Pregled aktivnosti in dogodkov v letu 2021
Leto, ki je za nami je bilo naporno leto. Nadaljevali smo z začetimi projekti in začeli z nekaterimi
novim projekti. Kaj bi lahko še postorili oz. izboljšali, kakšno je vzdušje pa poveste vi sami z udeležbo
na zboru članov, delovnih akcijah in upam tudi na naslednjem pikniku, katerega nam je v letu 2021
uspelo organizirati in izpeljati.
Ribolovnega režima kot ste lahko videli pa v 2022 ostaja enak, sprememba je le v tem, da ni potrebno
po porabi polovičnih ribolovnih dni za Savo in Tržiško Bistrico podpis pooblaščene osebe v letno
ribolovno dovolilnico. V preteklem letu smo vložili lipana v Tržiško Bistrico in ker želimo zaščititi in
povečati populacijo lipana uplen gorvodno od mostu čez Bistrico v Podbrezju ni dovoljen.
UO je kljub težkemu poslovnemu letu sprejel sklep, da se članarina za leto 2022 ne poveča.
V letu 2021 smo imeli tudi brezplačni najem programske opreme za e-čuvaj in e-letne ribolovne
dovolilnice, kar pa se je izkazalo za dobro odločitev in bomo s takim načinom tudi nadaljevali. 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. Tudi v letu 2021 so bili
intervencijski izlovi v naših revirjih zaradi sanacijskih del.
Še vedno se nam ni uresničila želja s pričetkom vzgoje lipana v naši ribogojnici-problem je nabava iker
lipana. Če nam bo uspelo nabaviti ikre bomo nadaljevali s tem projektom.
V letu 2021 smo nadaljevali s projektom ribogojnice v Žejah. Zadeva žal še ni rešena.
Smo pa navezali kontakt z občino Tržič za najem parcele v Podljubelju na kateri bi bilo možno zgraditi
ribogojnico. Vse pa je seveda zopet odvisno od soglasij in same občine Tržič.
Tudi v lanskem letu smo organizirali za starejše člane RD enodnevno muharjenje na Savi. Prav tako
smo organizirali srečanje Zlati krap, interno muharsko in interno kraparsko srečanje.
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.
V letu 2021 smo bili oproščeni plačila polovice koncesijske dajatve zaradi širjenja corone virusa
Kakšno je bilo finančno stanje ob koncu leta 2021?
Stanje je kljub ukrepom za preprečevanje širjenja coronevirusa pozitivno, kar je razvidno iz
finančnega poročila. Osnovna dejavnost ima primanjkljaja, ki pa je bil v letu 2021precej manjši kot
v letu 2020. Upam, da bo stanje konec leta 2022 pozitivno.
Prihodki so bili v letu 2021 za 20,7% višji kot v letu 2020, odhodki pa so bili v letu 2021 za 8,4%
višji kot v letu 2020. Kredit so odplačani, leasing za avto pa znaša še 7.528 EUR. Stanje na bančnem
računu na dan, 31. 12. 2021 je bil 5.783 EUR.
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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