
Zapisnik Zbora članov RD Vrhnika, ki je potekal v dvorani OŠ Ivana Cankarja, Lošca 1, 1360 Vrhnika, 
in sicer 8. marca 2019 s pričetkom ob 17:00 uri. 

AD 1 - Odprtje Zbora članov 2019 
Zbor članov odpre predsednik RD Vladimir Mikec, ki pove, kdo se je v minulem letu pridružil RD, kdo 
je naredil čuvajski izpit in kdo praznuje okroglo obletnico. Nadaljuje z dnevnim redom. 

AD 2 - Izvolitev delovnega predsedstva 
Predsednik Mikec pozove k oblikovanju delovnega predsedstva, verifikacijsko-volilne komisije, 
zapisnikarja in dveh overovateljev. Predlagani člani delovnega predsedstva so Tone Jereb, Marjan 
Koderman in Janez Obid. Predlog, ki ga da na glasovanje, je soglasno sprejet, nihče ni proti, nihče se 
ne vzdrži. Izvoljeni člani zasedejo položaje. Izvolitev verifikacijske - volilne komisije: predlagani člani 
so Marko Barišić, Aleksandar Stević, Rok Majer. Predlog, ki ga da na glasovanje, je soglasno sprejet, 
nihče ni proti, nihče se ne vzdrži. Izvoljeni zasedejo položaje. Izvolitev zapisnikarja: predlagani je Jure 
Ušeničnik Schifferstein. Predlog, ki ga da na glasovanje, je soglasno sprejet, nihče ni proti, nihče se 
ne vzdrži. Izvoljeni zasede položaj. Izvolitev dveh overovateljev: predlagana sta Marko Mikuž, Milan 
Rodošek. Predlog, ki ga da na glasovanje, je soglasno sprejet, nihče ni proti, nihče se ne vzdrži. 
Izvoljena zasedeta položaj. 

AD 3 - Pregled prisotnosti in sklepčnosti 
Verifikacijska komisija ugotovi, da je prisotnih manj kot polovica članov, zato odloži zasedanje Zbora 
članov za 30 minut. Po pretečenih 30 minutah ugotovi, da je prisotnih 41 članov od 98, kar zagotavlja 
sklepčnost Zbora članov. Delovno predsedstvo, ki ga vodi Tone Jereb, nadaljuje z delom. Prebere 
dnevni red Zbora in predlaga članom, da ga sprejmejo. Predlog da na glasovanje, vsi so za, nihče ni 
proti, nihče se ne vzdrži. Pove, da smo čakali 30 minut, ker na začetku nismo bili sklepčni. 
Sklep 1: člani ZČ so počakali 30 minut, po 30 minutah je ZČ sklepčen. Prisotnih je 41 članov RD. 
Sklep 1a: ZČ se strinja s predlaganim dnevnim redom. 

AD 4 - Obravnava in sprejem poročil 
Poročila so bila predstavljena v gradivu, ki ga je UO poslal članom po navadni pošti. Predsednik RD 
doda, da bi želel konkretna vprašanja članov na podana poročila. Na začetku poda še nekaj smernic, 
ki so najbolj pereča za tekoče leto 2019. Izpostavi gostinski lokal v ribiškem domu in iztek pogodbe 
trenutnega najemojemalca. Želi, da izvolimo komisijo 4 ljudi, ki bi zbirala in urejala ponudbe glede 
oddajanja gostinskega lokala. Predlaga, da ZČ pooblasti UO o odločanju o vsoti denarja, ki se bo 
določala za morebitne spremembe glede gostinskega lokala (adaptacija). Po statutu mora ZČ odločati 
o vsaki vsoti nad 8000 EUR. Vpraša ZČ, kaj meni o tem. 
Letos smo dobili prvo pripombo glede Zavoda RS o varstvu okolja glede našega RGN. So mnenja, da 
3-letni program odlovov na gojitvenih potokih z agregatom ni primeren, temveč je primerna le 
sonaravna vzreja. Glede na to, da so nekateri potoki ponikalnice, bomo tam še vedno lahko odlavljali z 
agregatom, na drugih, ki se izlivajo v Ljubljanico, pa ne. Zato smo že bili prisiljeni spremeniti RGN in 
uvesti sonaravno vzrejo. Jereb se zahvali za pojasnila in nadaljuje z dnevnim redom.  
Jereb pozove, če bi avtorji poročil želeli dodati in povedati pred ZČ. Javi se Mikec pri 
okoljevarstvenem poročilu. Omeni Tojnico, ki je bila v 2018 dvakrat onesnažena. Pravi, da smo ribiči 
našli vzrok, toda kljub obveščanju ustreznih ustanov nismo dosegli želenega (dejanje je romalo na 
sodišče s pripisom “neznani povzročitelj”). 
Poročilo pove tudi vodja mladinske sekcije. 
Glede poročila Nadzornega odbora poda nekaj besed Mikec, saj nekdanji vodja Ščepanovič ni 
podaljšal članstva. Ostala poročila so bila podana v gradivih in nanje ni bilo dopolnitev. 
Na koncu Mikec doda, da analiz rib iz Ljubljanice še ni, zato je uživanje rib iz te reke še vedno po 
lastni presoji in na lastno odgovornost. 

