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Bohinjska Bistrica; Februar 2022 

 

POROČILO IN RALIZACIJA PROGRAMA DELA RD BOHINJ ZA LETO 2021 

 

Spoštovane članice, člani, mladinci RD Bohinj. 

Tudi leto 2021 je za nami in čas je, da se ozremo nazaj in pregledamo v kolikšni meri nam je 

uspelo realizirati program zastavljenega dela. Na delo v preteklem letu smo lahko ponosni, saj 

smo kljub še enemu najbolj težkih let delovanja naše RD v vsej njeni zgodovini zaradi 

pandemije covid – 19,  večino zastavljenih nalog realizirali. Vedno pa moramo strmeti k temu, 

da se da na marsikaterem področju postorite še kaj več in bolje, vendar bomo zato morali 

vložiti več truda ne samo člani, ki delujemo v organih družine temveč predvsem tudi vsi ostali.  

RD Bohinj je imela na dan 31.12.2021, 98 aktivnih članov, od tega 5 članic, 83 polnoletnih 

članov, 1 mladinko in 9 mladincev. Žal nas je v preteklem letu zapustilo 6 članov in sicer zaradi 

izbrisa iz članstva, posledica česar je bil prostovoljni izstop in ne plačana članarina, v svoje 

vrste pa smo sprejeli dva mlada člana ( mladinca ).  

V preteklem letu, smo se člani UO in predsednik NO sestali na 8. rednih in 1. izrednih sejah. 

Prisotnost na sejah, je bila glede na zdravstveno situacijo zaradi pandemije na vsaki seji 

zadostna za kar se na tem mestu vsem članom UO in predsedniku NO iskreno zahvaljujem. 

Skozi celo leto smo prilagajali urnik glede uradnih ur in o tem člane sproti obveščali na naši 

spletni strani. Do 13. marca smo imeli uradne ure vsak petek med 18.00 in 19.00 uro, nakar 

smo morali uradne ure ukiniti zaradi razglasitve epidemije Covid -19 in smo s člani poslovali v 

skladu s navodili NIJZ, ter tako zagotovili, da je poslovanje v RD potekalo nemoteno, kljub 

določenim omejitvam. 

Skozi vse leto smo kljub povečanju denarnih prihodkov za cca. 26 % iz naslova prodaje 

turističnih ribolovnih dovolilnic, glede na leto 2020 skrbeli za čimbolj racionalno porabo 

denarnih sredstev, v ta namen je bil ribogojec  v času od 1.1.2021, PKP 6 do 31.04.2021, PKP 

8 na ukrepu » čakanje na delo na domu » pri čemer mu je prispevke in 80% osebni dohodek 

krila država. V tem času smo ga nadomeščali člani UO. Čuvajsko službo smo izvajali redno 

preko celotnega leta z 6 ribiškimi čuvaji. Redno smo plačevali denarne obveznosti za plačo 

zaposlenega, kredit pri Gorenjski banki d. d., plačali 50 % koncesije, ker je  MKGP  z aneksom 

k Koncesijski pogodbi zaradi razglasitve epidemije, vsem RD oprostilo plačilo polovice 

koncesije, nakup rib za vlaganje, hrane za rib, gorivo, električna energija, Telemach, 

zavarovanja ribiškega doma, službenega vozila, ribiških čuvajev in ekipe za izvajanje elektro 

izlova. Nabavili smo material s katerim smo člani UO s prostovoljnim delom nasuli dovoz po 

klančini do bazenov in uredili odvodnjavanje meteorne vode. Z namenom po čim boljši 

realizaciji delavnih obveznosti v okviru delavnika (8 ur), smo zaposlenega ribogojca Roka 

prijavili na izpit za ribiškega čuvaja, katerega je uspešno opravil in bo v prihodnje opravljal tudi 

čuvajsko službo, kolikor mu bodo dovoljevale dela in obveznosti v ribogojnici. 
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Naj povem, da smo se prijavili na razpis Občine Bohinj in iz naslova razpisa » pomoč društvom 

pri njihovem delovanju» in dobili enkratno denarno pomoč za delovanje naše RD v znesku 

3.000,00 €, zato se na tem mestu Občini Bohinj iskreno zahvaljujemo.   

