnega krivca za močno cvetenje 

v sezoni 2019/2020. V pripravi je nov RGN v katerem ARSO, MOP, Direkcija za vode in 

Zavod za varstvo narave želijo bistveno omejiti krmljenje krapov med krapolovom. Hkrati pa 

je nakazano, da bodo ukrepi zajeli tudi ribogojnice. Iz navedenega nas letos čakajo trdna 

pogajanja, na podlagi dobro pripravljenih strokovnih argumentov. 

 

V akreditiranem Laboratoriju za zdravje okolje in hrano smo opravili številne meritve potoka 

Mišce, jezera in Jezernice. V grobem, meritve razbremenjujejo ribogojnico, kot glavnega 

onesnaževalca Mišce, kar nam je bilo očitano leta. Tudi kemijske meritve petih vrst krme za 

krapolov na Nacionalnem veterinarskem inštitutu kažejo, da smo nekorektno glavna tarča. 

Tako, da nas v letu 2021 čaka še veliko strokovnega argumentiranja, če bomo hoteli svoj še 

vedno dober ekonomski status ohraniti. 

mailto:info@ribiska-druzina-bled.si
mailto:ribiskadruzinabled@
http://www.ribiska-druzina-bled.si/
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Kot primer lahko navedem, da smo potok Ušivec, ki je bil preusmerjen v kanalizacijo dali v 

analizo po pravilniku o pitni vodi. Voda potoka Ušivca ustreza vsem parametrom pitne vode 

in bi po mojem mnenju moral teči v Blejsko jezero. To je samo en primer v vrsti 

nestrokovnosti izvajalcev monitoringa. Kot veste gre velik del fekalne vode mimo čistilne 

naprave. S prstom se je kazalo na turizem a v času karantenske zapore, lani v sušnem marcu, 

je gospodar ugotovil, da se količina fekalne vode ni zmanjšala in teče neočiščena v reko Savo 

kot v času turistične sezone. Ena od naših nalog v letu 2021 je, da uspemo doseči ponovno 

preusmeritev potoka Ušivec nazaj v Blejsko jezero. 

 

Poslovanje RD Bled je stabilno. Finančno stanje v letu 2020 je bilo kljub epidemiji novega 

korona virusa, zadovoljivo, seveda nižje kot v izjemnem letu 2019. Podobno finančno 

situacijo pričakujemo tudi v tekočem letu 2021. Pred nami sta dva investiciji: priklop na 

kanalizacijo ribogojnice in priklop stavbe RD Bled. 

 

Še posebej moram pohvaliti našo tekmovalno skupino, ki je na vseh tekmovanjih dosegla 

zavidljive rezultate. Kako bodo tekmovanja in druženja potekala v letošnjem letu je težko 

predvideti, vse je odvisno od epidemiološke situacije. 

 

 

Občnemu zboru zato predlagam, da sprejme to poročilo, kakor tudi ostala poročila, ki sledijo 

v nadaljevanju. 

 

Vsem pa želim ostanite zdravi. 

 

 

        PREDSEDNIK RD BLED 

        Dr. Gorazd Pretnar 

mailto:info@ribiska-druzina-bled.si
mailto:ribiskadruzinabled@
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Datum: 11.03.2021 

 

 

 

                                                     P O R O Č I L O 

                                             NADZORNEGA ODBORA 

                                    Ribiške družine Bled za leto 2020 

 

Nadzorni odbor v sestavi predsednika Jožeta KUZME in članov  Marjana FONA 
ter Staneta ŠKANTARJA, podaja poročilo v zvezi z aktivnostmi in poslovanjem 
Ribiške družine Bled za leto 2020. 

 

UGOTOVITVE: 

1. UO je imel v letu 2020 4 redne seje in sicer eno v “živo” v prostorih RD in 
tri seje preko video-konference, torej skupaj 4. Na vseh sejah je bilo 
zadostno število članov, večinoma v popolni sestavi, tako, da so lahko 
člani odločali o aktualnih zadevah. Zapisniki so bili pravilno vodeni, člani 
UO so pred vsako sejo prejeli gradivo, da so se lahko pripravili na sejo. 

 

2. O vseh odločitvah so bili sprejeti sklepi in protokolirani v zapisnikih. Na 
vsaki seji je bilo preverjeno ali so bili sklepi realizirani oz. izvršeni. V 
tekočem letu je bilo sprejetih 31 sklepov in sicer od številke 01 do 31. 
Sklepi so bili sprejeti -nujni, tudi po e mailih in zabeleženi v zapisnik na prvi 
naslednji seji. 

