
RD BRESTANICA-KRŠKO

CENIK ČLANSKIH OBVEZNOSTI ZA LETO 2020

AKONTACIJA OBVEZNIH ČLANSKIH PRISPEVKOV

prispevek za RZS      *** prispevek za RD SKUPAJ
kategorija članstva oznaka glasilo RIBIČ članarina rib.dovolj. članarina

EUR EUR EUR EUR EUR
člani, članice AA,AŽ 12 18,5 22,5 47 100
mladi od 16-19 let* AM 6 0 20 14 35
študenti 19-25 let* AŠ 6 0 20 14 35
mladi od 9 do 15 let* AMM 6 0 20 0 25
člani nad 75 let* AA,AŽ 12 18,5 20 4,5 25
častni člani** AČ 12 18,5 7,5 10 0
pridruženi člani DAA 0 20 55 65 140
reprezent. karte ** R 0 0 55 0 0
*       razliko pokriva RD
**    v celoti pokriva RD
***  prispevek je obvezen, razen stroška glasila v primeru skupnega gospodinjstva 

ŠTEVILO RAZPOLOŽLJIVIH LOVNIH DNI

kategorija Sava potoki ribnik skupajmožnost gostovanja
RD Brežice ZRD 

člani, članice 50 0 20 70 20 6x5
pripravniki 50 0 20 60 0 0
mladi od 16-19 let 40 0 20 60 0 0
študenti 19-25 let 40 0 20 60 0 0
mladi od 9 do 16 let 40 0 20 60 0 0
člani nad 75 let 40 0 20 60 20 6x5
častni člani 20 0 10 20 30 6x5
pridr. člani 30 0 10 40 0 0
reprezent.karte 20 0 10 30 0 0

CENIK DOKUPA RIBOLOVNIH DNI (EUR)
Sava članske 2 pridruženi 4
ribnik kategorije 4 člani 6

Sestavni del cenika je tekstovni del.

Opomba:
V kolikor imajo člani v kategoriji AM in AŠ opravljen ribiški izpit, lahko koristijo gostovanje v RD Brežicah in 
ZRD Posavja in Zasavja. Možnost gostovanja v nematičnih RD ZRD je brezplačna. 
Število dni gostovanja v RD Brežice se odšteva od razpoložljivih dni za Savo. Gostovanje v okviru ZRD v 
Brežicah (5 dni) se ne odšteva od razpoložljivih dni za Savo, se pa odšteva od kvote 20 dni gostovanja v RD 
Brežice.
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CENIK ČLANSKIH OBVEZNOSTI V RD BRESTANICA-KRŠKO ZA LETO 
2020 

Tekstovni del 

Pri izvajanju ribolova je potrebno upoštevati Pravilnik o ribolovnem režimu in športnem ribolovu 
v  brestaniškem ribiškem okolišu ter ostala določila in omejitve, ki jih sprejme UO RD ali drugi 
pristojni organi in so objavljene na spletni strani družine, uradni oglasni deski družine pri ribiškem 
domu oziroma so dostopni na spletni strani prodajalca E dovolilnic »Ribiške karte« UO lahko s sklepom 
med letom spremeni ali omeji določene ribolovne pravice članom in koristnikom dnevnih dovolilnic, 
brez pravice do uveljavljanja odškodnine iz naslova vplačane akontacija ali nakupa.  

Predlog poravnave članskih obveznosti, ki je osnova za določitev višine plačila članske obveznosti 
članov je pripravil upravni odbor RD. Vsak član lahko na osnovi lastne evidence preveri usklajenost. Po 
izvršenem plačilu uveljavljanje reklamacij ni več možno oziroma je možna sporazumna obravnava.   
Članom z opravljenim izpitom, je dana možnost, brezplačnega gostovanja na Savi v drugih RD znotraj 
ZRD Zasavja in Posavja (Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Radeče, Sevnica) v vsaki po 5 ribolovnih dni, 
ki niso všteti v razpoložljivo kvoto. Navodila za ribolovno gostovanje so dostopna na https://zrdzp.si/ 
. 

Članske obveznosti je potrebno poravnati do 31.12. 2019 oziroma najkasneje do 14.1.2020  

Termine za pobiranje prispevkov in zamenjavo letnih prilog razpiše UO RD in o tem obvesti člane.           
Po tem datumu bo možna obnovitev članstva le v opravičenih primerih. Ob zamenjavi letne ribolovne 
dovolilnice (LRD) je treba predložiti izkaznico in obvezno vrniti LRD za preteklo leto z izpolnjeno 
rekapitulacijo ulova in ribolovnih dni, sicer se nova LRD ne izda. 

