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Bohinjska Bistrica; februar 2022 

 

PROGRAM DELA RD BOHINJ ZA LETO 2022 

 

SKRB ZA NEMOTENO FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE 

Poskrbeli bomo za kar najbolj racionalno porabo denarnih sredstev pridobljenih iz naslova 

prodaje turističnih ribolovnih dovolilnic, nakupa dovolilnic članic, članov in mladincev, članarin 

in denarnih sredstev pridobljenih preko izvedbe drugih del  (elektro izlov). Pri tem se moramo 

zavedati, da naša RD redno zaposluje ribogojca za polni delavni čas, s 1.3.2022 pa bomo z 

vodjo čuvajske službe sklenili pogodbo o medsebojnem sodelovanju za čas 6 do 8 mesecev, 

pri čemer bo mesečni strošek plač za oba znašal cca. 2.500,00 €. Redno vsak mesec bomo 

odplačevati kredit pri Gorenjski banki d.d. kateri nam zapade oktobra 2023, koncesijsko 

dajatev, plačilo vseh tekočih stroškov, nakupa rib za vlaganje, hrane za ribe, zavarovanja itd.  

 

INVESTICIJA V SANACIJO VSAJ ENEGA BAZENA IN MANJŠA VLAGANJA V 

DOKONČANJE RIBIŠKEGA DOMA 

Zaradi pojava krušenja sten zunanjih bazenov, smo že v lanskem letu planirali obnoviti vsaj 

dveh bazenov, vendar nam to ni uspelo zaradi izpada dohodka - epidemija Covid -19, zato v  

letošnjem letu načrtujemo obnova vsaj enega bazena, ki bo obsegal obnovitev sten in tal za 

kar bomo po naši oceni potrebovali cca 3.000,00 €. V samem ribiškem domu želimo dokončati 

stopnišče, ki vodi v mansardo in vališče (položiti ploščice) in urediti stopnišče iz vališča, ki vodi 

do zunanjih bazenov za kar pa predvidevamo strošek v višini cca. 4.500,00 €, poleg tega pa 

nameravamo ob zunanjih bazenih postaviti nadstrešnico za shranjevanje opreme, predviden 

strošek 1.000,00 €. 

 

DELO Z MLADIMI, IZOBRAŽEVANJE ČLANOV, SODELOVANJE Z OBČINO 

BOHINJ, RD, ZRDG, RZS, ZZRS, LD, TURISTIČNIMI DELAVCI 

Na podlagi izdelanega programa in strategije dela z mladimi bomo pristopili k realizaciji 

programa s ciljem, da v naše vrste privabimo čim  več mladih, kajti le tako, bomo lahko uspešno 

nadaljevali naše poslanstvo in ga predali mladim izobraženim kadrom. Poskrbeli bomo, da se 

bodo naši mlajši člani udeleževali strokovnih usposabljanj in s tem pridobili ustrezna znanja, ki 

so potrebna za uspešno  vključevanje v delo in članstvo v RD, prav tako, pa tudi na posameznih 

strokovnih področjih - gospodar, ribiški čuvaj, ribogojec. V ta namen smo že planirali določeno 

število kandidatov, ki jih bomo poslali na strokovna izobraževanja. Nadaljevali bomo 

sodelovanje z Občino Bohinj, sosednjimi RD, RZS, ZZRS, RDG, LD, Turizmom Bohinj – 

sodelovanje in pomoč pri organizaciji ribiškega festivala v mesecu septembru, projektu Julijske 

Alpe  ribolov in muharjenje in Turističnim društvom Bohinj. 
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SKRB ZA ČISTO NARAVO, ZAGOTAVLJANJE RIBJEGA STALEŽA V NAŠIH 

VODAH, PROMOCIJO RIBIŠTVA V BOHINJ, TEKMOVANJA 

Trudil se bomo, naše vode in naravo ob njih ohranjati čimbolj čisto, zato bomo poskrbeli za 

organizacijo pomladanske in jesenske čistilnih akcij, če bo le to mogoče in skozi celotno 

ribolovno sezono v okviru delavne obveznosti članic in članov RD. Zagotavljali bomo zadosten 

stalež rib v naših vodah, tako z nakupom rib za vlaganje in vzrejo potočne postrvi, lipana in 

jezerske postrvi v naši ribogojnici. Tu se nam je v letu 2021 pokazala pravilna odločitev, ko 

smo šli v popoln začetek vzreje rib od iker naprej o čemer se boste lahko seznanili iz poročila 

gospodarja.  Vzredili smo namreč tolikšno število mladic, da v zunanjih bazenih ribogojnice 

nimamo zadosti prostora. Velik poudarek bomo posvečali promociji ribištva v Bohinju in širše. 

V sodelovanju s Turizmom Bohinj stopamo v skupni projekta, ( Julijske Alpe – ribolov in 

muharjenje ) in Turizmom Posočja v projekt, ki je sofinanciran s sredstvi EU. V ta namen bomo 

izdali novo brošuro o ribolovu na območju celotnih Julijskih Alp in skupno nastopali na vseh 

pomembnih sejmih. Ob lanski izdaji publikacije Ribištvo v Bohinju v štirih jezikih, kjer ribištvo 

dejansko promoviramo v okviru, vsebini in obliki kot destinacijo Bohinja smo prejeli mnogo 

pohval za tako celovito predstavitev, tako da bomo v zelo kratkem času primorani iti v ponatis. 

Še vedno močno upamo, da bomo končno tvorno in vsebinsko pričeli sodelovati v pripravi in 

izvedbi ribškega festivala v mesecu septembru. Dosedanja praksa je pokazala, da ima RD 

najmanj koristi iz naslova tega festivala, tu mislim predvsem na finančno plat izvedbe, kar se 

je posebej pokazalo tudi v letu 2021, ko je bila udeležba zaradi znanih razlogov izredno 

majhna.   

 V letošnjem letu, bomo omogočili našim ribičem – tekmovalcem udeležbo na tekmovanjih v 

muharjenju za državno prvenstvo, pri čemer jim bomo povrnili stroške prijave in prevoza, kar 

jim v zadnjih dveh letih zaradi izpada prihodkov nismo mogli omogočiti.  

Prav tako, bomo jeseni organizirali tekmo veteranov v muharjenju za državno prvenstvo in 

tekmo za pokal RD Bohinj. 

Za konec bi rad ponovno pozval vse članice, člane in mladince, da nam po svojih najboljših 

močeh pomagajo uresničiti zastavljene cilje, da se vsi skupaj bolj vključimo v delo družine in 

verjemite mi, kjer je dobra volja, sloga in moč tam so tudi uspehi, to smo prav gotovo pokazali 

v letu ki je za nami, ki je bilo v dosedanjem delovanju RD Bohinj eno najtežjih. 

 

OSTANITE ZDRAVI IN DOBER PRIJEM! 

 

 

                                                                                              Predsednik RD Bohinj 

                                                                                                     Marko KRAJNC 