 



3. NO je nadziral tudi finančno poslovanje in pri tem ugotovil, da poteka po 
predpisih in v skladu s standardi. Blagajnik je redno odvajal denar in  bil 
stalno na tekočem s finančnim stanjem, kar je vitalnega pomena za 
investicije. Spremljal je tudi terjatve do upnikov in skrbel za pravočasno 
plačilo naših obveznosti. O finančnem stanju je redno poročal na sejah. 
Svoje delo je odlično opravil tudi računovodski servis, ki vodi naše finance. 
Glede na to, da je bilo leto 2020 posebno leto zaradi epidemije, je UO 
pravilno ravnal, ko je sprejel kratkoročni finančni plan nujnih investicij. 
 

4. Gospodarska komisija je delala v skladu s planom RD, vsa  dokumentacija 
je bila vodena pravilno. Vlaganja so potekala po planu. 
 

5. Ribogojnica je delovala dobro in gospodarno, posebej zaradi posegov v 
ribogojnici. Stanje ribjega zaroda je dobro in količinsko ustrezno. 
 

6. Za pregled premoženja je bila, kot vsako leto, ustanovljena inventurna 
komisij. Pregledala je stanje in o tem poročala UO. Poročilo je bilo sprejeto 
brez pripomb. 
 

7. Apartma, ki ga tržimo, je ponovno prinesel zadovoljiv prihodek v okviru 
možnosti. Pohvala gre predvsem pogodbenikom, ki skrbijo zanj. 
 

8. Plačilo obveznosti po koncecijski pogodbi je bilo plačano v roku. 
 

9. Iz finančnega poročila je razvidno, da je je bilo leto 2020 bistveno slabše 
za RD Bled, kot so bila prejšnja leta. Navedeno stanje ni krivda upravljalcev 
družine, temveč je posledica splošnega poslabšanja v državi in Evropi. 
 

10.  NO je pregledal tudi delo čuvajske službe, za katero ugotavljamo, da je 
bilo dobro opravljeno in je tako, kot ste ga lahko prebrali v poročilu vodje 
čuvajske službe. Svoje poročilo je podal na seji UO in je bilo sprejeto brez 
pripomb. 
 

11. Na žalost se je UO v tekočem letu srečeval tudi z manj prijetnimi zadevami, 
zaradi neutemeljenih očitkov raznih okoljevarstvenikov.  UO se je pravilno 
odločil in sklical strokovnjake z različnih področij, ki so nam in drugim 
odprli oči glede onesnaženj, predvsem jezera. RD je bila celo osumljena 



onesnaženja naravnega okolja, ker je naravovarstveno društvo Bled 
podalo kazensko ovadbo. Zadeva je še v fazi preiskave in v zvezi s tem  se 
je zelo angažiral predsednik RD dr. PRETNAR. Prisiljeni smo bili naročiti  
neodvisne analize, saj bomo le na ta način lahko dokazali zmotne trditve 
prijaviteljev. Gkede teg a problema  nam bo v veliko pomoč strokovno 
znanje predsednika. Zaenkrat nam kaže dobro. 
 

NO ugotavlja, da je bilo  preteklo leto za RD Bled manj ugodno. Zaradi 
epidemioloških razmer nam je bistveno upadel prihodek od ribolova, oddaje 
čolnov in oddaje apartmaja. Tu ni bilo mogoče storiti ničesar, ker so bile 
zaprte tako zunanje,  kot tudi notranje meje.   

Zaradi epidemje se je podaljšal mandat prejšnega UO in je sedajšni UO 
opravljal svoje naloge nekaj več kot polovico leta. Zaradi  prizadevnosti in 
obsega opravljenega dela NO predlaga denarno nagrado v znesku ene neto 
plače v negospodarstvu v letu 2020 za predsednika dr. Gorazda PRETNARJA 
in tajnika RD Leona VIDMARJA. Blagajnik Jože VRHUC je svoje delo vestno 
opravljal celo leto, zato zanj predlagaamo nagrado v znesku dveh neto plač v 
negospodarstvu. Nagrado v znesku 500 EUR predlagamo za podpredsednika 
Bojana ŽEROVCA, ki je opravil veliko dela pri gradbenih delih in kontaktih z 
občino ter društvih. 

 

NO ugotavlja, da pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato predlaga, 
da se sprejmejo poročila organov UO. 

 

 

 

                                                                PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBOORA:                               

                                                                                      Jože KUZMA  

      
 



