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Na podlagi 23. člena Statuta Ribiške družine Medvode je Upravni odbor Ribiške družine Medvode na svoji
redni seji dne, 27.09.2018 sprejel
PRAVILNIK
o športnem ribolovu v vodah
RIBIŠKE DRUŽINE MEDVODE

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa za organe in člane RD Medvode obvezna pravila v zvezi z vodami v ribiškem upravljanju
Ribiške družine Medvode ( v nadaljnjem besedilu: RDM), ribolovnim režimom ter pravicami in dolžnostmi
ribičev v zvezi z izvajanjem ribolova v istih vodah, skladno z Zakonom o sladkovodnem ribištvu (ZSRib;
Uradni list RS, št. 61/06), drugimi predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave,
ribiškogojitvenim načrtom RDM, letnim programom ribiškega upravljanja RDM ter statutom RDM .

II. RIBIŠKI OKOLIŠ IN RIBIŠKI REVIRJI V RIBIŠKEM UPRAVLJANJU RDM
2. člen
(pravne podlage za ribiško upravljanje ribiškega okoliša )
(1) Ribiški okoliš in ribiški revirji, s katerimi RDM ribiško upravlja, so opredeljeni z aktom, določenim z
ZSRib.
(2) Ribiški revirji RDM ( v nadaljnjem besedilu: ribiški revirji) se delijo na ribolovne in varstvene.
(3) Varstveni revirji RDM (v nadaljnjem besedilu: varstveni revirji) se delijo na gojitvene revirje za sonaravno
gojitev rib in na rezervat za plemenke, skladno z ZSRib, ribiškogojitvenim načrtom RDM (v nadaljnjem
besedilu: RGN) in tem pravilnikom.
3. člen
(gojitveni revirji za sonaravno gojitev rib)
(1) Gojitveni revirji za sonaravno gojitev rib RDM (v nadaljnjem besedilu: gojitveni revirji):
•
Mavelščica od sotočja potokov Babišnica in Grabnarica do jezu pri
»kovačiji,
•
Prešnica od izvira do izliva v reko Soro pri vasi Preska,
•
Malešnica od izvira do izliva v potok Mavelščica,
•
Babišnica od sotočja v Babnem dolu do sotočja s potokom
Grabnarica,
•
Grabnarica od sotočja studencev do sotočja s potokom Babišnica,
•
Ločnica od izvira do izliva v reko Soro.
(2) Režim ribiškega upravljanja z gojitvenimi revirji je določen s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in
ohranjanje narave, RGN in letnim programom ribiškega upravljanja RDM (v nadaljnjem besedilu: letni
program).
(3) Sonaravno gojitev rib z vložitvijo zaroda in/ali mladic in odlovom mladic ter drugo izvajanje ribiškega
upravljanja v gojitvenih revirjih vodi in organizira gospodar RDM (v nadaljnjem besedilu: gospodar), izvaja
pa jo pristojna komisija (v nadaljnjem besedilu: gospodarska komisija).
(4) Ribolov v gojitvenih revirjih je prepovedan.

4.člen
(rezervat za plemenke)
(1) Rezervat za plemenke RDM (v nadaljnjem besedilu: rezervat) je del reke Save od HE Medvode do mostu v
vasi Verje.
(2) Režim upravljanja rezervata je določen s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave,
RGN in letnim programom.
(3) Prenos rib, poribljavanje, smukanje plemenk, intervencijski odlov, odlov za znanstveno raziskovalno delo
ter drugo izvajanje ribiškega upravljanja v gojitvenih revirjih vodi in organizira gospodar, izvaja pa jo
gospodarska komisija.
(4) Ribolov v rezervatu je prepovedan.
III. RIBOLOVNI REVIRJI
5. člen
(razdelitev in opis ribolovnih revirjev v ribiškem upravljanju RDM)
(1) Ribolovni revirji so:
•
Sava R8 (R1): reka Sava od jezu HE Medvode do mostu med Brodom in
Tacnom, ter del reke Sore od označevalne table, ßR1 R2à v Medvodah (pri plinski postaji) do
izliva v reko Savo (v nadaljnjem besedilu: ribolovni revir 1);
•
Sora R2: reka Sora od jezu v Goričanah do označevalne table ßR1
R2à v Medvodah (pri plinski postaji) (v nadaljnjem besedilu: ribolovni revir 2);
•
Mavelščica R3: potok Mavelščica od jezu pri kovačiji do izliva v reko
Savo; (v nadaljnjem besedilu: ribolovni revir 3)
•
Ribnik Šmartno R 4: ribnik Šmartno (v nadaljnjem besedilu: ribolovni
revir 4).
(2) Ribolovni revirji 1, 2 in 3 so odprte ribolovne vode. V ribolovnih revirjih 1 in 2 je dovoljen ribolov
ciprinidnih ali salmonidnih vrst rib (v nadaljnjem besedilu: mešan ribolovni revir). V ribolovnem revirju 3 je
dovoljen ribolov salmonidnih vrst rib.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena je ribolov ščuke dovoljen le v ribolovnem revirju 1.
(4) Ribolovni revir 4 je zaprta voda s posebno ureditvijo ribolovnega režima.
(5) Prenos rib, poribljavanje, smukanje plemenk, intervencijski odlov, odlov za znanstveno raziskovalno delo
ter drugo izvajanje ribiškega upravljanja v ribolovnih revirjih vodi in organizira gospodar, izvaja pa
gospodarska komisija, skladno z RGN in letnim programom.
IV. RIBOLOVNI REŽIM V RIBOLOVNIH REVIRJIH RDM
6. člen
(Pravilnik o režimu v ribolovnih vodah)
(1) Ta pravilnik povzema pravila, določena s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah ( Uradni
list RS, št. 99/07), oziroma jih podrobneje ali strožje določa, če je tako določeno z RGN in/ali letnim
programom.
(2) Določbe Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah neposredno veljajo za ribiče v zvezi z
izvajanjem ribolova v ribolovnih revirjih, če njihova vsebina ni z RGN, letnim programom oziroma s tem
pravilnikom strožje določena.

7. člen
(ribolovna pravica)
(1) Ribolov v ribolovnih revirjih smejo izvajati člani RDM, nečlani ter druge osebe (v nadaljnjem besedilu:
ribiči) le:

