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POROČILO O DELU V RD MOZIRJE V LETU 2020 
 
V letu 2020 smo imeli 4 seje upravnega odbora, katerih se je udeležil tudi predsednik 
nadzornega odbora. Skupaj smo obravnavali poslovanje ter tekoče delo v RD. Predsednik se 
je udeležil vseh sej na nivoju ZRD Celje, kakor tudi sej Ribiške zveze Slovenije. Zaradi 
epidemije je bil program sej zmanjšan na nujne seje. Na volilni skupščini smo spomladi 
izvolili novo vodstvo R.D.  
 
Delo mladinske sekcije je v letu 2020 usklajeval upravni odbor in posamezni ribiči. Med 
počitnicami smo imeli tedenska srečanja, na koncu sezona pa smo organizirali enodnevni 
tabor s tekmo in piknikom. Srečanja se je udeležilo 15 mladih ribičev.  
 
Tekmovalna komisija je organizirala 4 tekme naših članov v lovu rib s plovcem. Organizirali 
smo tekmo za pokal Gaj, Kojčev memorial ter tekme muharjev veteranov, članov in 
mladincev. Ekipa naših plovčkarjev je dosegla drugo mesto 2. mesto v regijskem tekmovanju. 
Mladinec Žan Bastl je osvojil 2. mesto v regiji. Ekipa v A-ligi pa je imela zaradi epidemije 
Covid-19 realiziranih le 4 od 8 predvidenih tekem.  
 
Organizirali smo 3 intervencijske odlove:  

• v Šmartnem ob Dreti odlov zaradi obnove jezu; 
• v Letušu zaradi obnove mostu; 
• na grušoveljski strugi zaradi obnove elektrarne pri Mlinarju.  

 
Redni odlovi na potokih so zaradi epidemije odpadli. Odlovili smo ščuke v ribniku 2 na 
Prihovi. Čistilne akcije so odpadle. Urejevali smo samo okolico ribnika in del Drete v Kropi. 
Tekom leta smo obnovili in prepleskali pisarno v ribiškem domu ter temeljito obnovili 
notrnanjost brunarice.  
 
Čuvajska služba je izvajala kontrole ribolova, kakor tudi čuvala vode pred onesnaževanjem. 
Trenutno imamo 7 aktivnih čuvajev. 
 
V Savinjo, Dreto ter ribnik Gaj smo vložili ustrezno število rib (glej Informator 2021), iz 
naslova najemnine ribogojnice smo vlozili 1000kg merske šarenke.  
 
Zaradi pandemije se je zmanjšal obisk ribičev turistov, kar je pomenilo tudi manjši prihodek 
od prodaje turističnih kart. Skoraj vso sezono pa je bila zaprta tudi naša gostilna. Najemnici v 
času zaprtja nismo računali najemnine (sklep UO), opažamo pa povečanje ribolova plenilcev 
in belic v ribniku Gaj. Lepo je videti, da prihajajo tudi mlade družine z nadebudnimi mladimi 
ribiči, ki se pri nas naučijo osnov ribolova.  
 
Problem pa še vedno ostaja veliko število ribojednih ptic (kormoran, siva čaplja), kakor tudi 
vse večja prisotnost vidre v naših revirjih.    
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Upamo, da se bo pandemija Covid-19 umirila, da bomo lahko ob Savinji in Dreti videli veliko 
navdušenih ribičev turistov, kakor tudi članov RD Mozirje, ki so bili v letu 2020 prikrajšani 
za ribiške trenutke.  
 
Vsem ribičem želimo dober prijem! 
 