POROČILO BLAGAJNIKA IN PREGLED STANJA TERJATEV

IN OBVEZNOSTI NA DAN 12.3.2021

1. STANJE NA TRR 78.179,97

2. BLAGAJNE 888,29

RDB-1 233,19

RDB-2 9,10

RDBB 0,00

Fauna 646,00

RDP-1

3. TERJATVE DO KUPCEV 2.620,09
RIBIŠKA DRUŽINA CELJE 15/07/2020 300,00 Popravljen račun

RIBOGOJSTVO GORIČAR d.o.o. 30/05/2020 876,00 POSLAN OPOMIN

RIBOGOJSTVO GORIČAR d.o.o. 11/01/2020 1.149,75 POSLAN OPOMIN

ANDREJ ŠKOBRNE S.P. 02/02/2021 164,25

ANA ZUPAN BALIĆ S.P. 27/01/2021 85,99

ANA ZUPAN BALIĆ S.P. 26/02/2021 44,10

4. AVANSI in PLAČILA BREZ RAČUNOV 0,00

Skupaj: TRR + blagajne + terjatve 81.688,35

5. OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 601,00
T2 (obročno plačevanje telefonov) 601,00

6. OCENA STROŠKOV ZA DELOVANJE RD do konca meseca6.600,00
stroški vodenja računovodski servis 400,00

elektrika, komunala, internet, telefon 700,00

krmila za ribe 3500,00

kilometrine (uprava, gospodarska) 700,00

plačilo Adi Balić s.p. (vodja čuvajske službe)
350,00

pisarniški material 50,00

registracija tekmovalci 900,00

plače in kilometrine  so bile izplačane 10.3.

7 PREDVIDENI STROŠKI 7.201,00

KONČNO STANJE 74.487,35

Pripravil blagajnik Jože Vrhunc



RIBIŠKA DRUŽINA BLED 

GOSPODARSKA KOMISIJA 

 

Datum: 8.3.2021 

 

Poročilo gospodarja RD Bled za leto 2020 

 

1. Pri pisanju tega poročila sem dobil podatke iz pismenih poročil tajnika 

RD Bled o prodanih ribolovnih dovolilnicah. O vložku rib iz zapisnikov 

vlaganja rib. Podatke o številu izkoriščenih ribolovnih dni in uplenjenih 

vrstah rib in številu iz letnih članskih in mladinskih ribolovnih dovolilnic.  

 

2. Večje investicije 

 

OSNOVNA SREDSTVA 

 

-   Sedežna garnitura Žakelj 3.783,54 € 

-   Foto kopirni stroj 730,78 € 

-   Dobava in montaža kamer in ostale opreme Miha Štefelin s.p. 2.771,59 € 

 

    V  NEPREMIČNINE 

 

-  Gradbena dela v ribogojnici GVT Štraus 79.018,60 € 

- Dobava in vgradnja cevi tlačnega voda z jaški Prestor 3.466,00 € 

- Dobava in montaža kovinskih stebrov, jaškov in ostale opreme Elektro 

gradnje Štefelin 2.726,74 € 

 

3. Vlaganja  

Lansko leto smo v Savo Bohinjko vložil manj lipana in potočne postrvi od 

načrtovanega. Smuča in ščuke na trgu ni bilo mogoče dobiti.  

 

4. Prodanih je bilo 3003 ribolovnih dovolilnic. 

 

            Za Savo Bohinjko je bilo prodanih 1009 ribolovnih dovolilnic. 

 

            Za Blejsko jezero je bilo prodanih 1974 ribolovnih dovolilnic. 

 

           Za bajer Ribno je bilo prodanih 3 ribolovnih dovolilnic.  

            

           Za ribolov sulca  v Savi Bohinjki v sezoni 2020/2021 je bilo prodanih 

           17 ribolovnih dovolilnic. 

 



5. Člani in mladinci RD Bled smo na Savi Bohinjki, Blejskem jezeru in 

Bajerju Ribno lovili 3440 ribolovnih dni. 

 

Na Savi Bohinjki  1454 ribolovnih dni in 515 ribolovnih dni sulca. 

             

           Na Blejskem jezeru  1443 ribolovnih dni. 

 

V Bajerju v Ribnem  28 ribolovnih dni. 

 

6. Poročilo o izlovih  

Izvedli smo tri izlove gojitvenih potokov: Rečica-Buč,Rečica-Betin in 

Jezernico.  

Ob tej priložnosti pa bi se zahvalil vsem članom, ki  pomagajo, da delo v 

družini poteka na vseh področjih nemoteno. Želim vam dober prijem in 

obilo prijetnih trenutkov za vodo. 

 

 

            Lep pozdrav !                          GOSPODAR RD BLED  

       Tadej Ambrožič 

    

                              



Vlaganja v ribolovne vode RD Bled 2020 
 
                            kos                                              kg                                             vrednost v 
eur 
Lipan 2+              15000                                          850                                           30000 
Lipan 3+               900                                             150                                            2000 
skupaj                   15900                                         1000                                          32000 
 
Potočna mladica    47000                                          58                                            3000 
Potočna p. 2+         14650                                         1990                                         34300 
skupaj                      61650                                        2048                                         37300 
 
Jezerka 2+              6080                                           1520                                          15200 
 
Sulec 2+                  300                                              30                                             1000 
 
Šarenka 25-60 cm    8128                                             3550                                        20799 
 
Krap 
B.jezero,Bajer Ribno   125                                             50                                           675 
 