na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice in
pod pogoji in skladno s pravili, določenimi s predpisi s področja
sladkovodnega ribištva in ohranjanja narave, RGN, letnim programom oziroma tem pravilnikom.
(2) Za ribiče, ki so člani RDM, nečlani ali druge osebe po tem pravilniku in statutu RDM, velja v ribolovnih
revirjih enak ribolovni režim.
(3) Ribolovna dovolilnica in na njej temelječa ribolovna pravica ribiča po 1. odstavku tega člena nista
prenosljivi na drugo osebo.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena določa pravila za ribolov sulca poseben pravilnik. Določbe tega
pravilnika se v zvezi z ribolovom sulca uporabljajo le v delu, ki ga posebni pravilnik ne ureja in ni v neskladju
s posebnim pravilnikom.
8. člen
(stalna prepoved ribolova)
(1) V RDM velja stalna prepoved ribolova v varstvenih revirjih.
(2) V ribiških revirjih RDM je prepovedan lov rakov, žab, školjk, piškurjev, želv ter drugih živali, za
katere je tako določeno s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave.
(3) V ribiških revirjih RDM je prepovedan ribolov z mostu, pod ledom, na prehodih za ribe, v depresijah,
lužah, poplavljenih površinah in drugih vodnih površinah, ki nastanejo ob umiku ali presihanju vode ter na
druge načine, ki niso v skladu z ribolovnim režimom.
(4) Za izvajanje ribolova ni dovoljena uporaba plovnih objektov.
9. člen
(začasna prepoved ali začasna omejitev ribolova, obveščanje)
(1) V ribolovnih revirjih je v času drsti rib prepovedan ribolov na drstiščih, ne glede na to, ali so drstišča
posebej varovana ali ne. Gospodarska komisija na drstišču postavi opozorilne table, na katerih je določen kraj
in čas prepovedi ribolova. Če se drstišče razteza prek pretežnega dela revirja lahko gospodar začasno prepove
športni ribolov v celotnem ribolovnem revirju za čas drsti, in o tem nemudoma seznani UO, ki prepoved takoj
objavi na oglasni deski RDM.
(2) V času trajanja sestankov organov, komisij ali odborov RDM (v nadaljnjem besedilu: organi RDM) je za
člane RDM, ki so se teh sestankov dolžni udeležiti, prepovedan ribolov v ribolovnih revirjih, zaradi
zagotavljanja nemotenega delovanja organov RDM.
10. člen
(čas ribolova)
(1) Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka (v nadaljnjem besedilu: dnevni ribolov).
(2) Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega dne (v nadaljnjem besedilu: nočni ribolov).
(3) Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca.
(4) Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije Republike Slovenije za
okolje.
(5) Ribolov v ribolovnih revirjih RDM je dovoljen le podnevi, na podlagi veljavne dnevne dovolilnice.
11. člen
(ribolovni načini)
(1) Ribič sme loviti le v ribolovnih revirjih.
(2) Ribič sme loviti le s priborom določenim za ribolov tistih ribolovnih vrst rib, za katere je bila izdana
ribolovna dovolilnica.
(3) Ribolov je dovoljen le z eno ribiško palico.
(4) Na ribiški palici sme biti le naveza z eno vabo in trnkom enojčkom.
(5) V primeru, da je z RGN in letnim programom v ribolovnih revirjih določen ribolovni način »ujemi in
spusti«, je ribolov dovoljen le s trnkom enojčkom brez zalusti.
(6) Kot trnek brez zalusti se šteje tudi trnek s povsem stisnjeno ali odstranjeno zalustjo.

12. člen
(ribolovne tehnike)
(1) V ribolovnih revirjih so dovoljene ribolovne tehnike na salmonidne vrste (v nadaljnjem besedilu:
salmonidi) ali ščuko muharjenje in vijačenje. Uporaba plavajoče prozorne vodne kroglice je dovoljena. Za
tehniko muharjenja na salmonide je dovoljena uporaba indikatorja prijema, po velikosti in obliki običajnega za
tehniko muharjenja.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je ribolov lipana dovoljen le z muharjenjem. Ribolov lipana z vodno
kroglico ni dovoljen. Uporaba indikatorja prijema, običajnega za tehniko muharjenja, je dovoljena.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je ribolov tujerodnih vrst postrvi v ribolovnem revirju 4 dovoljen tudi
z uporabo ribolovnih tehnik na ciprinidne vrste (v nadaljnjem besedilu: ciprinidi).
(4) Dovoljene ribolovne tehnike na ciprinide so beličarjenje in talni ribolov, če ni s pravilnikom o ribolovnem
režimu v ribolovnih vodah določeno drugače.
13. člen
(dovoljene vabe)
(1) V ribolovnih revirjih RDM je ribolov lipana dovoljen le z umetno muho, z enim trnkom enojčkom brez
zalusti, narejeno s tehniko vezanja.
(2) Ribolov postrvi je dovoljen le z umetno muho, vključno s potezanko, z enim trnkom enojčkom.
(3) Ribolov ščuke je dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki).
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega pravilnika je ribolov tujerodnih vrst postrvi v ribolovnem
revirju 4 dovoljen tudi z vabami rastlinskega in živalskega izvora.
(5) Ribolov ciprinidov v ribolovnem revirju 1 in 2 je dovoljen z vabami rastlinskega izvora, vključno s kruhom
in testom ter na sir.
(6) Ribolov ciprinidov v ribolovnem revirju 4 je dovoljen z vabami rastlinskega in živalskega izvora.
14. člen
(prepovedane vabe)
Za vabo pri ribolovu v ribolovnih revirjih je prepovedana uporaba:
– živih živali;
– živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi o ohranjanju narave;
– vab, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi.
15. člen
(najmanjše lovne mere in varstvene dobe v ribolovnih revirjih 1, 2 in 3)
(1) Če ni z RGN in letnim programom določeno drugače, veljajo v ribolovnih revirjih za ribe posamezne
ribolovne vrste najmanjše lovne mere in varstvene dobe, določene s Pravilnikom o režimu v ribolovnih vodah.
(2) Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za ribe posameznih ribolovnih salmonidnih vrst v ribolovnih
revirjih 1, 2 in 3 so:
Salmonidi
-------------------------------------------------------------------------ribja vrsta
mera v cm
varstvena doba
-------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.

Potočna postrv – Salmo trutta fario
Šarenka in druge tujerodne vrste postrvi
Lipan – Thymallus thymallus
Sulec

/
/
35
90

01.01.
01.12.
01.12.
15.02.

–
–
-

31.12.
31.03.
15.05.
30.09.

(3) Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za ribe posameznih ribolovnih ciprinidnih vrst v ribolovnih
revirjih 1, 2 in 3 so:
Ciprinidi
-------------------------------------------------------------------------ribja vrsta
mera v cm
varstvena doba
-------------------------------------------------------------------------4.
Ščuka – Esox lucius
50
01.10. – 30.04.
10. Podust – Chondrostoma nasus
35
01.02. – 31.05.
11. Platnica – Rutilus pigus
35
01.02. – 31.05.
12. Klen – Leuciscus cephalus
30
01.05. – 30.06.
13. Klenič – Leuciscus leuciscus
20
01.05. – 30.06.
14. Mrena – Barbus barbus
30
01.05. – 30.06.
15. Ploščič – Abramis brama
30
01.05. – 30.06.
16. Androga – Blicca bjoerkna
25
01.05. – 30.06.
18. Zelenika – Abramus alburnus
/
01.04. – 30.06.
-------------------------------------------------------------------------16. člen
(najmanjše lovne mere in varstvene dobe v ribolovnem revirju 4)
V revirju 4 ribnik Šmartno so določene naslednje lovne mere:
Ime ribe
Lovna mera v cm
------------------------------------------------------------------------Amur
|
60
------------------------------------------------------------------------Klen
|
30
------------------------------------------------------------------------Krap
|
25
------------------------------------------------------------------------Ploščič
|
30
------------------------------------------------------------------------Som

|

/

------------------------------------------------------------------------Tolstolobik
|
60
------------------------------------------------------------------------Uplen smuča in ščuke ni dovoljen!