AKTIVNO DELO Z MLADIMI, DELOVANJE V ORGANIH RZS, PROMOCIJA RD V 

LOKALNEM IN ŠIRŠEM OKOLJU, UREJANJE SPLETNE STRANI, PRODAJE 

RIBOLOVNIH DOVOLILNIC PREK SPLETA. 

Na področju dela z mladimi imamo še veliko možnosti idej in tudi znanja, tako da sem globoko 

prepričan, da bomo tudi na tem področju dosegli zavidljive uspehe, kajti le to je garancija za 

obstoj in uspešno nadaljnje delo naše RD. Žal pa nam je pojav epidemije Covid – 19 preprečil 

izpolnitev začrtanih ciljev dela z mladimi, kar pa bomo v največji meri poskušali nadoknaditi v 

letu, ki je pred nami, kljub vsem težavam pa smo v tem letu uspeli v našo sredino privabiti dva 

nova člana – mladinca. 

Sam sem se aktivno vključili v delo RZS, kot predstavnik ribiških družin Gorenjske, po soglasni 

izvolitvi na skupščini  RZS v mesecu juniju leta 2020. Poleg tega sem bil imenovan za 

predsednika »komisije za promocijske aktivnosti« na RZS in člana komisije za pripravo 

proslave ob 140. letnici sladkovodnega ribištva v Sloveniji in 80. letnico izhajanja glasila Ribič. 

Naj povem, da je RZS ob sodelovanju RD Bohinj, Občine Bohinj in Turističnega društva Bohinj 

omenjeno proslavo dne 19.6.2021, kljub omejitvam števila udeležencev, izvedla zelo uspešno, 

katere sta se je udeležil tudi njen častni pokrovitelj, predsednik države g. Borut Pahor in 

minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano g. Jože Podgoršek.  Bi se pa na tem mestu 

iskreno zahvalil članom UO RD Bohinj, Blažu, Marku G. Janezu C. Roku, Pavlu, Anžetu in 

Mariji za pomoč s strani RD pri izvedbi proslave. Na dan proslave smo organizirali kar tri 

dogodke, poleg tega pa udeležencem pripravili pred samo dvorano Danica tržnico, prikazali 

vlaganje rib v Savo Bohinjko in omogočili ogled Bohinjskega jezera in brezplačno vožnjo z 

ladijo, ter ogled izvira Slapa Savice. Za naše delo, katerega smo opravili zares izjemno, smo 

prejeli nemalo pohval in priznanj, žal pa smo zopet doživeli, da nekateri ne morejo brez tega, 

da navzven pokažejo svoj primitivizem ne da bi pred tem preverili svoje neresnične navedbe. 

Rečem lahko samo »žalostno«, da so taki ljudje med nami.  

Vzorno sodelujemo s sosednimi RD, tukaj moram posebej poudariti sodelovanje z RD Bled, 

Jesenice in Radovljica. Zavodu za ribištvo RS nam nudi vso podporo in sodelovanje na 

strokovnem področju, zagotovili smo podaljšanje pogodbo za nakup rib za vlaganje. Po skoraj 

30 letih je prav RD Bohinj uspelo organizirati skupni ogled in sestanek glede ureditve 

ribogojnice pod Pršivcem, na katerem so bili prisotni predstavniki Občine Bohinj z županom, 

ZZRS, KS Stara Fužina, Triglavskega narodnega parka, agrarne skupnosti Stara Fužina. 

Posebej pa nas veseli sodelovanje s člani LD Boh. Bistrica in LD Stara Fužina pri izvajanju 

plašenja kormoranov. Vsa zahvala za res vzorno in odzivno sodelovanje. UO je zato na eni 

izmed svojih rednih sej sprejel sklep, da se vsem članom RD, ki so tudi člani LD prizna plašenje 

kormoranov v kvoto ur za delovno obveznost ( 10 ur ) in tudi čistilno akcijo ( 5 ur ). 

Kot že vsa leta do sedaj, smo pred pričetkom glavne turistične sezone organizirali sestanek z 

izvajalci vodnih aktivnosti, na vodnih površinah v našem ribiškem okolišu, kar je pripeljalo do 

tega, da v času turistične sezone ni  bilo zaznati večjih nevšečnosti med ribiči in njimi – izvajalci 

in turisti. 

