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POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA V LETU 2015 

 
 
 
RIBIŠKO DRUŠTVO SOLINAR STRUNJAN je bilo ustanovljeno v letu 2001 z namenom prostovoljnega 
in nepridobitnega združevanja fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s športnim ribolovom na morju ali so kako 
drugače povezani s tem področjem. Skozi izvajanje svojih aktivnosti uresničuje ta namen, širše pa 
deluje na področju čezmejskega druženja, udejstvovanju v matični zvezi ZŠRMS in nastopih svojih 
članov na raznih tekmovanjih doma in v tujini. 
 
Dodeljen status: neprofitno društvo 
 
Sredstva pridobivamo preko javnih razpisov in članarin. 
 
Za delovanje društva je predvsem pomembno prostovoljno delo. Brez nekaterih članov, ki aktivno 
sodelujejo pri raznih aktivnostih, delovanje društva ne bi bilo možno. 
 
Pomemben vir dohodkov so sredstva, ki jih že vrsto let na občinski ravni dobimo na razpisu LPŠ (letni 
program športa). Ta sredstva predstavljajo večji del prihodkov. Sredstva so sicer vsako  leto manjša in 
odvisna od doseženih športnih rezultatov naših tekmovalcev. Porabiti jih moramo namensko, manjši 
del za delovanje društva, ostalo za izvedbo programov. 
 
V letu 2015 je društvo imelo 81 članov s plačano letno članarino ter 7 mladoletnih članov, ki so plačila 
članarine oproščeni. 
 
Od leta 2007 ima društvo registriranih 22 tekmovalcev - članov, od tega jih je v preteklem letu 
aktivno delovalo 10. 
 
v letu 2015 je društvo izvajalo naslednje, programe in projekte: 

• program športa - interesna vzgoja otrok 

• program športa - kakovostni šport / članska ekipa 

• program športa - program kategorizacije športnikov državnega razreda (1) 

• izvedba društvenih tekmovanj 

• organizacija in izvedba mednarodnega pokalnega tekmovanja SOLINAR 

• organizacija in izvedba dela državnega prvenstva za člane 

• sodelovanje na spomladanski akciji čiščenja in urejanja okolja v Strunjanu 
 
Poleg navedenega so se naši tekmovalci udeležili precejšnjega števila tekmovanj na vseh nivojih in 
dosegli dobre rezultate. 
 
Spletna stran društva je na naslovu: www.rd-solinar.net. 
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formalna struktura društva – organi društva: 
 
- predsedstvo (3 člani - predsednik, 2 podpredsednika) 

Predsednik DRUŠTVA je zakoniti zastopnik DRUŠTVA, vodi delo DRUŠTVA, ga zastopa in predstavlja.  
Je odredbodajalec za finančno materialno poslovanje.  
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.  
Predsednik je odgovoren za delovanje in zakonitost poslovanja DRUŠTVA v skladu s statutom in 
pravnim redom R. Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.  
Podpredsednika DRUŠTVA nadomeščata predsednika DRUŠTVA, ko je ta odsoten in ne more 
opravljati nalog in dela predsednika. Podpredsednika DRUŠTVA sta hkrati tudi podpredsednika 
upravnega odbora. 
  
Podpredsednika sta zadolžena za naslednje naloge:  
-  priprava materialov za zbor članov in UO,  
-  vodenje zapisnika sej UO,  
-  ostale naloge, ki jim jih poveri zbor članov in UO.  
  
Predsednika in podpredsednika voli zbor članov za mandatno dobo 5-ih let in so lahko večkrat  
zaporedoma izvoljeni. 
 
- upravni odbor (UO) 

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov DRUŠTVA in opravlja posle, ki spadajo v njegovo 
delovno področje.  
Sestavljajo ga predsednik, dva podpredsednika in člani. UO upravlja DRUŠTVO v času mandata po 
smernicah sprejetih na zboru članov. 
Upravni odbor šteje pet (5), sedem (7) ali devet (9) članov. O številu članov UO odloča zbor članov. 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. 
  
Člane UO voli zbor članov za dobo petih let in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni. 
 
- nadzorni odbor (NO / trije člani) 

Nadzorni odbor spremlja delo UO in drugih organov DRUŠTVA, opravlja nadzor nad finančno 
materialnim poslovanjem DRUŠTVA in nadzor nad razpolaganjem s premoženjem DRUŠTVA.  
  
Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. 
 
 - disciplinska komisija (DK - trije člani) 

DK opravlja svoje dolžnosti in vodi postopke v skladu z disciplinskim pravilnikom društva in drugimi  
splošnimi akti društva, ugotavlja odgovornost članov in izreka disciplinske ukrepe vprimeru kršitve 
statuta društva ter vsako ravnanje, ki utegne prizadeti interese in ugled društva. 
 
