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PROGRAM DELA V LETU 2016 

 
 
 
RIBIŠKO DRUŠTVO SOLINAR STRUNJAN bo v letu 2016 delovalo predvsem na področju izobraževanja 
šolskih otrok, rekreativnega in profesionalnega udejstvovanja svojega članstva na tekmovanjih in 
drugih prireditvah, izvajali bomo različne projekte, od lokalnih do mednarodnih. 
 
ZBIRALIŠČE ZA ODHOD NA VSA DRUŠTVENA TEKMOVANJA JE V STJUŽI STRUNJAN (v kolikor ne bo 
drugače določeno)! 
 
RIBIŠKO DRUŠTVO SOLINAR STRUNJAN si pridržuje pravico do sprememb, če to narekujejo objektivne 
okoliščine, zato redno spremljajte novice na spletni strani! 
 
 
Zbor članov 2016 
predvidoma marec 2016 
Točen datum bo v pisni obliki sporočen vsem članom. 
 
 
Društvene tekme (za točke in uvrstitev na DP) 

- 19.03.2016:  PALICA  07.30 
- 10.04.2016:  ROKA   07.30 
- 23.04.2016:  PALICA  07.30 
- 28.05.2016:  PALICA  07.30 
Rezervni termini: 
- 26.05.2016:  ROKA   14.30 
- 19.06.2016:  PALICA  07.30 
 
Na internih društvenih tekmah lahko nastopajo vsi člani - zaželjena je čim večja udeležba! 
 
 
Društvena pokalna tekma (interna za vse člane) 

- 22.10.2016: (prosta izbira opreme in vabe)  07.30 
 
Datumi društvenih tekem so okvirni in se lahko glede na tekmovalni koledar ZŠRMS spremenijo. 
 
 
Mednarodno pokalno tekmovanje "POKAL SOLINAR" 
8.05.2016, nedelja ob 06.45 
Organizacija in izvedba mednarodnega pokalnega tekmovanja v Strunjanu. 
Za pomoč pri izvedbi so vabljeni vsi člani društva in prijatelji ribolova. 
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DRŽAVNA PRVENSTVA 
V letu 2016 je naše društvo organizator državnega prvenstva ZŠRMS palica-finale. 
 
 
Aktivnosti 
5. marec • Čistilna akcija v sodelovanju s turističnim društvom Strunjan 
  
Vso leto • Mladi tekmovalci - redni in izredni treningi ter priprave na državno 

prvenstvo, 
 • udeležba na tekmovanjih za mladince in člane doma in v tujini, 
 • udeležba na državnih prvenstvih v vseh kategorijah, 
 • udeležba na prireditvah panožne zveze, 
 • spremljanje delovanja panožne zveze, 
 • sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami na državni in 

mednarodni ravni, 
 • druge z dejavnostmi društva povezane aktivnosti. 
 
 
Upravni odbor 
Poleg stalnih nalog UO planira: 

• Pregled in ureditev dokumentacije društva, skladno z zakonom o društvih, določili statuta ter 
domačo in mednarodno zakonodajo na področju športnega ribolova, 

• dolgoročno zagotovitev ustreznih prostorov za potrebe društva, 

• pripravo rednega zbora članov z volitvami v organe društrva. 
 

 
 
 
 
Strunjan, marec 2016 
 
 
 
 
 
       predsednik društva 
       Marko Kočar 
 
 