Mozirje, 11.2.2021 
 
 

Predsednik RD Mozirje 
 

Milan KOJC 
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FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020 

 
Ribiška družina Mozirje je imela v letu 2020 62.884,60 eur skupnih prihodkov. Delijo se: 

- Na prihodke iz dejavnosti v skupni višini 43.315,24 eur – to so : 

. prihodke od najemnin v višini 3.430,08 eur 

. prihodki od prodaje ribolovnic v višini 35.680,03 eur 

. prihodki od storitev (odlovi, organizacija tekmovanj) v višini 2.731,35 eur  

. ostali poslovni prihodki v višini 1.473,78 eur – štartnine in tekmovanja 

 

- Sredstva financiranja v skupni višini 19.569,36 eur – to so: 

. dotacije v višini 443,68 eur – sredstva dohodnin od Furs 

. članarine v višini 19.075,00 eur 

. obresti in odškodnine v višini 50,68 eur. 

 
Stroški  oz. odhodki Ribiške družine Mozirje v letu 2020 so v skupni višini 62.857,67 eur. 
Delijo se na: 

- Stroške materiala in blaga v skupni višini 29.840,08 eur - to so: 

. prenos rib v stroške  v višini 26.000,00  eur 

. nabava hrane za ribe v višini 631,49 eur 

. potrošni material v višini 1.897,53 eur  

. energija v višini 338,37 eur (gorivo in elektrika) 

. drobni inventar v višini 757,46 eur (pokali in medalje) 

. pisarniški material v višini 215,23 eur 

 

- Stroški storitev v skupni višini 17.734,15 eur – to so: 

. storitve  v višini 2.080,84 eur (Nivo, Tkavc) 

. transportne storitve v višini 4.953,06 eur  (potni stroški, poštnina in internet) 

. stroški vzdrževanja osnovnih sredstev v višini 382,86 eur (Beton Vrtačnik, Melavc, Hojnik…) 

. bančni stroški v višini 506,45 eur 

. intelektualne storitve v višini 3.956,93 eur (provizija pri prodaji kart Terra Nulius, stroški                

izobraževanja pri Ribiški zvezi, računovodske storitve, …) 

. stroški članstva v višini 3.867,14 eur so stroški, povezani z delom članov 

. druge storitve v višini 1.986,87  eur so: zavarovanje, registracija avtomobila) 

 

 

- Amortizacija v višini 5.845,28 eur je odpis vrednosti osnovnih sredstev 

 

- Finančni odhodki v skupni višini 9.438,16 eur so: 

. članarina Zvezi Ljubljana   v višini 6.414,71 eur 
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. koncesija v višini 1.038,88 eur 

. ostali stroški v višini 354,29 eur so: članarina Ribiški zvezi v Celju 

. stroški izvedbe tekmovanj in plačila štartnin v višini 1.630,28 eur 

 

 

Ribiška družina Mozirje za leto 2020 izkazuje 26,93 eur presežka prihodkov nad odhodki. 
Od tega bo odmerjen davek od dohodka v višini 5,11 eur, ki je bil v letu 2020 plačan z 
akontacijami. Čisti dobiček poslovnega leta 2020 je 21,82  eur in povečuje poslovni sklad 
društva. 
 
Ribiška družina je v letu 2020 nabavila ribe v višini 25.626,72 eur. Stanje vrednosti rib 1. 1. 
2020 je bilo 28.567,05 eur. Prenos rib v stroške za leto 2020 je bil izvršen v višini 26.000,00 
eur, Ribiška družina pa je na račun prodaje ribolovnic iztržila kar 35.680,03 eur prihodkov. 
Vrednostno stanje rib na dan 31. 12. 2020 pa je 28.193,77 eur. 
 
 
Pripravila 
Jana Žagar 
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POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2020 
 
O pregledu poslovanja RD Mozirje, ki je bil opravljen v sredo 12. 2. 2021 ob 16.00 v 
ribiškem domu v Mozirju. 
 

Prisotni: FELICIJAN Peter, SLUKAN Božo, KOJC Milan 

 

Odsoten:  TAVČER Edvard 

 
 
Nadzorni odbor je svojo funkcijo nastopil z izvolitvijo na skupščini RD Mozirje, dne 23. 2. 
2020. Predsednik nadzornega odbora je vabljen na vse seje upravnega odbora in je večini tudi 
prisostvoval, tako da je seznanjen z vsemi aktualnimi zadevami. 
 