AD 5 - Razprava o letnih poročilih 
Vodja ZČ ugotovi, da smo izčrpali predstavitev poročil. Odpira razpravo. Na razpravo se prijavi Milan 
Rodošek. Zaskrbljen je nad turističnim razvojem pri ribnikih Opekarna. Pravi, da je bil izpostavljen le 
en problem, in sicer, da bodo vsi vključeni skupaj gradili čolnarno. Sprašuje se, zakaj ni bilo 
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izpostavljeno glede čolnarjenja. Takoj replicira Barišić. Pravi, da prvotni načrti ne bodo uresničeni, to 
pa zaradi delovanja Zavoda za varstvo narave in naših pripomb na projekt. 
Rodošek pove še, da ga skrbi glede oddajanja ribiškega doma. Meni, da je naša osnovna dejavnost 
gospodarjenje z ribami. Meni, da če bi investicija prekašala 15.000 EUR, da bi morali vseeno sklicati 
ZČ. Doda še, da če ne imeli odškodnine Kemisa, ne bi bili v takšnem finančnem stanju, kot je, ampak 
bi bili na pozitivni ničli. Meni, da če bi zagotavljali najemniku pogoje HACCP, bi bila naša investicija 
zelo velika. Kuhinjo bomo morali popolnoma spremeniti in izboljšati, to pa je finančno gledano velik 
zalogaj. Najbolj ga moti, da ni analize rib iz Ljubljanice, ki so bile odvzete že leta 2018. Po letu dni še 
ne vemo, kaj se dogaja oziroma kaj se je dogajalo z njimi. Meni, da je zadaj nek lobij, ki ščiti 
onesnaževalce.  
Replicira Barišić, ki pravi, da je dogajanje glede Kemisa smešno. Pravi, da si želimo priti do analiz in 
od odgovornih zahtevamo odgovore.  
Drugih zahtevkov za razpravo ni. Jereb sklene razpravljanje in predlaga sklepe. 
Sklep 2: ZČ potrdi podana poročila predsednika in UO. Predlog poda na glasovanje. Vsi so za, nihče 
proti, nihče se ne vzdrži.  
Sklep 3: poročilo od točke “b” do točke “i” ZČ sprejme skupaj z dopolnitvami. Predlog poda na 
glasovanje. Vsi so za, nihče ni proti, nihče se ne vzdrži. 
Sklep 4: ZČ sprejme in potrdi poročilo nadzornega odbora za leto 2018. Predlog poda na glasovanje. 
Vsi so za, nihče ni proti, nihče se vzdrži. 

AD 6 - Predstavitev Letnega programa ribiškega upravljanja za Vrhniški ribiški okoliš in 
društvene dejavnosti v ribolovnem letu 2019 
Jereb predstavi točko. Plan predstavi Mikec, posebej poudari ekološki dan RD Vrhnika. Mikec doda 
še letne kvote. Predlog je, da se letne kvote obdržijo take kot so, in sicer za leto 2020. Jereb odpira 
razpravo o planu za 2019 in o kvotah za 2020. Mikec vpraša gospodarja RD glede sprememb 
vlaganja alohtonih vrst z letom 2021 (prepoved vlaganja v odprte vode z letom 2021 v zaščitene cone, 
Krajinski park, …). Mikec še doda, da se bomo pogovarjali z ministrstvom in ZZRS, da bi pri nas 
naredili spremembo, ker na tak način, ko vlagamo šarenko, posredno “ščitimo” lipana in domorodno 
potočno postrv. Omenjeni vrsti sta v revirjih RD Vrhnika deficitarni. Jereb predlaga sklepa, ki sta: 
Sklep 5: ZČ sprejme plan za leto 2019. Predlog poda na glasovanje. Vsi so za, nihče proti, nihče se 
ne vzdrži. 
Sklep 6: ZČ sprejme predlagane letne kvote za 2020. Predlog poda na glasovanje. Vsi so za, nihče 
proti, nihče se ne vzdrži. 

AD 7 - Obravnava in sprejem zaključnega računa družine za leto 2018 
Točno predstavi Jereb. Vprašanj članov ZČ ni. Jereb predlaga sklep, ki je: 
Sklep 7: ZČ sprejme finančno poročilo in zaključni račun za 2018, ki ga je pripravil rač. servis in 
predstavila predsednik in blagajnik. Predlog poda na glasovanje. Vsi so za, nihče proti, nihče se ne 
vzdrži. 