17. člen
(način določanja mer ulovljenih rib)
Ulovljene ribe se merijo od začetka glave do konca repne plavuti.

18. člen
(dovoljen dnevni uplen)
(1) V ribolovnem revirju 1, 2 ali 3 sme ribič na posamezno ribolovno dovolilnico in na en ribolovni dan
upleniti največ tri (3) ribe ribolovne salmonidne vrste z najmanj doseženo ribolovno mero, od tega:
največ en (1) lipan
(2) V ribolovnem revirju 1 ali 2 sme ribič na posamezno ribolovno dovolilnico in na en ribolovni dan upleniti
največ štiri (4) ribe ribolovne ciprinidne vrste z najmanj doseženo ribolovno mero, od tega:
največ tri (3) podusti ali
največ tri (3) platnice.
v primeru uplenitve 3 podusti, četrta riba ne sme biti platnica in prav
tako v primeru uplenitve 3 platnic,četrta riba ne sme biti podust.
(3) V ribolovnem revirju 1 sme ribič na posamezno ribolovno dovolilnico in na en ribolovni dan upleniti
največ eno (1) ščuko z najmanj doseženo ribolovno mero.
(4) V ribolovnem revirju 4 sme ribič na posamezno ribolovno dovolilnico in na en ribolovni dan upleniti
največ dve (2) ribi z najmanj doseženo ribolovno mero, od tega:
največ en (1) amur,
največ en (1) tolstolobik,
največ en (1) som,
največ dva (2) krapa oziroma,
največ dva (2) klena.
največ dva (2) ploščiča
(5) Ne glede na prvi, drugi in prejšnji odstavek tega člena uplen ribe nad 5 kg v ribniku ni dovoljen.
(6) Namesto dnevnega uplena po drugem oziroma četrtem odstavku tega člena sme ribič na posamezno
ribolovno dovolilnico in na en ribolovni dan upleniti ribe ribolovnih vrst brez določene najmanjše mere, t.i.
ribji drobiž, in sicer največ:
Revir 1 |
do 20 kosov
---------------------------------Revir 2 |
do 10 kosov
---------------------------------Revir 4 |
do 20 kosov
(7) UO sme za obdobje, v primerih in pod pogoji po 9. členu tega pravilnika strožje določiti uplen, kot je
določen po prvem do četrtem odstavku tega člena.
(8) Ko ribič doseže dovoljeni uplen, ne sme več nadaljevati z ribolovom (v nadaljnjem besedilu: zaključi
ribolov).
(9) Na podlagi 12., 13. in tega člena pravilnika so v Prilogi 1 po posameznih ribolovnih revirjih in posameznih
ribolovnih vrstah rib po 16. členu tega pravilnika povzeti dovoljena ribolovna tehnika, dovoljena vaba in
dovoljeni ulov.
19. člen
(ravnanje z ujetimi ribami)
(1) Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
(2) Ujete ribe mora ribič takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali upleniti.
(3) V revirjih 1,2,3 in 4 je uporaba mreže čuvarice prepovedana
(4) Ribe, ki jih ribič ne sme ali ne namerava upleniti, mora posebej previdno odpeti. Priporočeno je, da to
stori brez da bi ribo prijel, na primer s priborom za odpenjanje rib.
(5) V kolikor ribe, ki jo ribič ne sme upleniti, ni mogoče odpeti brez tveganja poškodbe, jo je priporočeno
spustiti tako, da se odreže predvrvico čim bližje trnku.

20. člen
(uplenitev in prilastitev rib)
(1) Ribič sme upleniti ulovljeno ribo če:
ima veljavno ribolovno dovolilnico za revir, v katerem jo ujame,
ima veljavno ribolovno dovolilnico za vrsto rib, v katero ulovljena riba
spada,
je riba ujeta izven varstvene dobe in najmanj dosega predpisano
najmanjšo mero za isto vrsto rib,
je riba ulovljena na dovoljen ribolovni način, dovoljeno ribolovno
tehniko oziroma z dovoljenim ribolovnim priborom, z dovoljeno vabo,
je riba ujeta skladno z drugimi pravili, določenimi s predpisi, ki urejajo
sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave, RGN in letnim programom.
(2) Ribič mora ujeto ribo, ki jo sme in namerava upleniti, nemudoma usmrtiti na način, da se ribe ne muči.
(3) Riba, uplenjena skladno s 1. odstavkom tega člena, je last ribiča.
(4) Ribič uplenjenih rib ne sme prodajati ali z njimi drugače trgovati, niti sam niti preko tretjih oseb.
21. člen
(evidenca uplena)
(1) Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico vpisati uplen takoj za tem, ko upleni posamezno ribo. Uplen vpiše
na način, določen s tem členom pravilnika. Pred vpisom posamezne uplenjene ribe ribič ne sme nadaljevati z
ribolovom.
(2) V rubrike ribolovne dovolilnice se vpiše vrsta uplenjene ribe in označi vsak kos s črtico.
22. člen
(obvezen dodatni pribor)
Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje (pean, klešče), priporoča se tudi
merilo za merjenje rib.
Pri ribolovu v revirju R4(ribnik Šmartno),se priporoča uporaba blazine in tehtnice za tehtanje rib.

V. RIBOLOVNO LETO, ŠTEVILO RIBOLOVNIH DNI IN RIBOLOVNE DOVOLILNICE
23. člen
Ribolovno leto V RDM traja od 01.11. tekočega leta do 31.10. naslednje leto.
24. člen
(število ribolovnih dni po revirjih)
(1) UO na predlog gospodarja določi skupno število ribolovnih dni za posamezne ribolovne revirje in
posamezne skupine ribolovnih vrst rib (npr. salmonidi, ciprindi) za vsako ribolovno leto vnaprej, na podlagi
RGN ter letnega programa. Pri tej določitvi upošteva:
- zmogljivost in stanje v ribolovnih in varstvenih revirjih,
- hektarske površine ribolovnih in varstvenih revirjev,
- naravni prirastek in stalež rib,
- količine vloženih rib,
- oceno pričakovanega števila ribičev,
-druge pogoje, določene s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave.
(2) Število ribolovnih dni po skupinah ribolovnih vrst rib in ribolovnih revirjih, do katerih so v posameznem
ribolovnem letu upravičeni imetniki članskih in z njimi izenačenih letnih ribolovnih dovolilnic, določi UO za

posamezno ribolovno leto v naprej in skladno s prejšnjim odstavkom tega člena. O tem UO pisno obvesti člane
RDM pred izdajo letnih ribolovnih dovolilnic za isto ribolovno leto.
(3) RDM sme v ribolovnem letu izdati največ toliko ribolovnih dovolilnic za nečlane, da skupno število
ribolovnih dni na podlagi teh dovolilnic ne presega razlike med številoma ribolovnih dni po prvem in drugem
odstavku tega člena.

