Pregled aktivnosti in dogodkov v letu 2020
V letu, ki je za nami smo zaključili precej naporno leto, nadaljevali z začetimi projekti 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
upam na naslednjem pikniku, katerega nam je v letu 2020 vzela corona.

Informacije glede zbora članov - glede na Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic
drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE) v 114. členu
navaja začasne ukrepe na področju sklica skupščin društev, zveze društev oziroma podružnice
tujega društva, ki v prvem odstavku pravi: Ne glede na določbe temeljnega akta oziroma statuta
lahko društvo, zveza društev oziroma podružnica tujega društva (v nadaljnjem besedilu: društvo) v
času do preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja
ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19, o najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor
članov društva korespondenčno, če lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov.
Ker ne moremo zagotoviti (razlog je uporaba računalniške opreme) enakopravnost sodelovanja vseh
članov se bomo držali drugega odstavka, ki pravi: Društvo je dolžno sklicati zbor članov najpozneje v
treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi
zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.
Upam, da skličemo zbor članov že v aprilu na našem piknik prostoru na ribnikih Žeje.
Letošnje leto je tudi volilno leto v organe ribiške družine. Predlogi s predlaganimi člani bodo objavljeni
skupaj z gradivom za zbor članov.
Omeniti moram, da smo v letu 2020 podelili dve najvišji priznanji Ribiške zveze Slovenije našima
članoma za dolgoletno požrtvovalno delo v ribiški družini ter delu v organih zveze. Najvišje priznanje
plaketo Ivana Franketa je za svoje delo prejel t. Jožef Smolej in plaketo Ribiške zveze Slovenije t.Janez
Čadež.
V letu 2020 smo zaradi ukrepov za zajezitev širjenja corona virusa skušali narediti vse, da bi vpliv
ukrepov čim manj vplival na poslovanje ribiške družine. Zaradi zaprtja ribiškega doma zaradi
protivirusnih ukrepov smo se z našim najemnikom ribiškega doma dogovorili za oprostitev plačila
najemnine za drugo polovico marca, aprila in začetek maja. Fiksne stroške ribiškega doma je pokril
najemnik.
Ribolovnega režima kot ste lahko videli pa v 2021 ostaja enak.
Konec leta 2020 smo se tudi odločili za brezplačni najem programske opreme za e-čuvaj in e-letne
ribolovne dovolilnice. S to opremo bomo olajšali delo in učinkovitost čuvajske službe. Želimo si, da bi
zaradi enostavne uporabe čim več članov pričelo z uporabo te programske opreme, katero lahko vsak
član naloži na svoj pametni telefon.
Večino del se je poleg »očiščevalnih akcij« opravilo v sami ribogojnici in izlovih. V letu 2020 je bilo
veliko intervencijskih izlovov v naših revirjih zaradi sanacijskih del, upam, da jih v letošnjem letu ne bo
več.
Še vedno se nam ni uresničila želja s pričetkom vzgoje lipana v naši ribogojnici-problem je nabava iker
lipana. Kljub težavam bomo naredili vse, da nabavimo ikre in vzgojimo matično jato.

V letu 2020 smo nadaljevali s projektom ribogojnice v Žejah. Z občino Naklo smo v intenzivnem
iskanju rešitve za realizacijo izvedbe ribogojnice.
Tudi v lanskem letu smo organizirali za starejše člane RD enodnevno muharjenje na Savi. Prav tako
smo organizirali srečanje Zlati krap. Žal pa dveh dogodkov interno muharsko in interno kraparsko
srečanje zaradi ukrepov za zajezitev širjenja corone virusa nismo mogli izpeljati. Upam, da jih
izpeljemo v letošnjem letu.
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 postala stalnica. Kar nekaj ribiških družin se obrača na nas po nakupu gensko čiste
potočne postrvi.
Kakšno je bilo finančno stanje ob koncu leta 2020?
Stanje je kljub ukrepom za preprečevanje širjenja coronevirusa zadovoljivo, kar je razvidno iz
finančnega poročila. Osnovna dejavnost ima primanjkljaja, ki pa je bil v letu 2020 večji kot v letu
2019.Upam, da se stanje v letu 2021 popravi.
Prihodki so bili v letu 2020 za 14,9% nižji kot v letu 2019, odhodki pa so bili v letu 2020 za 5%
manjši kot v letu 2019. Kredit za kupljene parcele smo poleti dokončno odplačali, leasing za avto
pa znaša še 10.363 EUR. Stanje na bančnem računu na dan, 31. 12. 2020 je bil 1.782 EUR.
UO je kljub težko poslovnemu letu sprejel sklep, da se članarina za leto 2021 ne poveča.
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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