AD 8 - Razprava o oddaji ribiškega doma novemu najemniku 
Jereb začne točko. Vpraša, če kdo želi še kaj dodati. Mikec se naveže in reče, da prosi člane, da 
povprašajo znance, da pošljejo vprašanja ali ponudbe v zvezi z najemom. Pravi, da imamo do sedaj 
enega resnega interesenta in dva, ki nista tako resna (nista poslala vizije). Mnenje poda tudi Stević. 
Pravi, da bi se z najemnikom dogovorili za sorazmerni delež vložka za sanacijo kuhinje itd., da bi na 
tak način lažje sodelovali z najemnikom, hkrati pa bi imeli gostinski lokal, ki zadošča standardom. 
Doda, da vsekakor potrebujemo najemnika, ki je sposoben voditi takšen lokal.  
Rodošek vpraša, kaj je s problemom čistilne naprave v ribiškem domu. Odgovori Barišić, ki pravi, da 
je zadeva urejena, da imamo novo greznico, ki ustreza standardom. Ta zadeva, tudi kurilnica, je 
urejena. Na srednji rok ne računamo, da bi glede teh stvari morali spreminjati, dodelovati in dodatno 
financirati omenjena projekta.  
Jereb ugotovi, da se nihče drug ne javi na razpravo in predlaga sklepa: 
Sklep 8: ZČ pooblašča člane UO RD Vrhnika, da sklenejo pogodbo z novim najemnikom gostinskega 
lokala v ribiškem domu. V ta namen ustanovi 4 ali 5 člansko komisijo, ki se z bodočim najemnikom 
pogovarja za sklenitev pogodbe. Predlog poda na glasovanje. Vsi so za, nihče ni proti, nihče se ne 
vzdrži. 
Sklep 9: ZČ pooblašča člane UO RD Vrhnika, da v primeru potrebe prenove gostinskega lokala v 
skladu s 23. členom statuta RD Vrhnika odloča o znesku, ki je višji od 8000 eur. Dodatnih mnenj ni. 
Predlog poda na glasovanje. Vsi so za, nihče proti, nihče se ne vzdrži. 
AD 9 - Volitve nadomestnih članov v organe družine 
Jereb nadaljuje s to točko in omeni, da Lupinc ni obnovil članstva, Ščepanovič tudi ne. Izvoliti moramo 
nova predstavnika omenjenih komisij, torej okoljevarstvene komisije in Nadzornega odbora. Člani ne 
podajo vprašanj na omenjeno tematiko.  
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Jereb poda razrešnico, predlog da na glasovanje. Vsi so za, nihče ni proti, nihče se ne vzdrži. Nato 
predlaga po UO, da ZČ imenuje Joka Čančarja za vodjo okoljevarstvene sekcije. Za vodjo 
Nadzornega odbora predlaga Marjana Kodermana. Jereb daje v razpravo. Koderman se javi, da je 
praksa, da se predlaga člane komisije, ne pa drugih. Odgovori Jereb, da so možnosti odprte, da je 
predlog bil podan. Mikec doda, da se Čančar in Koderman strinjata. Jereb da na koncu predlog na 
glasovanje. Za predlog so vsi za, nihče ni proti, nihče se ne vzdrži. 
Sklep 10: novi vodja okoljevarstvene komisije je Joko Čančar, vodja Nadzornega odbora pa Marjan 
Koderman. 

AD 10 - Razno, predlogi in pobude članov in mladincev 
Jereb odpre točko. Med prisotnimi člani spodbudi debato in odpira razpravo. Javi se Barišić, pove 
glede slepih sulcev v Ljubljanici in Ljubiji (kjer je bil odvzet en oboleli osebek). Pravi, da smo se 
posvetovali s strokovnjaki doma in v tujini. Možnosti je več, analize pa niso pokazale nič (ne bakterije, 
niti virusa). Pozove člane, da so pozorni na dogajanje sploh glede oči (bledica). Pravi še, da smo prvič 
ujeli markiranega sulca. Vložen je bil leta 2009 pri Podpeči, ujet pa je bil nad Mantovskim mostom. 
Imel je 3-4 kg, zato smo posumili na bolezen. Bravničar in Snoj sta mnenja, da je morda razlika v 
genetiki, lahko pa da je sulcev toliko, da ne zrastejo.  
Javi se Stević, ki ima pobudo glede Ribčevega ribnika. Pravi, da ga moramo nujno urediti, preveč je 
blatnika. Poleti ribiči tam ne morejo loviti. Poziva člane, da skupaj sodelujejo pri tej akciji.  
Javita se še Barišić in Mikec. Skladno s predlogom februarske redne seje UO RD Vrhnika, predlagata 
predsedstvu dva predloga: 