25. člen
(ribolovne dovolilnice RDM)
Ribolovne dovolilnice po 1. odstavku 7. člena izda RDM na način in pod pogoji, določenimi s predpisi s
področja sladkovodnega ribištva, statutom, tem pravilnikom in/oziroma drugimi splošnimi akti RDM (v
nadaljnjem besedilu: ribolovne dovolilnice).
26. člen
( vrste ribolovnih dovolilnic)
(1) Ribolovne dovolilnice so glede na:
prejemnika: članske ali nečlanske (v nadaljnjem besedilu: turistične),
reprezentančne, izmenjane ali posebne;
trajanje veljavnosti: enodnevne, večdnevne ali letne;
čas ribolova: dnevne ali nočne;
vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti: za ribolov salmonidov, za ribolov
ciprinidov, za ribolov ščuke, za ribolov ribolovnih vrst rib po posebni ribolovni ureditvi v
ribolovnem revirju 4, ter posebne, za ribolov sulca.
(2) Dnevne ribolovne dovolilnice za dnevni čas ribolova so enodnevne, večdnevne ali letne.
(3) Pravila v zvezi s posebnimi ribolovnimi dovolilnicami za ribolov sulca so določene s posebnim
pravilnikom o ribolovu sulca.
(4) V enem dnevu in na podlagi ene ribolovne dovolilnice sme ribič izvajati ribolov le v enem ribolovnem
revirju RDM in le na salmonidne ali ciprinidne vrste, oziroma v revirju 4 na vrste po posebni ureditvi
ribolovnega režima. Pri tem se ribolov ščuke v ribolovnem revirju 1 izvaja z ribolovno dovolilnico za
salmonide. Pravila v zvezi s posebnimi ribolovnimi dovolilnicami za ribolov sulca so določene s posebnim
pravilnikom o ribolovu sulca.
27. člen
(cene ribolovnih dovolilnic, prenos ribolovnih dni)

(1) Cene vseh ribolovnih dovolilnic za posamezne vrste rib in ribolovne revirje določa UO RDM.
(2) V ceno letne ribolovne dovolilnice ni všteta cena ribolovnih dni za dnevni ribolov v revirju 4. Imetnik letne
ribolovne dovolilnice mora ribolovne dni za ribolovni revir 4 dokupiti posebej, po cenah, ki jih določi UO.
(3) Častni člani so upravičeni do brezplačne letne ribolovne dovolilnice.
(4) Invalidi, člani RDM, ki so invalidi z več kot 50% invalidnostjo, so upravičeni do nakupa letne
ribolovne dovolilnice s 25% popustom.
(5) Člani RDM, starejši od 70 let, ki so člani RDM neprekinjeno najmanj zadnjih 10 let, so upravičeni do
nakupa letne ribolovne dovolilnice s 50% popustom.
(6) Članom RDM, starejšim od 70 let, ki so imetniki LRD, se omogoči zamenjava 15 (petnajst) ciprinidnih
lovnih dni v ribolovnem revirju 1 in/ali 2 za pravico do nakupa še dodatnih 15 (petnajst) ribolovnih dni za
ribolov v ribolovnem revirju 4, s posebnim popustom. Višino popusta oziroma znižano ceno dnevne ribolovne
dovolilnice za ta revir določi UO RDM.
(7) Neizkoriščeni lovni dan v revirju 4 – ribnik Šmartno v enem ribolovnem letu se lahko prenese v
naslednje ribolovno leto, ne more pa se odstopiti drugemu ribiču.

28. člen
(veljavnost ribolovne dovolilnice RDM)
(1) Veljavna ribolovna dovolilnica RDM vsebuje naslednje podatke:
– vrsto ribolovne dovolilnice;
– zaporedno številko;
– ime in priimek imetnika ribolovne dovolilnice;
– rok veljavnosti za večdnevne ali letne ribolovne dovolilnice;
– datum oziroma čas za katerega velja ribolovna dovolilnica;
– ribolovni revir, oziroma ribolovne revirje, za katere je ribolovna dovolilnica izdana;
– vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti, najmanjše mere in varstvene dobe za te ribe;
– dovoljen način in tehnika ribolova;
– dovoljene vabe;
– dovoljen uplen;
– način vračanja ribolovne dovolilnice;
– ime izdajatelja;
– žig in podpis izvajalca ribiškega upravljanja.
(2) Ribolovna dovolilnica je veljavna, če se z njo lahko identificira njen imetnik. Imetnik se identificira s
predložitvijo osebnega dokumenta s sliko, če je član RDM pa tudi s predložitvijo članske izkaznice ribiške
družine.
29. člen
(oblika ribolovne dovolilnice)
(1) Letna ribolovna dovolilnica se izda v obliki knjižice v velikosti najmanj 7 x 10 cm z natisnjenimi
predpisanimi podatki oziroma rubrikami, kamor se podatki lahko vpisujejo.
(2) Ostale ribolovne dovolilnice se izda v velikosti najmanj 14 x10 cm z natisnjenimi predpisanimi podatki
oziroma rubrikami, kamor se podatki lahko vpisujejo.
(3) Ribolovna dovolilnica mora imeti natisnjeno rubriko, kamor se vpisuje dnevni uplen in zaznamki ribiškega
čuvaja.
(4) Večdnevne in letne ribolovne dovolilnice morajo imeti natisnjeno rubriko, kamor se vpiše skupni ulov po
prenehanju veljavnosti.

30. člen
(evidenca izdanih ribolovnih dovolilnic)
(1) RDM vodi evidenco o izdanih ribolovnih dovolilnicah s podatki:
– vrsto ribolovne dovolilnice;
– zaporedno številko dovolilnice;
– datum izdaje;
– ime in priimek oziroma naziv imetnika ribolovne dovolilnice ter točen naslov;
– rok veljavnosti;
– ribolovni revir za katerega je bila izdana;
– vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti;
– podpis izdajatelja.
(2) Natančnejša navodila za vodenje evidenc po tem členu določi UO.
31. člen
(letna ribolovna dovolilnica za člane RDM)
(1) Letna ribolovna dovolilnica (v nadaljnjem besedilu: LRD) za člane RDM se izda:
- rednim članom RDM, ki so izpolnili vse članske obveznosti iz preteklega ribolovnega leta, vrnili
RDM pravilno izpolnjeno LRD za preteklo ribolovno leto skupaj z izpolnjeno evidenco izrabe
ribolovnih dni in uplena in plačali članarino za članstvo v novem ribolovnem letu,