1. Komisija je pregledala bilanco stanja, izkaz poslovnega izida za leto 2020 in finančno 
poročilo za leto 2020, ki ga je pripravil knjigovodski servis. 
Oboje bo dostavljeno na AJPES Velenje pravočasno do 31. 3. 2021. 
 
2 .Finančno stanje izkazuje 
 

- Prihodki     62.884,60 EUR 
 

- Odhodki     62.857,67 EUR 
 

- Ostanek sredstev 31. 12. 2020  26,93 EUR 
 
 
 
Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti in predlaga, da se potrdi zaključni račun za leto 
2020.  
 
 
Predsednik FELICIJAN Peter 
 
Član  SLUKAN Božo 
 
Član  TAVČER Edvard - odsoten 
 
 
Mozirje, 12. 2. 2021 
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PROGRAM DELA RD MOZIRJE V LETU 2021 
 
Redno bomo izvajali vsa dela povezana z nemotenim delovanjem RD, to pa so; 
 

• izobraževanja članov 
• varovanje narave 
• tekmovalna dejavnost 
• izvajanje čuvajske službe 
• vzreja rib 
• čiščenje obrežij oberežij naših vodotokov 
• delo z mladimi ribiči in njihovo vključevanje v članske vrste 
• tabor mladih ribičev 
• sodelovanje z drugimi RD, ZRD Celje in RZS 

 
V skladu z RGN bomo izvedli odlove: 

• Fricelnova struga 
• Grušoveljska struga 
• Letošč 
• Ljubija 
• Ločka struga 
• Rečica 

 
• Vlaganje rib v Savinjo, Dreto in ribnik Gaj. 
• Obnova ostrešja gospodarskega objekta 
• Vzdrževanje ribiškega dom. 
• Izvajanje čuvajske službe s poudarkom na varovanju voda pred ribojedimi pticami in 

vidro. 
 
 
Mozirje, 11.2.2021 
 
 

Predsednik RD Mozirje 
 

Milan KOJC 
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FINANČNI PLAN RD NOZIRJE 2021 
 

POSTAVKA ZNESEK 

PRIHODKI DEJAVNOST   

NAJEMNINA 5.100,00 € 

RIBOLOVNICE 40.000,00 € 

STORITVE 2.000,00 € 

PRIHODKI FINANCIRANJA   

DOTACIJE 400,00 € 

ČLANARINA 19.000,00 € 

OSTALO 500,00 € 

SKUPAJ 67.000,00 € 

    

ODHODKI   

VLAGANJE RIB       29.000,00 €  

POTROŠNI MATERIAL         2.000,00 €  

DROBNI INVENTAR             600,00 €  

PISARNIŠKI MATERIAL             400,00 €  

TKMOVALNA DEJAVNOST- MUHARJENJE         1.250,00 €  

TEKMOVALNA DEJAVNOST-PLOVČKANJE         2.300,00 €  

REGISTRACIJE TEKMOVALCEV             600,00 €  

MLADINSKA SEKCIJA             500,00 €  

ČUVAJSKA SLUŽBA         3.500,00 €  

POVRAČILA STROŠKOV ČLANOV         3.000,00 €  

IZOBRAŽEVANJA             700,00 €  

MATERIALNI STROŠKI DEJAVNOSTI         1.000,00 €  

VZDRŽEVANJE AVTOMOBILA         2.000,00 €  

STORITVE         1.000,00 €  

HRANA ZA RIBE (GAJ IN PRIHOVA)         1.000,00 €  

KONCESIJA         2.078,00 €  

VZDRŽEVANJE RIBIŠKEGA DOMA         5.000,00 €  

INTELEKTUALNE STORITVE (rač. Servis…)         3.000,00 €  

REPREZENTANCA             500,00 €  

ZVAROVANJA         1.000,00 €  

PLAČILO ČLANARIN RZS IN ZRD         6.000,00 €  

    

    

SKUPAJ       66.428,00 €  

RAZLIKA PRIHODKI-ODHODKI 572,00 € 

 