• Predlog 1: ribolov v ribniku pri ribiškem domu je le na način ujemi in spusti. 
• Predlog 2: režim za člane nad 65 let ostaja nespremenjen, predlaga se sprememba, ki je, da 

je na 1 ribolovni dan dovoljen le uplen kvote za 1 osebo, ne po osebi! Do 5 dni, kolikor je 
normalno gostov, sta 2 normi, od vključno 6 gosta naprej pa je po 1 norma. Če lovi oseba A na 
ribniku, kjer je dovoljen uplen 1 krapa na dan, in vpiše gosta, je dovoljeno tema dvema 
osebama v enem ribolovnem dnevu upleniti le 1 krapa, ne 2.  

Omeni tudi ribolov na dve palici. Pravi, da je to dopustno pri ribolovu krapa, ne soma. Soma lahko 
lovimo samo na eno palico, krapa na dve, toda samo na koruzo in bojli. Soma lovimo z eno palico.  
Na razpravo se javi Rodošek. Dotakne se lova soma in krapa. Pravi, da v pravilniku to ni natančno 
opredeljeno. V pravilniku bi morali napisati, katere vabe so za katero ribo dovoljene. Povedal je še 
glede delovnih akcij. Pravi, da pride pet ljudi in da dajmo delat tako, da naredimo tisto, kar je možno 
narediti s takšno ekipo, kar je pač mogoče končati. Pravi tudi, da moramo paziti, kako žagamo veje ob 
vodi, da se riba lahko kam skrije. Replicira Stević. Pravi, da je bil zraven glede delovnih akcij in da so 
grmovje v vodi pustili. 

Drugih razpravljavcev ni. Jereb da predlog 1 na glasovanje ZČ. Za predlog se opredeli 16 članov, proti 
jih je 8, vzdržijo se 4 člani. 
Sklep 11: režim na ribniku pred ribiškim domom je z letom 2020 samo na način ujemi in spusti. 

Jereb da na glasovanje tudi drugi predlog glede dnevne norme za osebe nad 65 let oziroma njihove 
goste. Predlog da na glasovanje: vsi so za, nihče ni proti, nihče se ne vzdrži. 
Sklep 12: na 1 ribolovni dan je dovoljen le uplen kvote za 1 osebo, ne po osebi! Do 5 dni, kolikor je 
normalno gostov, sta 2 normi, od vključno 6 gosta naprej pa je po 1 norma. Sklep velja za člane, ki so 
dopolnili 65 let. 

Jereb zaključi z delom točke in doda, da je v lanskem letu umrl naš nekdanji in dolgoletni član, a mu 
nismo kupili ikebane. Naveže se Barišić, ki pove, da UO žal ni bil seznanjen z njegovo smrtjo. Doda, 
da se UO strinja in da je popolnoma normalno, da se od vsakega dostojno poslovimo. Naveže se 
Mikec, ki poudari, da je celoten UO za in da se spodobi, da se dostojno poslovimo od osebe, ki je v 
RD pustila pečat. A vendar če ne vemo, da je oseba umrla, ne moremo reagirati. Obid odgovori, da je 
to pošteno, a da mora to skleniti UO na svoji redni seji. Pravi še, da moramo vse obravnavati enako in 
da UO naredi v tej smeri pozitiven premik. Oglasi se tudi kot praporščak, da je razočaran, da s strani 
UO ne dobi informacij glede udeležbe praporja na občinskih dogodkih. Doda še, da ga boli, da so 
srečanja Conskega odbora prazna, da se člani RD Vrhnika bolj množično ne udeležujemo teh 
dogodkov.  

Mikec se naveže, da bo UO poskrbel za obveščenost članov o omenjenih dogodkih preko SMS 
sporočil. Obid še pove, da si želi zmanjšanje članov UO iz 11 na 5, bi pa bili na seje vabljeni tudi 
ostali, ki so aktivni v določenem obdobju. Jereb na to doda, da mora UO glede tega najprej oblikovati 
predlog. Člane ZČ pozove k dodatni razpravi, vendar se nihče ne javi. 
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Vodja ZČ ugotovi, da smo izčrpali vse točke dnevnega reda. Nihče se ne javi na dodatno razpravo. 
Vodja ZČ se zahvali vsem udeležencem in zaključi ZČ ob 19:07. 

Vrhnika, 11. marec 2019 

Zapisnikar: 

Jure Ušeničnik Schifferstein 

Overovatelja zapisnika: 

Marko Mikuž 
 
 

Milan Rodošek 
 
 

Predsednik delovnega predsedstva: 

Tone Jereb 
 
 

Predsednik RD Vrhnika: 

Vladimir Mikec 
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