- osebam, ki se na novo včlanijo v RDM in kot novi redni člani postanejo ribiški pripravniki,
- častnim članom, skladno s statutom.
(2) Polnoletnim rednim članom se izda LRD za polnoletne člane, mladoletnim članom pa LRD za mladoletne
člane.
(3) V ribolovnih revirjih 1, 2 in 4 smejo otroci članov RDM, stari do deset (10) let, v kolikor so vpisani v
LRD, loviti ribe za katere ni predpisane najmanjše mere, skupaj s staršem članom, ki izvaja ribolov na
ciprinide na podlagi LRD. Ti otroci smejo izvajati ribolov z uporabo ribolovne palice brez koleščka, t.i.
polagalke. Starši za otroka v času ribolova v celoti odgovarjajo.
(4) Skladno z 2. členom Zakona o društvih ( Uradni list RS, št. 61/06), ZSRib in statutom so v zvezi s pravico
do nakupa in ceno LRD ter pravicami in dolžnostmi, ki iz imetništva LRD izhajajo, med sabo izenačeni redni
polnoletni člani, ki so člani le RDM in redni polnoletni člani, ki so člani tudi druge ribiške družine.
32. člen
(posebna pravila za uporabo LRD)
(1) V enem dnevu sme član RDM na podlagi LRD izkoristiti le en ribolovni dan,v tekočih vodah(R1,R2 in
R3),prav tako pa lahko na isti dan izkoristi tudi ribolovni dan na ribniku Šmartno(R4).
(2) V ribolovnem revirju 2 je za posamezno ribolovno leto dovoljeno izkoristiti največ 15 ribolovnih dni za
lov na ciprinide.
33. člen
(ribolov člana in gosta)
(1) Član z opravljenim izpitom za športnega ribiča lahko povabi k ribolovu gosta, skladno s tem členom
pravilnika.
(2) Član sme v enem dnevu izvajati ribolov skupaj z le enim gostom, le v enem ribolovnem revirju. V enem
ribolovnem letu sme član izvajati ribolov z gosti v številu brez omejitev, glede na število še neizkoriščenih
ribolovnih dni v LRD.
(3) Za vsak dan ribolova z gostom mora član v LRD dvakrat vpisati enak datum v dve zaporedni vrstici za isto
skupino ribolovnih vrst rib in isti ribolovni rervir, skladno s tem pravilnikom, pri čemer mora v drugi vrstici v
stolpcu za oznako revirja pred to oznako pripisati oznako »G«.

(4) Član in gost morata loviti vsak s svojim priborom, le ribolovne vrste rib iste skupine (npr. ciprinide,
salmonide), v ustrezni medsebojni bližini, v primeru lova na odprti vodi na istem bregu te vode. Pri tem
smeta član in gost vsak posebej upleniti največ dovoljeno število rib, skladno s tem pravilnikom.
(5) Član in gost sta dolžna izvajati ribolov skladno s tem pravilnikom, pri čemer za pravilnost ribolova in
vedenje gosta ob vodi odgovarja član enako, kot da bi lovil on sam, gost pa odgovarja za svoj ribolov skladno
s predpisi.
(6) Vpis gosta na ribniku Šmartno(R4), ni mogoč.
(7) Član RDM ne more biti gost drugega člana RDM.

34. člen
(vpis datuma, revirja, uplenjene ribe)
(1) Pred začetkom ribolova mora član glede na vrsto rib, ki jih bo lovil, in ribolovni revir v katerem bo
lovil, v ustrezni okenci prve prazne vrstice ustrezne rubrike LRD vpisati številko ribolovnega revirja in
pravilen datum ribolova.
(2) Vpisanih datumov se ne sme popravljati. Napačno vpisan datum ali ribolovni revir je potrebno
prečrtati tako, da je še vedno viden napačen vpis, v prvo naslednjo vrstico pa se vpiše pravilen datum in
ribolovni revir.
(3) Datum se vpiše z arabskimi številkami tako, da se pred dneve do 10. v mesecu vpiše številka 0, enako
velja tudi pri vpisu do 10. meseca v tekočem letu. Letnice koledarskega leta ni potrebno vpisovati.
(4) Vse zaznambe se v LRD vpisujejo s kemičnim svinčnikom.

(5) Član je dolžan v ustrezno okence in ustrezno vrstico LRD vpisati uplen takoj po uplenitvi ribe, skladno s
tem pravilnikom. Težo uplenjenih neočiščenih rib (v kilogramih, z eno decimalko) vpiše po končanem
ribolovu, a najkasneje pred naslednjim ribolovom, v ustrezno okence iste vrstice LRD.
(6) Po končanem ribolovu, a pred naslednjim ribolovom, mora član v vrstici LRD za ta ribolovni dan s
črticami izpolniti vsa tista okenca, ki bi po pravilnem in popolnem vpisu ulova ostala prazna.
(7) Za nepravočasno, nepravilno ali nepopolno izpolnitev podatkov v LRD član disciplinsko odgovarja.
35. člen
(izguba, izdaja nove)
(1) Izgubljeno ali uničeno LRD mora član takoj prijaviti RDM in opraviti preklic v glasilu Ribič.
(2) V primeru izgubljene ali nenamerno uničene LRD po prejšnjem odstavku tega člena sme član zaprositi UO
RDM za izdajo nove LRD za tekoče ribolovno leto. V pisni obliki mora opisati okoliščine izgube ali
uničenja in navesti vsaj okvirno število preostalih ribolovnih dni po ribolovnih revirjih in skupinah ribolovnih
vrst rib (salmonidi - ciprinidi).
(3) O izdaji nove LRD odloča UO RDM. Ob izdaji nove dovolilnice se v njo vpiše število ribolovnih dni za
posamezne vrste rib, ki jih član ni porabil, vendar ne več kot eno četrtino (¼) ribolovnih dni, ki jih je UO za
posamezno ribolovno leto določil za člane v 24. členu tega pravilnika.
36. člen
(vrnitev LRD, statistika)
(1) Ob izteku ribolovnega leta je vsak član dolžan vrniti RDM LRD, ki mu je bila izdana za isto ribolovno leto,
v času in na način, ki je za to določen. Vrnjena LRD mora biti izpolnjena skladno s tem pravilnikom.
(2) Član mora vrnjeni LRD priložiti izpolnjen obrazec s popolno in pravilno statistiko ribolova in ulova v
izteklem ribolovnem letu, ki ga je izvajal na podlagi te LRD (v nadaljnjem besedilu: ribolovna statistika LRD).
(3) Čas in način oddaje LRD ter obrazec ribolovne statistike LRD in navodila za njegovo izpolnitev določi
UO. O tem pravočasno pisno obvesti člane, skladno s statutom. Čas oddaje LRD se določi za
vsakega člana posebej in za vse člane skupaj tako, da je članom na voljo nadomestni datum za izpolnitev
njihove obveznosti.
(4) Obrazec ribolovne statistike LRD za posamezno ribolovno leto je sestavljen tako, da pravilno in popolno
izpolnjen s strani vseh zavezanih po tem pravilniku omogoča RDM vodenje popolnih in pravilnih evidenc s
področja ribolova in odlova rib na podlagi LRD, kot so predpisane z akti po 7. členu tega pravilnika.
37. člen
(častne, reprezentančne ali izmenjane dovolilnice)
(1) UO vsako ribolovno leto posebej izda reprezentančne dovolilnice osebam in organizacijam, ki imajo
posebne zasluge za razvoj sladkovodnega ribištva ali varstva narave. Reprezentančne ribolovne dovolilnice so
letne in brezplačne.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena so lahko reprezentančne karte tudi eno ali večdnevne.
(3) Zaradi razvijanja sodelovanja med ribiškimi družinami lahko UO na podlagi načela vzajemnosti določi za
člane določene ribiške družine posebne pogoje plačila ali izmenjave letnih ribolovnih dovolilnic (v nadaljnjem
besedilu: izmenjane ribolovne dovolilnice). Izmenjane ribolovne dovolilnice so letne.
(4) Letne ribolovne dovolilnice po tem členu pravilnika so glede pravic in obveznosti, ki iz njih izhajajo,
izenačene z LRD za člane, če ni s tem pravilnikom ali z drugim splošnim aktom RDM določeno drugače. UO
lahko te dovolilnice kadarkoli in iz katerihkoli razlogov prekliče.
(5) Prejemniki dovolilnic po tem členu pravilnika morajo izvajati ribolov pod pogoji in skladno s pravili, ki
veljajo za člane, razen v delu, ki skladno s predpisi in splošnimi akti RDM velja le za člane. Prejemniki
dovolilnic so se dolžni s temi pogoji in predpisi seznaniti pred prvim ribolovom na podlagi letne ribolovne
dovolilnice po tem členu.
(6) Eno ali večdnevne ribolovne dovolilnice po tem členu so izenačene s turističnimi ribolovnimi
dovolilnicami, če ni s tem pravilnikom ali z drugim splošnim aktom RDM določeno drugače. Ribolov v
ribolovnih revirjih imetniki teh dovolilnic izvajajo skladno s predpisi s področja sladkovodnega ribištva in
ohranjanja narave ter ribolovnim režimom, določenim za turistične ribiče po 39. členu tega pravilnika.