- zbor članov 

Zbor članov je najvišji organ DRUŠTVA, ki ga sestavljajo vsi člani DRUŠTVA. Zbor članov sprejema  
temeljni akt, njegove spremembe in dopolnitve ter druge najpomembnejše odločitve v društvu. 
Zaseda enkrat letno, sprejema programske usmeritve in program dela društva, sprejema finančne 
načrte, voli in razrešuje člane predsedstva, nadzornega odbora in disciplinske komisije, 
sprejema poročila upravnega in nadzornega odbora, potrjuje zaključni račun za minulo leto,  
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Mandat članov predsedstva, upravnega odbora, disciplinske komisije in nadzornega odbora traja 5 
let. V letu 2014 je bil volilni zbor članov, na katerem so bili izvoljeni: 
 
PREDSEDNIK:   Marko KOČAR 
PODPREDSEDNIKA:  Klavdij VELDIN in Branko TRBIŽAN 
ČLANI UO:   Andrej SUŠA (tajnik), Aljoša TOMŠIČ (blagajnik), Franci KOLENC in 
    Benjamin MARTINČIČ (člana) 
ČLANI NO:   Darko KRAJNC (predsednik), Avgust VIDIC in Silvana LIKAR (člana) 
ČLANI DK:   Branko TRBIŽAN, Niki BREC in Marko KOČAR 
 
 
 
delovanje društva 
 
Leto 2015 je bilo za RD Solinar izredno uspešno in, saj so naši tekmovalci poleg številnih zmag in 
visokih uvrstitev na mednarodnih pokalnih tekmovanjih dosegli tudi 2. Mesto na Državnem ekipnem 
prvenstvu, na DP roka so bili ekipno 5. Mladinci pa so na DP v trnkarjenju iz zidane obale zasedla 
odlično 1., 2. in 7. mesto. Na tekmovanju Open Piran pa sta bila mladinca ekipno 1. 
Leto je minilo v znamenju vrhunskih športnih dosežkov, aktivnostih na področju ekologije in 
požrtvovalnosti mnogih naših članov. 
Zastavljen okvirni program dela smo v celoti realizirali, v nekaterih segmentih pa tudi presegli. 
 
 
 
realizirani programi/projekti 
 

� Dvig kvalitete vrhunskih športnih ribičev in dvig kvalitete pri članih, smo realizirali skozi naše 
dnevne aktivnosti čez celo leto s posebnim poudarkom na skupnih pripravah pod vodstvom 
najboljših poznavalcev tehnik morskega ribolova. 

� Vzgojo članov v športnem duhu ob krepitvi prijateljskih vezi, smo realizirali skozi redne 
dejavnosti ter ob prijateljskem povezovanju z vsemi obalnimi ribolovnimi društvi ter klubi, 
kakor tudi s klubi iz zamejstva tako iz Italije kot Hrvaške. 

� Ustvarjanje pogojev za pripravo in tekmovalne nastope svojih članov, smo realizirali s 
pridobivanjem finančnih in materialnih sredstev za omogočanje realizacije te naloge. 

� Skrb za čistočo morja in vpliv na osveščanje ljudi ter skrb pred nezakonitim ropanjem 
morskega bogastva, smo realizirali v obliki delovnih akcij urejanja obale na področju našega 
kraja. Vsako v sodelovanju s krajevnim turističnim društvom in z drugimi krajevnimi 
gospodarsko turističnimi organizacijami, v katerih sodeluje precejšnje število članov našega 
društva, očistimo območje obalnega pasu in privezov. 

� Izvedli smo vsa predvidena tekmovanja na klubski, državni in mednarodni ravni. 
� Vadba je potekala po zastavljenem planu in programu. Člani so si pridobili nova znanja in 

osvojili nove tehnike ribolova, spoznavali so se z najnovejšo ribolovno opremo. 
� Na redni letni Skupščini smo potrdili izvedbo načrtovanih nalog ter opredelili naloge za 

pridobitev novih klubskih prostorov. 
 
Izvajalci projektov in programov so bili izključno iz vrst članov matičnega ribiškega društva na 
volonterski osnovi. 
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nerealizirani projekti 
 
Naš dolgoročni cilj je nabava klubskega čolna z motorjem za potrebe vadbe za mlade tekmovalce, 
financiranje opreme za perspektivne tekmovalce in pridobitev klubskih prostorov. 
 
Zaradi premajhnega obsega razpoložljivih sredstev kluba, so se tekmovalci zaenkrat primorani 
financirati sami. 
 
 
 
dokumenti društva 
 
Društvo ima urejene vse potrebne in predpisane dokumente, ki so zakonsko usklajene. 
 
 akti društva 

� statut (zadnje spremembe sprejete in zakonsko usklajene oktobra 2010) 
� disciplinski pravilnik (sprejet na zboru članov 2010) 
� pravilnik o tekmovanjih (iz leta 2002) 
� častni kodeks (potrjen na zboru članov leta 2006) 

 
 dokumenti društva 

� odločba o vpisu v register društev (UE Piran z dne 09.11.2010) 
� obvestilo o vpisu v poslovni register Slovenije (Ajpes 11.11.2010) 

 
Nujno je potreben pregled in uskladitev pravilnika o tekmovanjih, saj ne odraža več trenutnega stanja 
in ni usklajen s pravilnikom zveze. 
 
 
 
vodenje poslovnih knjig 
 
Vodenje poslovnih knjig je poverjeno računovodskemu servisu Ingrid Jakac s.p. 
Servis knjiži vse poslovne dogodke, izdela zaključno bilanco in letno poročilo. 
Pojanila k izkazom so priložena letnemu poročilu. 
 
Strošek za društvo je 400,00 EUR letno in se plača brezgotovinsko po prejetem računu. 
 
 
 
premoženje društva 
 
Društvo nima ne premičnega ne nepremičnega premoženja. 
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zaključek 
 
Poročilo je pripravil upravni odbor. Priloži se ga letnemu poročilu za leto 2015. 
 
Poročilo o delovanju društva se pošlje v pregled NO, da lahko napiše svoje poročilo. 
 
Poročilo o delovanju društva bo skupaj z letnim poročilom predloženo zboru članov v potrditev. 
 
 
 
 
 
Strunjan, marec 2016 
 
 
 
 
 
       poročilo sestavil: 
       Marko Kočar 
 
 