SKUPAJ                       92183                                        8398                                      106974 
 
 
 
Uplen rib v letu 2020 
 
Sava Bohinjka 
            Potočna postrv            Šarenka                Lipan                 Klen 
kos       281                              1671                      4                        8 
kg         97,8                              819,5                    1,9                     4,4 
 
Blejsko jezero 
              Krap         Ščuka        Smuč       Som       Jezerska p.       Ostriž        Rdečeoka 
kos         7               4                20            13           41                     424            115 
kg            42            26,5           34,5          109,7      119                   26,5           5,1 
 
 
              Klen                     Rdečeperka  
kos         12                         8 
kg            8                           1,1 
 
 
Bajer Ribno 
               Krap             Ostriž         Rdečeoka         Klen 
kos          6                   29              16                     5 
kg            15,2              1,5              1,5                   3  
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Ribiška družina Bled ima za opravljanje ribiško čuvajske službe štirinajst 

ribiških čuvajev. Od tega je bilo redno aktivnih pet čuvajev v letu 2020. 
Eden čuvaj v rednem delovnem razmerju, drugi čuvaj kot s.p. z ostalimi 

tremi čuvaji pa so bile sklenjene pogodbe o delu. Prav tako so bili 

sklenjeni sporazumi  z ostalimi čuvaji, kateri bi lahko sodelovali pri 
izvajanju čuvajske službe oziroma pri drugih nalogah, vendar v tem letu 

niso bili aktivni bodisi zaradi služb, družine, pomanjkanje časa ali drugih 

zadev. 

 
V preteklem letu 2020 je bilo ugotovljenih  164 kršitev, od tega je bilo 

obravnavanih 156, 8 kršiteljev je v času približevanja čuvaja pobegnilo in 

njihova identiteta ni bila ugotovljena. Med obravnavanimi prekrški (25. 
člen ZSRib) so najbolj izstopali: ribolov brez veljavne ribolovne dovolilnice, 

na prepovedane vabe, ribolov salmonidnih rib na načine, ki niso v skladu z 

ribolovnim režimom. 

 
Zaradi kršitev Zakona o sladkovodnem ribištvu so bili podani 4 predlogi za 
uvedbo postopka pri prekrškovnem organu zoper 6 kršiteljev. Zaradi lažjih 

kršitev ribolovnega režima je bilo izrečenih 132 opozoril. 
 

V preteklem letu nas je zaznamoval virus Covid, kjer smo imeli zelo 
občuten upad turistov. Kljub temu smo ugotovili kar nekaj kršitev tujcev z 

izgovorom, da niso vedeli kje se kupi dovolilnica za ribolov in da niso 
vedeli da jo sploh potrebujejo.  

 

Pri romski problematiki smo dodatno uvedli opazovalno službo, ki so jo 
opravljali člani RD. Pri tem so bili pozorni na sumljive osebe in sumljive 

pojave na terenu ter o tem obveščali dežurnega ribiškega čuvaja. 

Opazovalna služba se je opravljala med 11 in 15 uro, ko so Romi najbolj 
aktivni. Dobili smo tri Rome, ki so sredi dneva lovili pod Ribenskim 

mostom in so uplenili 16 rib. S kraja so pobegnili, vendar so bili 

fotografirani in je kasneje potekala prepoznava. Postopek je še v teku. V 
največji prepovedi prehajanja meje so bili pa štirje Romi iz Novega mesta 

dobljeni na Selskem mostu, ko so si ogledovali notranjost več parkiranih 

vozil. Po obveščanju policije so bili tudi dobljeni in so med vožnjo 
nameščali druge registrske tablice z namenom da se jih ne bi prepoznalo. 

Opazovalna služba je bila uspešna in predlagam da se jo uvede v stalnico, 

podobno kot kormoranarsko službo. Drugi ukrepi za upad tovrstne 
problematike pa so vestno delo na terenu, ozaveščanje ljudi da ne puščajo 

denarja in vrednih predmetov v vozilu,  zelo dobro sodelovanje s policisti, 

redarji, ribiško inšpektorico, ribiči in občani. Na kar se tudi vsem 

omenjenim zahvaljujem za sodelovanje. 
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Izvedene so bile 4 nočne akcije. Pri tem nismo zaznali posebnoti, vendar 

imamo informacije da se ponoči kar nekaj dogaja in bomo tu morali 

spremeniti taktiko če hočemo biti uspešni.  
 

Na sodišču se je zaključil postopek iz leta 2017, poskus preprečitve 

uradnega dejanja. Osumljenec je bil obsojen in spoznan za krivega 

preprečitve uradnega dejanja. 
 

Jezernica še vedno onesnažuje spodnji del Save Bohinjke z direktnim 

iztekanjem fekalij in neznosnim smradom ter to že leta nemočno 
opazujemo. Zopet apeliram na občino da je to potrebno nujno, brez vseh 

izgovorov sanirat še pred začetkom izgradnje južne obvoznice. 