(7) Veljavnost reprezentanče dovolilnice oziroma dovolilnic,velja 1 leto od izdaje dovolilnice.Po preteku 1 leta
od izdaje, reprezentančna dovolilnica ni več veljevna.
38. člen
(turistična ribolovna dovolilnica)
(1) Turistična ribolovna dovolilnica je enodnevna ali večdnevna ribolovna dovolilnica, na podlagi katere sme
skladno s 7. členom tega pravilnika izvajati ribolov v ribolovnih revirjih nečlan RDM (v nadaljnjem besedilu:
ribič turist), ki mu je bila ta dovolilnica izdana.
(2) Turistične ribolovne dovolilnice izdajo in prodajo ribičem prodajalci, pooblaščeni s strani UO (v
nadaljnjem besedilu: prodajalci), na prodajnih mestih, določenih s strani UO.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena RDM omogoči članu druge RD, ki ni član RDM (v
nadaljnjem besedilu: upravičenci), nakup turistične LRD, na podlagi njegove pisne vloge in ugodilne
odločitve UO. UO odloči o vlogi na podlagi predložene vlagateljeve veljavne članske izkaznice, letne
ribolovne dovolilnice druge RD, dokazila o plačilu članskih obveznosti v drugi RD za tekoče ribolovno leto ter
vlagateljevega osebnega dokumenta s sliko. Turistična LRD se izda za ribolov v ribolovnih revirjih 1, 2, 3, in 4
in ima enako število ribolovnih dni za te ribolovne revirje kot jih ima LRD za člane v istem ribolovnem letu
(velja samo za člane pobratene ribiške družine)..
(4) Prodajalec je dolžan pred izdajo dovolilnice vpisati podatke o ribiču turistu, ki bo izvajal ribolov na
njeni podlagi. Podatke prodajalec prepiše iz osebnega dokumenta s fotografijo, ki jo predloži kupec
dovolilnice.
(5) Turistične dovolilnice se izdajajo ribičem turistom za posamezne ribolovne revirje in vrste rib, v katerih
smejo in na katere smejo izvajati ribolov člani na podlagi letne ribolovne dovolilnice.
(6) Ribič turist se z nakupom turistične ribolovne dovolilnice zaveže izvajati ribolov v ribolovnem revirju le v
skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave in z veljavnim ribolovnim režimom po
39. členu tega pravilnika, zapisanim na ribolovni dovolilnici skladno s pravilnikom o ribolovnem režimu v
ribolovnih vodah.
(7) Klavzula po prejšnjem odstavku tega člena se natisne na turistični ribolovni dovolilnici oziroma na le-to
pripeti prilogi, ki je sestavni del ribolovne dovolilnice.
(8) Člani RDM, katerim je bila na podlagi aktov po 7. členu tega pravilnika oziroma statuta in/ali drugih
splošnih aktov RDM odvzeta ribolovna pravica v ribolovnih revirjih na podlagi LRD, nimajo pravice do
nakupa turistične dovolilnice za ribolovne revirje v obdobju, za katerega jim je bila ribolovna pravica odvzeta,
a najdalj za dve leti.
39. člen
(turistični ribolov)
(1) Ribiču turistu je na podlagi veljavne turistične dnevne ribolovne dovolilnice dovoljeno izvajanje ribolova
v ribolovnem revirju 1 ,2, 3 ali 4 (v nadaljnjem besedilu: turistični ribolov).
(2) Ribič turist sme turistični ribolov v ribolovnem revirju izvajati le skladno z veljavnim ribolovnim
režimom, določenim s pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah in drugimi predpisi, ki urejajo
sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave, RGN in letnim programom.
(3) Ribiču turistu, kateremu se s pravnomočno odločbo prekrškovnega organa ugotovi kršitev ribolovnega
režima v ribolovnem revirju, se s sklepom UO prepove izdaja ribolovne turistične dovolilnice v vseh
ribolovnih revirjih za obdobje enega leta. Ribiču, kateremu se s pravnomočno sodbo v kazenskem postopku
ugotovi kršitev ribolovnega režima v ribolovnem revirju, se s sklepom UO prepove izdaja ribolovne turistične
dovolilnice vseh ribolovnih revirjih za obdobje dveh let. UO o takšni prepovedi dokazno obvesti ribiča turista
in prodajalce turističnih ribolovnih dovolilnic.
(4) Klavzula po prejšnjem odstavku tega člena se natisne na turistični ribolovni dovolilnici oziroma na le-to
pripeti prilogi, ki je sestavni del ribolovne dovolilnice. Šteje se, da ribič turist klavzulo sprejme z nakupom
ribolovne dovolilnice.

