
Na osnovi 24. člena Statuta Ribiške družine Brestanica-Krško (v nadaljevanju RD), je Upravni odbor {v 

nadaljevanju UO) na svoji izredni seji 30.11.2015 sprejel naslednji 

PRAVILNIK 

o oblikovanju višine prispevka za članstvo v Ribiški družini Brestanica-Krško 

člen 1 

Ribiška družina oblikuje višino prispevka načeloma enkrat letno na osnovi podatkov o višini prispevka 

za članstvo v Ribiški zvezi Slovenije, Zvezi ribiških družin Bele Krajine, Dolenjske in Posavja, letnih 

prispevkov za delovanje družine, ki se ne pokrivajo iz naslova pridobitne dejavnosti družine in 

odškodnine za razpoložljive ribolovne dneve v Brestaniškem ribiškem okolišu. 

Člen 2 

Izračun se opravi najkasneje do konca novembra tekočega leta za naslednje leto in ga potrdi UO 

družine. O potrjeni višini letnega prispevka se obvesti člane z objavo na spletni strani RD in objavo 

na uradi oglasni tabli družine na ribniku ali s pismenim obvestilom vsem obstoječim članom družine. 

UO zaradi velikega števila članov in zahtevnosti opravil razpiše plačevanje prispevkov v nekaj 

terminih in o tem obvesti članstvo. Načeloma se prispevek plačuje v enkratnem znesku po položnici 

oziroma gotovini na osnovi računa v dneh pobiranja prispevkov. 

Izjemoma lahko UO odobri plačilo v največ dveh enakih obrokih vendar mora prvi obrok biti v višini 

najmanj v višini prispevka za RZS in deleža iz naslova razpoložljivih ribolovnih dni. 

Člen 3 

Članstvo se deli na posamezne kategorije in sicer: člani, članice, člani, člani nad 75 let, častni člani, 

mladi do 15 let, mladi od 15-19 let, študenti in pridruženi člani. 

Člen 4 

UO s sklepom za posamezno leto določi kategorije, ki imajo bodisi regresirano članarino ali so 

oproščeni plačila prispevka in pogoje, ki jih morajo posamezne kategorije izpolnjevati. 

Člen 5 

UO s sklepom določi obveznosti in pravice članov v zvezi z opravljanjem obveznih delovnih ur ter 

določi izjeme in spodbude za opravljanje delovnih aktivnosti članov. 

Člen 6 

UO pripravi predlog razpoložljivih ribolovnih dni za posamezno kategorijo na športno ribolovnih 

vodah v upravljanju RD, ki ločeno zajema naslednje revirje: reko Savo, ribolovne potoke in 

komercialne ribnike. 

V predlogu morajo biti navedene tudi dodatne možnosti in omejitve ( prenos ribolovnih dne med 

revirji, omejitve ribolova i.pod.) Razpoložljive ribolovne dni se določi do maksimalne možne višine za 



posamezno kategorijo ne glede na višino plačila posameznika, kot je navedeno v členu 4 tega 

pravilnika. 

Člen 7 

Izračun višine letnega prispevka je sestavljen iz prispevka Ribiški zvezi Slovenije (RZS) za glasilo Ribič 

in ločeno za delovanje RZS, prispevka za Zvezo ribiških družin (ZRD), odškodnine za razpoložljive 

ribolovne dneve in prispevka za delovanje RD. Višino prispevka RZS in ZRD določijo skupščine oziroma 

UO RZS in ZRD. 

Člen 8 

Odškodnina za ribolovne dni se ugotavlja v masi za vse kategorije članstva v družini na osnovi 

podatkov o članstvu za tekoče leto in podatkov o dejanski izkoriščenosti ribolovnih dni za preteklo 

leto. Za naslednje leto se oceni morebitno povečanje ali upad števila članov. 

Članstvo za tekoče leto se ugotavlja na osnovi članskega registra, ki ga vodi družina oziroma Ribiška 

zveza Slovenije in to po kategorijah članstva . 

Dejanska izkoriščenost ribolovnih dni se ugotavlja na osnovi podatkov o ribo lovnih dnevih, ki jih mora 

vsak član vpisovati v letno ribolovno dovolilnico, ki se vrača ob plačilu pr ispevka za članstvo v 

naslednjem letu. Vpise kontrolira čuvajska služba RD. 

Člen 9 

UO določi naslednja izhodišča za izračun odškodnine za ribolovne dneve: 

-na reki Savi člani pokrivajo samo stroške dela koncesnine in stroške opravljenih prevozov čuvajev in 

stroške njihovega kolektivnega zavarovanja 

-na ribniku se določi višina letnega prispevka v višini 40% prispevka, ki se plača za turistični ribolov, 

zmanjšanega za vrednost opravljenih ur pri delovnih akcijah za vzdrževanje ribnika, stroški čuvajske 

službe štejejo v stroške opravljanja komercialne dejavnosti 

-na potokih, kjer je dovoljen ribolov pod posebnimi pogoji, so ribolovni dnevi za članstvo brezplačni 

Člen 10 

V izhodiščih za izračun povprečne višine prispevka se upošteva članstvo kot celota z ugotavljanjem 

udeležbe posamezne kategorije članstva in posledično povprečje dejanske izkoriščenosti 

razpoložljivih ribolovnih dni. Pri izračunu se oceni pričakovan porast ali upad izkoriščenosti ribolovnih 

dni. Odškodnina za ribolovni dan je načeloma za vse kategorije enaka. 

Člen 11 

Pri plačilu prispevkov za članstvo mora biti znesek vsako posamezno plačilo razdeljeno kot je 

navedeno v členu 7 tega pravilnika. 

Eventualne dajatve iz naslova odškodnine za ribolovne dni se odvaja v enkratnem znesku od plačanih 

prispevkov za obnovitev članstva, upoštevaje roke za pobiranje prispevkov in zakonske roke za 

odvajanje dajatev. 

Člen 12 



Sestavni del tega pravilnika je izračun letne odškodnine za razpoložljive ribolovne dni čla nov. 

Člen 13 

S sprejemom lastnega Pravilnika o finančnem poslovanju RD, se do ločbe tega pravilnika vnesejo v 

omenjeni pravilnik. 

Člen 14 

Pravilnik začne veljati z dnem sprejetja s sklepom UO. 
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