Statut in pravilniki RD Brestanica-Krško so dostopni na: 
http://www.rd-brestanica-krsko.si/pravilniki.html  

 

A. Ostala določila za članice in člane, ki so sprejeta na podlagi Pravilnika o oblikovanju 
višine prispevka za članstvo v Ribiški družini Brestanica-Krško: 

1. Prenos neizkoriščenih lovnih dni v tekočem letu iz ribnika na revir Sava je možen, obratno ne. 
2. Ribolov v istem dnevu na reki Savi, potokih ali ribniku pomeni vpis datuma za vsak revir posebej. 
3. Ribolov v lovnih potokih je možen samo za člane naše RD z opravljenim ribiškim izpitom in to z 

umetno muho ter ob predhodni najavi vodji čuvajske službe.  Za ribolov v gostujočem revirju RD 
Brežice oziroma v RD v ZRD Zasavja in Posavja se datume vpisuje posebej in ločeno vodi tudi 
evidenca ulova. Gostovanje članov brez opravljenega ribiškega izpita v drugi RD ni možno. 

4. Nočni ribolov je dovoljen samo za člane kraparske sekcije in sicer na ribniku Mačkovci z obveznim 
pripisom (N) pri datumu in največ 10 dni od razpoložljivih dni v letu.  

5. Na območju tekmovalne trase Rožno imajo prednost organizirana tekmovanja ali organizirani 
treningi po koledarju tekmovalnih dejavnosti  
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6. Pri včlanitvi med letom veljajo enaki pogoji kot na začetku leta. Pri izpisu med letom se članski 
prispevki ne vračajo. 

7. Za pridružene člane veljajo načeloma enaki pogoji ribolova kot za člane naše RD, brez pravice 
povabila gosta in možnosti gostovanja. Delovne obveze so oproščeni. Stimulacija za eventualno 
opravljene ure se obračuna po 1 € 

8. Mladoletnim članom starim manj kot 8 let krije članske prispevke ribiška družina. Mladoletni člani 
pod temi pogoji ne prejmejo glasila Ribič. 

9. Stimulacija za opravljene ure članov znaša 2€ za vsako uro nad obveznimi (10 ur letno). Stimulacija 
ne velja za delo čuvajev na ribniku, sodnikov na tekmovanjih, članov UO in NO in članov z 
regresiranim prispevkom. Stimulacija ne more presegati zneska, ki posega v višino prispevka za RZS. 
Opravljanje ur za račun drugega člana mora biti najavljena pred opravljanjem del. 

10. Neopravljena delovna obveznost se zaračuna v višini 10 €/neopravljeno uro. Plačilo neopravljenih 
ur je pogoj za obnovitev članstva za naslednje leto. 

11. Pridruženi člani so lahko člani drugih RD z opravljenim ribiškim izpitom, ki jih mora sprejeti UO. 
Zavrnitev zahteve po dodatnem članstvu je suverena pravica UO, brez posebne obrazložitve in se 
smatra kot dokončna, o čemer se obvesti vlagatelja zahtevka. 

12. V kolikor se zamenjava LRD opravi pred iztekom koledarskega leta, velja že nova LRD in se vpisani 
datumi do izteka leta ne štejejo v tekočem letu. Stare LRD veljajo samo do izteka leta 

 

B. Vpis novih članov 

Kandidat izpolni vlogo, ki je dostopna na spletni strani družine (http://www.rd-brestanica-
krsko.si/vloga-za-clanstvo.html  ali pri čuvaju na ribniku ter priloži sliko za osebni dokument. O 
sprejemu odloča vodstvo družine skladno s statutom v roku do 14 dni. 

Nadomestilo za neopravljene ure iz delovne obveznosti ob prvi včlanitvi znaša 50 €, za mlade ribiče od 
9 do 16 let in študente znaša 25 €, izjema so mladoletni člani iz točke A.8. V kolikor kandidat pred 
vpisom opravi prostovoljno delo v okviru RD se le-ta upošteva ob vpisu. 

Cenik je bil sprejet  na seji UO dne 2.12.2019 in velja do spremembe ali preklica. 

 

UO RD Brestanica-Krško 

                                                                                                                                              Predsednik: A. Buršič 