Sprejeta odločitev, da bomo vse članice in člane o aktualnih dogodkih, (zakonodaji, statut, 

pravilniki, poslovniki, obvestila, zbor članov, gradivo, čistilne akcije, delavne akcije, itd.) 

obveščali izključno samo preko naše spletne strani www.rdbohinj.si,  se je pokazala kot prava 

in nam je v teh »koronskih« časih omogočila nemoteno delovanje tako na področju prodaje 

ribolovnih dovolilnic, kakor tudi sprotnem obveščanju članstva o vseh aktualnih dogodkih. Zato 

vas prosimo in pozivamo, da se preko spletne strani redno seznanjate z aktualnimi novostmi, 

po pošti pa vam bomo pošiljali izključno samo položnice za plačilo letne članarine. 

http://www.rdbohinj.si/
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V letu 2021 smo nadaljevali s spletno prodajo turističnih ribolovnih dovolilnic na vseh prodajnih 

mestih, preko spletne strani »ribiškekarte.si«, rezultati prodaje pa so več kot zadovoljivi.  

To je bil kratek povzetek našega dela v preteklem letu, več pa vam bodo v svojih poročilih 

predstavili predsedniki posameznih komisij, ki delujejo v okviru organov RD Bohinj, o 

finančnem poslovanju pa se boste lahko seznanili iz finančnega poročila za leto 2021. Moje 

osebno mnenje je, da smo tudi v nenavadnem letu 2021 delali dobro, kljub zaostrenim pogojem 

ob razglasitvi epidemije, okužbam z korona virusom, ogromnemu izpadu ribičev turistov, 

predvsem pa v skladu z veljavno zakonodajo, pošteno in predano. Pred nami so novi izzivi, za 

katere sem prepričan da jim bomo kos, vendar le takrat, ko bomo vsi skupaj poprijeli za delo, 

ko bomo spoštovali pravila ribolova, ko bomo medsebojne odnose reševali na kulturen in 

dostojen način in ne bomo svojega nezadovoljstva in primitivizma razlagali po gostinskih 

lokalih in oglaševali na spletnih portalih, kajti s tem posamezniki izkazujete samo sami sebe.   

Vsi skupaj poskrbimo, da nam bo ribolov in druženje z ribiškimi tovariši v veselje, zadovoljstvo 

in nas navdajalo z pozitivno energijo. Zavedati se moramo, da je življenje mnogokrat prekratko, 

da bi nam kdor koli z svojim negativnim početjem onemogočal te lepe trenutke. 

Še vedno se bodo pred nami pojavili določeni problemi, vendar upam in sem prepričan, da jih 

bomo lahko rešili v zadovoljstvo vseh nas, to pa bomo dosegli le, če bomo prisluhnili drug 

drugemu svoje delo opravljali zakonito, pošteno in predano, vsi ne le posamezniki, kajti vsi 

imamo poleg pravic tudi dolžnosti, ker smo vsi v RD Bohinj pristopili prostovoljno pod enakimi 

pogoji, enakimi pravicami in dolžnostmi. 

V mesecu marcu 2023 nas čaka še ena pomembna naloga, to so volitve novega vodstva RD 

in članov njenih organov – komisij, zato vas že sedaj pozivam, da vsi tisti, ki imate željo 

kandidirati na volitvah v organe RD Bohinj  to v prihodnjem letu tudi storite. Zavedati se 

moramo, da je članstvo vsako leto starejše in da prihaja čas, ko bodo morali obveznosti 

vodenja in upravljanja prevzeti mlajši. V UO se bomo potrudili, da bomo pravočasno sprožili 

vse postopke in vsem kandidiranje omogočili pod enakimi pogoji. Vsi sklepi in postopki, bodo 

pravočasno objavljeni na spletni stran. 

V prihajajoči ribolovni sezoni vam želim predvsem da ostanete zdravi, da se tok življenja 

povrne v neke normalne tirnice, obenem pa se vam zahvaljujem za vaše pozitivno zaupanje. 

 

 

 DOBER PRIJEM ! 

 

 

                                                                                     Predsednik RD Bohinj 

                                                                                           Marko KRAJNC 

 

 

 