 
Za namene čuvajske službe je bil nabavljena zelo kakovosten daljnogled 

in fotoaparat.  
 

Zoper ribiškega čuvaja je bilo podanih par ustnih neuradnih pritožb, da so 
bili ribiči tekom dneva večkrat kontrolirani, kar pa je razumljivo, saj 

imamo tekom dneva dvakratni ali pa večkratni obhod okoliša RD Bled. 
 

Ribiški čuvaji RD Bled se zavedamo da je pokazatelj našega truda in 
uspeha ribolov v neokrnjeni čisti naravi z bogatimi vodami rib, in 
zadovoljnimi ribiči. Za ta uspeh so seveda tudi zaslužni tudi vsi delavni, 

predani in vestni člani naše ribiške družine. 
 

 
Hvala za sodelovanje! 

 
 

DOBER PRIJEM V LETU 2021                                                                

 

                                                                      
 

 
                                                                     Adi BALIČ 

  vodja ribiško-čuvajske službe                                                                                                                    
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Poročilo tekmovalne komisije za leto 2020 
 
Žal nam je epidemija v lanskem letu onemogočila organizacijo 
61. tekmovanja za Pokal Bleda. Upamo in verjamemo, da nam 
bo to uspelo v letošnjem letu. 
  
Naši tekmovalci nas v zadnjih letih zelo uspešno zastopajo v 
državnih prvenstvih v muharjenju, lovu krapa z obtežilnikom in v 
kastingu.  
   
Muharji so nepremagljivi že sedmo leto zapored. V lanskem letu 
je naša druga muharska ekipa zasedla četrto mesto. V posamični 
konkurenci pa je državni prvak postal Rok Šparovec.    
Svetovno prvenstvo je bilo v letu 2020 odpovedano. 
Veseli nas, da nas v državnem prvenstvu za mladince v 
muharjenju zastopajo štirje mladinci. Najboljši med njimi je 
zasedel končno peto mesto. 
  
Kraparji so v lanskem letu v državnem prvenstvu zasedli sedmo 
mesto, kar je glede na rezultate v zadnjih letih skromen rezultat. 
Svetovno prvenstvo je bilo v letu 2020 odpovedano.  
 
Veseli nas, da se prebuja tudi kasting, kjer so nas v zadnjem letu 
zastopali štirje člani. Najboljšo skupno uvrstitev, drugo mesto je 
dosegel Grega Miko. 
 
 
Prepričan sem, da se bodo dobri rezultati naših tekmovalcev 
nadaljevali oziroma se že nadaljujejo tudi v tem letu.  
 
 
Bled, 09.03.2021    Krištof Cuderman 
 
 



RIBIŠKA DRUŽINA BLED
Veslaška promenada 8
4260 Bled

POROČILO DISCIPLINSKEGA SODIŠČA RD BLED ZA LETO 2020

Disciplinsko sodišče RD BLED v sestavi Saša Ravnik predsednik, ter člana Alojz Burja in
Miro Ulčar v letu 2020 ni začela oziroma obravnavala nobenega disciplinskega postopka.

Bled: 13.03.2021 Predsednik DS RD Bled, Saša Ravnik



POJASNILO K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA  

POTRDITEV PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 

1. Ekonomsko finančno področje: 

- gospodarno in transparentno ravnanje s finančnimi sredstvi na vseh področjih delovanja RD, 
vezano na trenutno situacijo zaradi epidemije COVID-19, ki je močno vrezala tudi v delovanje RD 
Bled. 

 

2. Gospodarjenje z vodami: 

-     upravljanje z vodami in izvedba predpisanih vlaganj v ribolovne vode (razpredelnica)  

 

Revir Vrsta Vrsta poribljavanja 

Velikostna kategorija 

(cm) Število 

Masa 

(kg) 

Sava Bohinjka  potočna postrv vzdrževalno 5 200.000 50 

Sava Bohinjka potočna postrv vzdrževalno 5-9 50.000 50 

Sava Bohinjka  potočna postrv vzdrževalno 15-20 15.000 750 

Sava Bohinjka  potočna postrv vzdrževalno 25-30 10.000 2.000 

Sava Bohinjka  potočna postrv dopolnilno 40-45 4.000 2.000 

Sava Bohinjka  amerikanka dopolnilno 30-35, 40-50 8.000 4.000 

Sava Bohinjka  lipan vzdrževalno (12-15) 30.000 900 

Sava Bohinjka  lipan vzdrževalno 15-20 12.000 900 

Sava Bohinjka  lipan vzdrževalno 20-25 8.000 550 

Sava Bohinjka  sulec vzdrževalno 30-35 200 55 

Sava Bohinjka podust vzdrževalno 5-9 4.000 30 

Blejsko jezero jezerska postrv vzdrževalno 5 50.000 25 

Blejsko jezero jezerska postrv vzdrževalno (5-9) 50.000 50 

Blejsko jezero jezerska postrv vzdrževalno 20-25 3.000 600 

Blejsko jezero jezerska postrv vzdrževalno 35-40 3.000 1.000 

Blejsko jezero ščuka  vzdrževalno 35-40 400 400 

Blejsko jezero smuč vzdrževalno 35-40 400 400 

Blejsko jezero  linj vzdrževalno 20-25 1000 250 

Blejsko jezero krap vzdrževalno 25-30 50 50 

Bajer Ribno krap vzdrževalno 25-30 50 50 

 