VI. POSEBNE DOLOČBE ZA ČLANE RDM
40. člen
(članstvo, obvezne delovne ure)
(1) Članstvo v RDM ter pravice in dolžnosti članov so določeni s predpisi, statutom, tem pravilnikom in
drugim splošnimi akti RDM.
(2) Član je dolžan opraviti do 10 obveznih delovnih ur, na poziv in po navodilih organov RDM oziroma
pooblaščenih članov.
(3) Delovnih obveznosti so oproščeni člani, ki opravljajo posamezne funkcije, ribiški čuvaji z veljavno
pogodbo, člani starejši od 70 let in invalidi z več kot 50 % telesno okvaro.
(4) Znesek neopravljene obvezne delovne ure znaša 5 EUR, in ga je potrebno poravnati skupaj s plačilom
letne članarine in sicer preko položnice,ki jo vsak član,ki nima zadostno število obvezno opravljenih ur,prejme
skupaj s položnico o poravnavi članarine.
(5) Člani, ki niso poravnali obveznosti za neopravljene delovne ure v tekočem ribolovnem letu, niso
upravičeni do nakupa LRD v naslednjem ribolovnem letu.
41. člen
(novosprejeti člani – pripravniki)
(1) Ribiški pripravnik je novi član RDM, ki nima opravljenega ribiškega izpita, določenega s predpisi s
področja sladkovodnega ribištva. Ribiški pripravnik ima vse pravice in dolžnosti drugega rednega člana, če
ni s predpisi s področja sladkovodnega ribištva, tem pravilnikom in drugimi splošnimi akti RDM določeno
drugače. Ribiču pripravniku določi mentorja UO s sklepom ob sprejemu v članstvo.
(2) Ribiški pripravnik ima v času pripravništva naslednje omejitve pri ribolovu v ribolovnih revirjih:
na zunanji strani LRD se z rdečo barvo zapiše »Pripravnik«;
ribolov sme izvajati zgolj v spremstvu mentorja ali drugega člana v
dogovoru z mentorjem, ter skladno z njunimi navodili.
(3) Ribiški pripravnik pridobi polne članske pravice pri ribolovu v ribolovnih revirjih, ko uspešno opravi
ribiški izpit. Izpit sme opravljati najprej po prvih šestih (6) mesecih pripravništva.
(4) Če ni s tem pravilnikom drugače določeno, veljajo za člane v zvezi z opravljanjem pripravništva in
ribiškega izpita določbe Pravilnika o usposabljanju ribiških pripravnikov in opravljanju ribiških izpitov, ki ga
je dne 24. 11.2007 sprejela skupščina RZS.
42. člen
(obnašanje, dolžnosti in obveze ribiča v času ribolova)
(1) Pri ribolovu se morajo člani RDM obnašati športno in tovariško, ter vzgojno vplivati na nove in
mladoletne člane.
(2) Ribič je dolžan:
- opozoriti druge izvajalce ribolova na nepravilnosti pri izvajanju ribolova in te prijaviti skladno s
splošnimi akti RDM (v nadaljnjem besedilu: izvajanje ribiškega nadzora);
ravnati se po navodilih ribiškega čuvaja, ki so skladne z njegovimi pristojnostmi;
po svojih močeh dolžan skrbeti za čistočo voda in okolice, ter skrbeti za red in mir
na ribolovnem mestu;
očistiti ribolovno mesto najmanj do stanja pred začetkom svojega ribolova na njem;
čistiti uplenjene ribe le ob ribolovnih revirjih, ki so tekoče vode, nikakor pa ne v ali
ob ribniku
Šmartno, Graščenici ali varstvenih revirjih.

43. člen
(dolžnosti članov v zvezi z varovanjem voda in okolja)
Člani RDM so dolžni:
-

-

-

poznati celotni ribiški okoliš, njegove meje in veljavni ribolovni režim,
vseskozi skrbeti za varstvo voda in rib, zlasti drstišč in ribjih stez;
ob vsaki zaznavi onesnaževanja voda ali pogina rib ravnati v skladu s predpisi, ki
urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave ter navodili, ki so navedena v
LRD. Prav tako so dolžni storiti vse kar je v njihovi moči, da se prepreči nadaljnje
onesnaževanje vod;
član, ki je izvedel za onesnaževalca, ki je odgovoren za pogin rib ali grozi velika
nevarnost, da bo zaradi dejavnosti onesnaževalca prišlo do onesnaževanja, ki ima
lahko za posledico pogin rib, je dolžan o tem takoj obvestiti vodstvo RDM, ki o tem
obvešča pristojne službe;
sodelovati s člani čuvajske službe, ter vestno izvajati ribiški nadzor ob vodi.

44. člen
(kršitev ribolovnega režima ter pravic in dolžnosti v zvezi z izvajanjem ribolova)
V primeru, da član krši ribolovni režim ter pravice in dolžnosti v zvezi z izvajanjem ribolova v RDM, kot je
določeno z ZSRib ter drugimi predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave, RGN, letnim
programom, tem pravilnikom, drugimi splošnimi akti RDM in sklepi UO, se to šteje za disciplinsko kršitev.
VII. NADZOR V ZVEZI Z IZVAJANJEM RIBOLOVA
45. člen
(ribiškočuvajska služba)

(1) V RDM je organizirana in izvaja naloge v svoji pristojnosti ribiškočuvajska služba tako, da so vsi ribiški
revirji v ribiškem upravljanju RDM nadzorovani.
(2) Naloge ribiškočuvajske službe RDM so:
nadzor nad ribolovom v ribiških revirjih;
nadzor nad ribolovnimi dovolilnicami, plenom in ribiškimi pripravami;
pomoč in nasveti ribičem;
obveščanje centra za obveščanje ob poginih rib;
spremljanje gradbenih in drugih posegov na območju ribiških revirjev,
evidentiranje in obveščanje organov RDM o nenapovedanih posegih na vodnih in
priobalnih zemljiščih ribiškega okoliša;
sprotno vodenje evidence in mesečno poročanje o opravljanju ribiškočuvajske
službe, skladno z ZSRib;
obveščanje ribiškega inšpektorja.
46. člen
(ribiški čuvaji, pomoč članov)
(1) Naloge ribiškočuvajske službe v RDM izvajajo imenovani ribiški čuvaji, skladno z ZSRib in drugimi
predpisi s področja sladkovodnega ribištva. Če izpolnjujejo pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, imajo pri
izvajanju nalog v svoji pristojnosti pooblastila prekrškovnega organa. Med opravljanjem nalog v svoji
pristojnosti je ribiški čuvaj uradna oseba ter ima značko in službeno izkaznico.

(2) Pri izvajanju svojih nalog sme ribiški čuvaj izvajati naslednje ukrepe:
- pregledati ribolovno dovolilnico in pregledati listine za ugotovitev istovetnosti ribiča, ki lovi ribe ali
se zadržuje ob vodi s priborom za ribolov;
- pregledati ribolovni pribor, vabe, ribolovno opremo in uplen ribiča iz prejšnje alineje;
- začasno zaseči ribolovno opremo in vabe ribiču, ki lovi ali se zadržuje ob vodi, če nima ribolovne
dovolilnice ali lovi na prepovedan način;
- trajno zaseči protipravno ujete ribe, ki postanejo last izvajalca ribiškega upravljanja;
- odvzeti ribolovno dovolilnico ribiču, ki lovi na prepovedan način.
(3) Zaradi dokazovanja prekrška sme ribiški čuvaj ribiča, ki je lovil na prepovedan način, ribolovne priprave in
uplenjene ribe tudi fotografirati ali posneti.
(4) Ribič mora na zahtevo ribiškega čuvaja pokazati,osebni dokument ali člansko izkaznico, ribolovno
dovolilnico, vabo, s katero ribari, ribolovni pribor, uplenjene ribe in vsebino ribiške torbe.
(5) Pomoč ribiškim čuvajem pri izvajanju nalog iz prejšnjega odstavka lahko nudijo tudi člani RDM, ki
imajo opravljen izpit za športnega ribiča. Opravljene ure štejejo v kvoto delovnih ur članov RDM.

VIII. PREHODNA DOLOČBA

47. člen
(uskladitev splošnih aktov RDM s tem pravilnikom)
Drugi splošni akti se uskladijo s tem pravilnikom v štirih mesecih od sprejema slednjega.

