Pregled aktivnosti in dogodkov v letu 2019
V letu, ki je za nami smo zaključili precej težko in burno leto, končali nekatere projekte in začeli z
nekaterimi novim projekti z namenom izboljševanja delovanja ribiške družine. Kaj bi lahko še postorili
oz. izboljšali, kakšno je vzdušje pa poveste vi sami z udeležbo na zboru članov ali delovnih akcijah in
pikniku.
V letu 2019 smo še vedno veliko dela in časa namenili sanaciji stanja, ko sta nas prizadele dve vodni
ujmi v letu 2018. Prva nam je naredila precej škode v ribogojnici Besnica, druga povodenj se je
zgodila, ko je narasla reka Tržiška Bistrica prestopila bregove in s seboj odnesla večjo količino rib.
Zaradi vseh teh neljubih dogodkov, ki so nas doleteli smo se odločili za nekatere začasne ukrepe, ki
smo jih zapisali v ribolovnem režimu za leto 2019 in smo jih tudi izvedli in upam, da ste jih člani z
razumevanjem sprejeli. V ribolovnem režimu pa ste lahko videli, da je za leto 2020 režim na Tržiški
Bistrici enak, kot je bil pred letom 2019.
Večino del se je poleg rednih »očiščevalnih akcij« opravilo v sami ribogojnici in izlovih. V letu 2019 je
bilo veliko intervencijskih izlovov na Tržiški Bistrici zaradi sanacijskih del, upam, da jih v letošnjem letu
po informacijah, ki jih imamo ne bo več.
V letu 2019 smo imeli plan s pričetkom vzgoje lipana v naši ribogojnici pa se žal ni uresničil, ker nismo
dobili iker lipana iz RD Kranj in nato še iz RD Bled, kjer je vidra praktično uničila matično jato.
Nadaljujemo s projektom ribogojnice v Žejah. Z občino Naklo smo v intenzivnem iskanju rešitve za
realizacijo izvedbe ribogojnice. Pri vsem tem se zelo angažirata naša članica Mojca Kalan Šabec in
član Andrej Šabec.
Tudi v lanskem letu smo organizirali za starejše člane RD enodnevno muharjenje na Savi. Pri tem smo
organizirali tudi pomoč mlajših članov. Vsi prisotni na tem ribolovu so bili zelo zadovoljni in so
obljubili, da še pridejo.
Sproti smo obravnavali pobude, ki so bile posredovane in jih je tudi UO v večini primerov sprejel.
S promocijami RD še nadaljujemo, primarno z osnovnimi šolami. Imeli smo obiske iz osnovnih šol iz
Kranja. S temi promocijami želimo navdušiti mladino za ribištvo.
Prav tako naš član Jožef Smolej objavlja članke v glasilu Ribič in nekaj člankov je bilo objavljenih
Gorenjskem glasu
Piknik prostor je v času sredine pomladi, poletja in jeseni praktično vse vikende zaseden in smo lahko
veseli, da tudi s tem promoviramo našo RD.
V letu 2019 smo nabavili nov avtomobil Mitsubishi L200, ker je stari odslužil svoje. Imeli smo štiri
ponudbe in najugodnejša je bila za omenjeni avto. Kupili smo ga »na lizing«.
Ostala vlaganja v inventar naše RD pa so se izkazala, da se vložena sredstva vračajo. Posebno pa smo
lahko ponosni, da je zastavljeni cilj glede vzgoje in vložka gensko čiste potočne postrvi v naše
ribolovne vode v popolnosti realiziran.
Kakšno je bilo finančno stanje ob koncu leta 2018?
Stanje je zadovoljivo, kar je razvidno finančnega poročila. Osnovna dejavnost ima še vedno nekaj
primanjkljaja, ki pa je bil v letu 2019 še močno zmanjšan. Upam lahko, da v letu 2020 tega
primanjkljaja ne bo več.
Prihodki so v letu 2019 so bili za 6,12% višji kot v letu 2018, odhodki pa so bili v letu 2019 za
0,75%manjši kot v letu 2018, kar je tudi zelo pozitivno. Kljub temu, da se nam izteče kredit za

kupljene parcele poleti letos in da smo kupili nov avtomobil smo lahko zelo zadovoljni, da je bilo
poslovanje pozitivno. Stanje na bančnem računu dne, 18.02.2019 je 13.228 EUR.
UO je glede na poslovanje na preteklo leto sprejel sklep, da se članarina za leto 2020 ne poveča.
Upam na enak rezultat v letu 2020.
Še enkrat zahvala vsem članom, ki ste aktivno sodelovali pri izvedbi našega programa. Zahvala
tudi nosilcem nalog, za katera smatram, da so bile kvalitetno in strokovno izvedene.
Vsem članom želim dober prijem in seveda obilo dobrega tovariškega počutja v naši sredini,
katerega si ustvarjamo le sami!
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