3. Pravno področje: 

- sprememba delnega vodnega dovoljenja na podlagi izvedene hidrološke študije (nerealen 
minimalni ekološki pretok – Qes – vloga sept. 2016) 

- pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo usedalnega bazena v ribogojnici in rekonstrukcijo 
starih bazenov (projekt in pridobivanje soglasij 2017) 

- pridobitev gradbenega dovoljenja za adaptacijo stare hiše RD, ter izvedba načrtovanih del v obsegu 
predvidenih sredstev (projekt 2014 in pridobivanje soglasij) 

- spremljanje posega v bajer Ribno z upoštevanjem pogojev in smernic ZZRS po pridobitvi vodnega 
soglasja s strani zunanjega vlagatelja za poseg v bajer Ribno 

- sodelovanje in reševanje odprtih vprašanj z lokalno skupnostjo in državnimi organi 

- sodelovanje s krovno organizacijo (RZS) in območnimi zvezami 

- reševanje pravnih vprašanj v povezavi z upravljanjem in posegi v ribiški okoliš 



 

4. Strokovno usposabljanje: 

- prijava kandidatov na vsa načrtovana osnovna usposabljanja za ribiški izpit  

- prijava kandidatov na višje oblike izobraževanja (elektro ribolov, čuvaj, gospodar…)  

- organiziranje dodatnih izobraževalnih oblik za posamezne člane RD (čuvaji) 
 

5. Naravovarstvo in ekologija: 

- izvedba vseh načrtovanih čistilnih akcij (spomladanska čistilna akcija, čistilne akcije v sodelovanju 
s potapljači, čiščenje steza ob Savi Bohinjki…) 

- spremljanje onesnaženj, aktivno vključevanje v odpravljanje posledic, ter obveščanje za to 
pristojnih organov (vse večji problem iztoka Jezernice) 

- aktivno vključevanje v procese pridobivanja dovoljenj pri posegih v vodotoke (bojazen gradenj novih 
elektrarn, varovanje drstišč) 

- ohranjanje avtohtonih ribjih vrst (pospeševalna dejavnost) 

- spodbujanje in sodelovanje pri izvajanju različnih raziskav s področja ribištva (seznanjanje članstva 
in zunanje javnosti s perečo problematiko preko različnih glasil, medijev) 

 

6. Delo z mladimi ribiči: 

- nadaljevati z aktivnosti za pridobivanje mladih ribičev (povezovanje z osnovnimi šolami - programi, 
sejmi, druge aktivnosti) 

- nadaljevati z aktivnostmi za usposabljanje mladih ribičev (tabori, tekmovanja in druge oblike); 

- izvedba tekme državnega prvenstva za mlade na Savi Bohinjki (11.9.2021) 

 

7. Tekmovalna dejavnost: 

- sodelovanje v 5 disciplinah sladkovodnega ribolova v državnih prvenstvih (LKO, LRM, LRM-U18, 
KASTING – peteroboj, KASTING-troboj-posamezno za mlade člane) 

- sodelovanje članov RD Bled na višjih oblikah tekmovanja (EP in SP) 

- organizacija in izvedba 1 tekme za DP v kastingu  

- organizacija in izvedba tekme za DP v LRM  

- organizacija in izvedba obeh tekem za pokal Bleda  

 

8. Promotivne aktivnosti: 

- Mednarodni sejem muharjenja Fürstenfeld  (NEM) 

- nadaljevanje sodelovanja in razvijanje novih skupnih aktivnosti z lokalno turistično organizacijo na 
področju promocije sladkovodnega ribištva in turističnega ribolova 

- priprava promocijskih zloženk za namene sodelovanja na ribiških sejmih in za ostale promocijske 
namene 

- promocija ribolova preko spletne strani RD Bled 

 

9. Društvena dejavnost 

Namen in smoter je krepitev prijateljskih odnosov med člani. Le na prijateljski bazi bo delo društva 

uspešno. Tukaj mislimo srečanja med člani, ki se bodo odvijali tekom leta (občni zbor, čistilne in delovne 

akcije, tekmovanja), seveda pogojena z zadnjimi smernicami zaradi epidemije COVID-19. 



