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POROČILO O DELU RD BREŽICE V LETU 2021 

 

   V letu 2021 je bilo v RD Brežice 350 članov. Od tega je bilo 5 častnih članov, 342 članov, 2 

članici in 1 mladinc. Tudi leto 2021 je zaznamovala epidemija COVID -19. Tako so bile 

aktivnosti omejene in celo ustavljene. Same aktivnosti RD Brežice so se v večjem delu leta 

odvijale. Kljub omejitvam smo imeli ribnik Prilipe odprt, kjer se je članstvo zbiralo in 

izvajalo športni ribolov. UO RD Brežice se je kljub vsem ukrepom sestajal in izvajal redne 

aktivnosti, katere so bile dovoljene. 

 

Predsednik RD Brežice Petar Dimitrovski 

 

Spoštovani ribiči in ribičke ! 

 

 Prvič v svojem mandatu se moram oglasiti na ta način. Lansko leto se je začelo normalno in 

potekalo mirno. vse do začetka Avgusta. Potem pa se je začel polom, 25. avgusta je odstopila 

celotna čuvajska služba. Na način, da so pisne odstopne izjave odložili v poštni nabiralnik 

skupaj z izkaznicami, ter opremo pustili spodaj v jurčku. Kar pomeni, da ni prišlo do 

osebnega kontakta. S tem svojim dejanjem pa so RD Brežice postavili pred dejstvo da izgubi 

koncesijsko pogodbo, po domače ukinitev RD Brežice. Vodja čuvajev Bruno Hauer naj bi 

iskal sestanek z mano že od začetka Avgusta. Vendar me ni poklical ali drugače obvestil kaj 

ga muči. Takšen način razumem, da ni želel srečanja z mano. Ko sem ga v ponedeljek uspel 

priklicati in se dogovoriti za sestanek v sredo ob 17.00 uri. Takoj sem poklical Ivana in 

Romana, da se dobimo na sedežu RD Brežice ob določeni 17.00 uri. S tajnikom in 

gospodarjem smo ga čakali več kot 50 minut. Med tem sem klical ribiško inšpekcijo in jo 

prosil kako mi lahko pomagajo ali svetujejo. Preusmerili so me na ribiški inšpektorat v 

Ljubljani in mi pustil nekaj časa, da poskusim ponovno vzpostaviti čuvajsko službo. Hvala za 

razumevanje Boštjanu in Angiju . V začetku Septembra sem sklical upravni odbor jih seznanil 

z dejstvi. Na tem sestanku je odstopil Robi Hauer, ki je bil član upravnega odbora in čuvaj. 

Na tem sestanku sem se vprašal, kakšen je status teh članov, saj jim je RD poravnavala vso 

članarino. V nadaljevanju smo se končno uspeli sestati upravni odbor in čuvaji v odstopu. 

Mislil sem, da bojo povedali, kaj jih teži. Razloga nismo slišali. Povedal sem jim, da jim je z 

njihovim odstopom poteklo članstvo in da bi bilo prav da preostali del članarine plačajo. 

Brunotu pa sem pokazal na facebook strani kraparske sekcije, da me osebno žali. Tudi po tem 

srečanju nismo bili nič bližje. Na tem srečanju pa je bil posebej glasen Samir Kadič ,član 

čuvajske in tekmovalne ekipe v krapolovu. S tem sestankom sem upal, da bo zopet zavlada 

mir, pa sem se zmotil. Kraparji pod vodstvom Samira so organizirali več dnevno tekmovalno 

srečanje. Ko sem ga vprašal ali se mu ne zdi, da bi kogarkoli obvestil v ribiški družini, mi je z 

nasmehom odgovoril da smo v konfliktu. Prisotni so bili še Bruno, Robi in brat Stiven. Moj 

komentar je bil samo, da bi za to moral biti obveščen. Samiru pa sem tudi dejal, da bi bilo 

dobro opraviti akcijo na trasi, ki je bila že do polovice pokošena in pobrana plastika. Želel je 

tudi, da bi jima družina finančno pomagal pri udeležbi na prvenstvu Alpe Adria, pa sem na to 

odgovoril, da do sedaj nismo imeli te prakse. Lahko si pa najde sponzorje in uporabi žiro 

račun RD Brežice. Po novem letu me je zopet obiska in zahteval, da ju registriramo za tekoče 

leto. Vprašal sem ga, če si to zasluži. Moj odgovor je bil ne. Toda po posvetu z upravnim 

odborom smo jih tudi registrirali. Vse to bi še prežvečil, ne morem pa tega , da je nekdo 

prijavil ribiško družino inšpektoratu. Inšpektorat je po večurnem pregledu našega dela 

dokumentacije in dostavi manjkajočih čuvajskih poročil sporočil, da odstopa od pregona.  
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POROČILO GOSPODARSKE KOMISIJE – gospodarja RD 

 

( glej prilogo !) 

 

POROČILO TEKMOVALNE KOMISIJE 

 

V letu 2021 smo ponovno imeli tekmovalno sezono, kljub zahtevnim razmeram in COVID 

pravilom. V državni A ligi je ekipa RD Brežice zasedla 7.mesto. V DP Veteranov je ekipa 

Brežice 1 zasedla skupno 2. mesto, ekipa Brežice 2 pa 8.mesto. Izpeljano je bilo člansko 

tekmovanje zveze ZRD – Zasavja in Posavja v kategorijah člani in veterani. V članski 

konkurenci je ekipa RD Brežice zasedla 2.mesto. V kategoriji veteranov pa je ekipa RD 

Brežice zasedla 1.mesto. 

V letu 2022 bo državno reprezentanco iz RD Brežice v kategoriji veteranov zastopal Pešec 

Ivan, v kategoriji veterani – masters pa Dimitrovski Branko. Obema predstavnikoma želimo 

veliko uspeha na prihajajočem svetovnem prvenstvu na Madžarskem. 

 

POROČILO NADZORNEGA ODBORA RD BREŽICE 

 

NO RD Brežice ni mogel pregledat finančnega poročila poslovanja za leto 2021. Vzrok je 

sprememba zakonodaje, kar je pripeljalo do tega, da finančni servis do današnjega dne še ni 

izdelal zaključnega računa. Rok za oddajo je do 30.04.2022. Kljub temu pa v vednost finančni 

zaključek leta 2021. 

 

Leto 2021 je RD Brežice zaključila z stanjem na računu 126.656,40 eur. Odprti pa so bili še 

računi z obveznostmi do RD in sicer naslednji: 

 

- HESS d.o.o  ribja problematika po pogodbi v višini 3.000,00 eur 

- HESS d.o.o delovne akcije na akumulaciji HE Brežice v višini 3.500,00 eur 

- VGP Novo mesto   opravljene akcije gospodarja RD Brežice v višini 1.724,96 eur. 

 

 Tako se leto 2021 konča z stanjem na računu 134.881,36 eur. (znesek je neuraden !) 

 

 

Spoštovani člani ! 

 

V koliko imate kakršna koli vprašanja, jih lahko do 14.03.2022 pošljete po pošti na 

naslov RD Brežice Prilipe 22a, 8250 Brežice. Ali pa se osebno zglasite dne 14. 03. 2022 od 

16.00 do 18.00 ure v prostorih RD Brežice. 

 

 

Dober prijem ! 


