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VABILO NA DAN RIBIČEV Z ZBOROM ČLANOV RD VRHNIKA 
 

 
 
Spoštovani tovariši in tovarišice, 
 
Skladno z navodili državnih inštitucij glede preprečevanje okužb z boleznijo COVID-
19 je s 1.6.2020 dovoljeno javno zbiranje več kot 50 ljudi. Zato Vas Ribiška družina 
Vrhnika vabi na Dan ribičev z letnim Zborom članov. 
 
Urnik: 
 
07:00 – 08:00 Začetek zbiranja in prijava udeležencev 
08:00 – 11:00 Ribolov za najtežjo ribo v ribniku pri ribiškem domu 
11:30 – 13:00 Zbor članov 2020 
13:00 – naprej Razglasitev zmagovalcev in kosilo 
 
 
Zbor članov bomo izvedli na prostem. Zaščitnih mask RD Vrhnika ne bo delila, če jo 
želite imeti, jo prinesite s seboj.  
 
V primeru slabega vremena se ribolov odpove in se izvede samo Zbor članov in 
kosilo z zborom ob 11.30 
 
Po kosilu si boste člani lahko ogledali prenovljen ribiški dom, kateri bi začel z novim 
najemnikom, imenom in prenovljeno ponudbo obratovati s 1.7.2020.  
 
Se že veselimo ponovnega druženja in pogovora o bolj ribiških tematikah. 
 
 
Upravni odbor RD Vrhnika      Vrhnika, 10.06.2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@rdvrhnika.si
http://www.rdvrhnika.si/
http://www.rdvrhnika.si/


 

 
Ribiška družina Vrhnika, Sinja Gorica 57, 1360 Vrhnika | E: info@rdvrhnika.si, W: www.rdvrhnika.si | DŠ: 
50913026, MŠ: 5220963000. Datum registracije: 13. 6. 1959, registrski organ: Upravna enota Vrhnika. Ribiška 
družina je društvo s statusom delovanja v javnem interesu. TR: SI56 0202 7001 6227 330, NLB d.d. 

 Information Classification: Internal  

VABILO NA REDNI VOLILNI ZBOR ČLANOV RD VRHNIKA 2020 
 
Upravni odbor Ribiške družine Vrhnika na osnovi sklepa, ki ga je sprejel na podlagi 
drugega odstavka 21. člena Statuta Ribiške družine Vrhnika na svoji redni seji, ki je 
bila 1. junija 2020 sklicuje Zbor članov Ribiške družine Vrhnika, ki bo v SOBOTO, 20. 
junija 2020, s pričetkom ob 11:30 uri v Ribiškem domu Sulec, Sinja Gorica 57, 
1360 VRHNIKA. 
 
Predlagani dnevni red: 
 
1. Otvoritev letnega zbora članov 
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh 
overovateljev 
3. Pregled prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti 
4. Obravnava in sprejem poročil o delu RDV v letu 2019 
a. Poročilo predsednika 
b. Poročilo tajnika 
c. Poročilo blagajnika 
d. Poročil gospodarja 
e. Poročilo vodje ribiške čuvajske službe 
f. Poročilo gospodarja Ribiškega doma Sulec 
g. Poročilo disciplinskega tožilca 
h. Poročilo vodje mladinske sekcije in ribiškega kroška na OŠ Ivana Cankarja 
i. Poročilo Nadzornega odbora družine o spremljanju dela organov družine in o 
preverjanju finančnega in materialnega poslovanja družine v letu 2019 
5. Razprav o vseh poročilih 
6. Obravnava in sprejem zaključnega računa družine za leto 2019 
7. Predstavitev letnega programa ribiškega upravljanja za Vrhniški ribiški okoliš in 
društvene dejavnosti v ribolovnem letu 2020 
8. Volitve novega predsednika, članov UO in ostalih članov v organe družine 
9. Podelitev priznanj 
10. Predlogi in pobude članov in mladincev 
 
Član RD, ki želi predlagati spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda, mora to 
pisno sporočiti UO RD najmanj pet dni pred zasedanjem. Svoj predlog mora 
obrazložiti. Če je izpolnjen ta pogoj, Zbor pred sprejetjem dnevnega reda najprej 
glasuje o predlagani spremembi oziroma dopolnitvi in nato o dnevnem redu v celoti. 
V pričakovanju vaše zanesljive udeležbe vas lepo pozdravljam in vam želim dober 
prijem! 
 
Vladimir Mikec, predsednik    Vrhnika, 06. junij 2020 
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