 

 IZKAZ FINANČNEGA POSLOVANJA V LETU 2019, 2020 in PLAN 2021  

 PRIHODKI 2020 2019 
PLAN 
2021 

 
 
1.      UPRAVA    

1.1   Prihodki od članarin 17.335,00   17.610,00   18.000,00 

1.2   Prihodki od letnih ribolovnih dovolilnic 10.543,22   12.285,80   13.500,00 

1.2.1 Prihodki od dovolilnic za sulca člani 4.602,69   2.754,46   4.500,00 

1.3   Prihodki od turističnih ribolovnih dovolilnic 127.669,97   228.050,10   160.000,00 

1.4  Prihodki od delovnih ur, priročnikov 495,91   188,51   500,00 

1.5   Prihodki od nočitev 19.251,14   37.698,58   26.000,00 

1.6   Prihodki od najemnin 19.818,04   61.307,37   30.000,00 

1.8   Drugi prihodki  11.221,75   1.510,82   1.000,00 

 2.      GOSPODARSKA    
2.1   Prihodki od prodaje rib – lipan 12.280,00   33.523,25   15.000,00 

2.2   Prihodki od prodaje rib – potočna postrv 15.200,00   13.101,63   15.000,00 

2.3   Prihodki od prodaje - sulec 3.226,67   5.133,96   5.000,00 

2.4 Prihodki od prodaje – jezerska postrv 5.728,24   5.310,00   5.000,00 

2.5 Prihodki od prodaje iker 456,62   0,00   2.000,00 

2.7   Povračilo škode na ribah 775,00   0,00   1.000,00 

 7.      STATUTARNO PRAVNO PODROČJE    
7.2   Ostali prihodki 0,00   0,00   1.000,00 

     

 SKUPAJ PRIHODKI 248.604,25   418.474,48   297.500,00 

     

 ODHODKI    

 100. UPRAVA (uprava+apartma)    
100.1 Stroški materiala in drobni inventar uprava 898,13   901,93   1.000,00 

100.2 Stroški tiskanja dovolilnic  604,58   1.895,61   1.000,00 

100.3 Stroški energije – elektrika 1.382,67   1.487,21   1.500,00 

100.4 Stroški ogrevanja 2.078,18   1.591,66   1.500,00 

100.6 Stroški telefona, mobitela, poštnin, internet, spletna stran 4.550,19   3.993,71   4.000,00 

100.7 Stroški vzdrževanja objektov in opreme 24,96   201,65   5.000,00 

100.8 Stroški kilometrin uprava 2.100,86   4.822,96   2.500,00 

100.9 Stroški provizije za prodane karte 5.438,53   10.751,27   6.500,00 

100.9.1 Stroški provizije od najema čolnov 4.602,67   15.503,44   8.000,00 

100.10 Stroški nagrad 18.509,27   17.561,80   17.000,00 

100.11 Stroški zavarovanja – premoženjsko nezgodno člani 2.530,80   3.183,73   3.000,00 

100.12 Stroški plačilnega prometa 3.257,35   4.816,92   4.500,00 

100.13 Stroški komunale 899,15   570,46   700,00 

100.14 Stroški knjigovodskih storitev 4.553,85   3.914,64   4.500,00 

100.16 Stroški pogostitev 253,76   2.660,49   2.700,00 

100.18  Stroški tiskarskih storitev 63,64   1.908,02   2.000,00 

100.19 Stroški booking rezervacije 1.889,55   5.615,13   3.000,00 

100.20 Amortizacija zgradb 27.345,00   23.798,00   23.000,00 

100.21 Amortizacija opreme 17.191,61   16.146,14   16.000,00 

100.22 Inventurni odpis 0,00   961,16   500,00 

100.23 Stroški plač 43.711,20   40.525,17   43.000,00 

100.24 Prispevki delodajalca od plač 6.814,66   6.524,54   6.500,00 

100.25 Stroški prehrane in prevoza na delo 4.036,74   3.624,52   4.000,00 

100.27 Regres za letni dopust 2.146,00   2.292,00   2.200,00 



100.28 Koncesijska dajatev 7.393,02   14.786,04   8.000,00 

100.29 Stavbno zemljišče 567,40   557,37   550,00 

100.30 Članarina RZS 6.067,50   6.263,50   6.400,00 

100.31 Finančna pomoč RZS 0,00   1.500,00   0,00 

100.32   Stroški upravljanja apartmaja 5.713,46   9.004,22   6.500,00 

100.33  Stroški izobraževanj 3.249,40   448,17   1.500,00 

100.34 Stroški zavarovanj uprava 1.652,87   0,00   1.600,00 

100.35 Drugi stroški 1.590,63   1.977,53   1.500,00 

 110. GOSPODARSKA    
110.1 Stroški materiala gospodarska 1.517,86   4.026,22   1.500,00 

110.2 Stroški materiala in drobni inventar kormoranska 798,33   1.241,78   500,00 

110.3 Stroški materiala in drobni inventar čuvajska 0,00   460,94   500,00 

110.4 Stroški hrane in razkužil za ribe 18.267,49   25.807,67   19.000,00 

110.5 Stroški vloženih živih rib 19.732,19   20.838,16   20.000,00 

110.6 Stroški energije – ribogojnica 4.541,48   8.180,23   6.000,00 

110.8 Stroški goriva, maziva 3.162,10   3.800,89   4.000,00 

110.9 Stroški telefona, internet  0,00   0,00   350,00 

110.10 Stroški komunale - ribogojnica 592,62   140,86   150,00 

110.12 Vzdržev. službenih vozil, registracija, popravila, zavarovanje 5.152,38   4.437,93   4.000,00 

110.13 Stroški kilometrin gospodarska, čuvajska, 2.545,97   3.390,81   3.000,00 

110.14 Stroški zavarovanja ribogojnica 3.620,57   2.492,03   2.500,00 

110.15 Stroški storitev – delovne akcije 114,98   569,87   600,00 

110.16 Stroški varovanja in nadzora revirjev 11.445,52   12.530,09   12.000,00 

110.17 Ostali stroški 4.535,73   8.716,44   5.000,00 

110.18 Oprema in zaščitna sredstva 1.876,38   2.604,64   2.000,00 

110.19 Vzdrževanje čolnov 6.070,00   5.640,00   5.500,00 

110.20 Vzdrževanje objektov in opreme 0,00   1.049,72   1.000,00 

 111. PROMOCIJA    
111.2 Stroški oglaševanja 0,00   504,49   0,00 

111.3 Stroški najema prostorov 0,00   0,00   0,00 

111.4 Stroški kilometrin in dnevnic sejem 50,69   663,52   0,00 

111.5 Ostali stroški 0,00   4.767,68   0,00 

 112. TEKMOVALNA    
112.1 Stroški štartnin in registracij tekmovanja 2.816,31   3.011,54   3.000,00 

112.2 Stroški gostinskih storitev 1.428,00   3.331,00   1.400,00 

112.3 Stroški pogostitev 0,00   0,00   1.500,00 

112.4 Stroški kilometrin – muharska sekcija 1.691,78   1.328,89   1.400,00 

112.5 Stroški kilometrin – kraparska sekcija 14,99   446,22   500,00 

112.6 Ostali stroški 197,35   202,60   800,00 

112.7 Kasting 939,24   2.097,48   2.000,00 

112.8 Stroški kilometrin - kasting 81,40   262,70   300,00 

 113. EKOLOGIJA    
113.2 Stroški storitev – čistilne akcije 2.906,92   1.113,66   500,00 

 114. MLADINSKA SEKCIJA    
114.1 Stroški pogostitev 0,00   786,32   700,00 

114.2 Stroški kilometrin 103,60   299,70   1.000,00 

114.3 Ostali stroški 0,00   451,91   500 

 115. STATUTARNO PRAVNO PODROČJE   2.000,00 

115.1 Stroški taks in odvetniških storitev 552,34   3.265,77   2.000,00 

 ODHODKI SKUPAJ 275.873,85   338.101,36   294.850,00 

     
 

 

    



 
  
 INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA  
 zemljišče   
 nepremičnine  86.148,67  39.989,26  20.000,00

  osnovna sredstva  6.512,55  16.010,87  5.000,00

  predujmi za vlaganja  0  1.783,54  1500
 

 

Določitev višine članarine in letne ribolovne dovolilnice za leto 2021.  

Glede na spremembe Statuta, je po novem pristojnost Občnega zbora, da določi tudi višino članarine 
in letne ribolovne dovolilnice. UO je določil zgolj akontacijo, ki je hkrati tudi predlog višine zneska za 
leto 2021.  

- Članarina        85 € 

- Članarina brez glasila Ribič      73 € 

- članarina (tujci)     100 € 

- članarina (pridruženi)      73 € 

- članarina (mladinci)       15 € (+ 6€ glasilo Ribič)  

- letna ribolovna dovolilnica (člani)   110 € 

-     letna ribolovna dovolilnica (mladinci)                 15 €   

 

 

NOVI RGN IN AMERIŠKA POSTRV 

Na koncu še beseda glede ameriške postrvi v vodah RD Bled. Po navodilih Zavoda RS za varstvo narave 

se od letošnjega leta upošteva, da ameriška postrv nima več najmanjše lovne mere. Zato vse člane RD 

Bled pozivamo, da v vezi s tem ravnajo s svojo ribiško etiko  in vseeno priporočamo, da upoštevajo 

ribolovni režim iz lanskega leta. 

 

 

 

Bled 15.3.2021                    UO RD BLED 