IX. KONČNE DOLOČBE

48. člen
(sprejem, veljavnost, prenehanje veljavnosti)
(1) Ta pravilnik je sprejet, ko ga s sklepom sprejme UO na svoji seji, veljati pa začne dan po objavi na oglasni
deski RDM.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o športnem ribolovu v vodah Ribiške
družine Medvode, ki je bil sprejet dne 19.03.2008.
(3) Do uskladitve pravilnika, ki ureja disciplinski postopek za člane RDM, s tem pravilnikom se pri opredelitvi
disciplinskih kršitev smiselno uporabljajo določbe pravilnika po prejšnjem odstavku tega člena, če niso v
nasprotju s tem pravilnikom ali predpisi, ki urejajo sladkovodno ribištvo in ohranjanje narave.

Predsednik ribiške družine Medvode
Rajko Zajc

Na podlagi 21. člena Statuta Ribiške družine Medvode in določb Pravilnika o športnem ribolovu je Upravni
odbor zbor Ribiške družine Medvode na svoji redni seji dne 27.09.2018 sprejel

PRAVILNIK
O LOVU SULCA V RIBIŠKI DRUŽINI MEDVODE

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
(zakonska osnova lova, revirji, sezona lova, kvota)

(1) Lov sulca v vodah Ribiške družine Medvode (v nadaljevanju RDM) se izvaja po določilih tega
pravilnika. V delu, ki ni določen s tem pravilnikom, se lov sulca izvaja po določilih Pravilnika o športnem
ribolovu v RDM, če ta ni v neskladju s tem pravilnikom.
(2) Sulca je dovoljeno loviti v revirju 1 - Sava in revirju 2 – Sora, od 01.10. do vključno 14.02.,
oziroma do izpolnitve kvote uplenjenih sulcev v sezoni.
(3) Kvoto v skladu z ribiško – gojitvenim načrtom za vsako sezono posebej določa Upravni odbor
(v nadaljevanju UO).
2.člen
(ribolov)
(1) Lov sulca je dovoljen samo od zore do mraka. Uro začetka in konca lova za vsak mesec
posebej, vnaprej določi gospodarska komisija družine.
(2) Lov sulca je dovoljen, če neposredno skupaj lovita najmanj dva ribiča RDM, oz. lovi gost v
spremstvu člana RDM.

3.člen
(varstvena doba)
Varstvena doba je od 15. februarja do 30. septembra.
Z odprtjem lova sulca se zapre – prepove lov ščuke.
4.člen
(nakup dovolilnice, evidenca)
(1) Za lov sulca se izda posebna enodnevna ribolovna dovolilnica samo za določen čas.
(2) Zaradi pravočasnega pregleda nad ulovljenim številom sulcev, se ribolovne dovolilnice
izdajajo za vsak dan posebej, brez možnosti vnaprejšnje rezervacije.
(3) Za člane RD Medvode in pobratene ribiške družine ter za člane drugih ribiških družin in
turiste, prodaja karte prodajalec, ki ga določi UO RDM. V primeru, da člani drugih ribiških družin in turisti
nimajo zagotovljenega spremstva, za to poskrbi gospodar RD Medvode.
(4) Za ulov sulca RDM vodi posebno evidenco o številu, merah in teži uplenjenih sulcev za vsako
ribolovno sezono posebej.
5.člen
(pravica do lova)
(1) Novi član ribiške družine Medvode po opravljenem izpitu za športnega ribiča.
(2) Novi član RDM z že opravljenim izpitom za športnega ribiča po sprejemu v družino in ob
pogojih, da v tekočem letu ni bil disciplinsko kaznovan.

6.člen
(prepoved ribolova, disciplinska odgovornost)
(1) Ribolovne dovolilnice za lov sulca ne more dobiti oseba, ki je storila disciplinski prekršek pri
lovu sulca ali druge posebej varovane vrste rib in to najmanj dve leti po pravnomočnosti disciplinske odločbe.
7.člen
(režim ribolova)
(1) Na dan izvajanja lova sulca s posebno ribolovno dovolilnico, se lahko lovi le sulec.
8.člen
(prijava ulova, vračanje dovolilnice)
(1) Izvajalec - ribič je dolžan izdajatelju ribolovne dovolilnice pokazati ulovljenega sulca na dan
ulova, dovolilnico pa mora vrniti v roku 2 dni. V nasprotnem primeru je ribič disciplinsko odgovoren.
9.člen
(omejitev uplena)
(1) Član RD Medvode lahko v eni ribolovni sezoni lova sulca (od 01.10. do 15.02), upleni samo
enega sulca. Po uplenjenem sulcu pa lahko do konca sezone lovi le na način ujemi in izpusti. Za člane drugih
ribiških družin in turiste pa kvoto določi gospodarska komisija RD Medvode.
10.člen
(letna kvota)
(1) UO RD Medvode na predlog gospodarske komisije določi letno količino dovoljenega odlova
sulca.
(2) Količina mora biti usklajena z ribiško gojitvenim načrtom.
11.člen
(spremstvo, obveznost in odgovornost spremljevalca)
(1) Spremstvo pri lovu sulca je obvezno za vse turiste, člane RD Medvode in člane pobratene
ribiške družine. Ribiče turiste in člane drugih ribiških družin mora spremljati član RD Medvode z opravljenim
izpitom za ribiča.
(2) Spremljevalec mora pred začetkom ribolova preveriti ustreznost pribora in vab v skladu s tem
pravilnikom ter zagotoviti, da se ribolov izvaja le na način in z vabami, ki so dovoljene.
Spremljevalec mora spremstvo izvajati neposredno (ribiči morajo biti na isti obali) in ribiča/ev ne
sme pustiti brez nadzora.
(3) Spremljevalec, ki naklepoma ali iz malomarnosti opusti svojo dolžnost je disciplinsko in
odškodninsko odgovoren za škodo, ki je nastala.
12.člen
(cena dovolilnice)
UO RD Medvode letno določi ceno turistične ribolovne dovolilnice za lov sulca, ter spremstvo za ribiče
turiste.
13.člen
(skupinski lov)
(1) UO RDM lahko organizira skupinski lov sulca za vse ribiče, ki se odzovejo vabilu.

II. POSEBNE DOLOČBE

14.člen
(načini ribolova, vabe, oprema, najmanjša mera)
(1) Dovoljena ribolovna načina za lov sulca sta muharjenje in vijačenje z uporabo posameznih
vab: blestivka (velikost 5 po oznakah Mepps-a ali večja), vobler, umetni piškur in potezanka, velikosti najmanj
10 cm, ki jo je dovoljeno tudi obtežiti. Dovoljena je uporaba ribiškega laksa najmanj 0,40 mm, oz temu
ustrezne vrvice.
(2) Ribolov sulca v revirju Sora(R2),je dovoljen samo z vabami,ki imajo trnek enojček.
(2) UO RDM lahko pred začetkom ribolovne sezone podaljša najmanjšo dovoljeno lovno mero.

III. KONČNE DOLOČBE
15.člen
Pravilnik prične veljati dan po objavi na oglasni deski RDM.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o lovu sulca v vodah ribiške družine Medvode, ki
je bil sprejet dne 15. januarja 2018 leta.

Predsednik Ribiške družine Medvode
Rajko Zajc

Na podlagi 35. člena Statuta Ribiške družine Medvode je Zbor članov Ribiške družine Medvode, dne
27.09.2018 sprejel
PRAVILNIK
O DISCIPLINSKEM POSTOPKU V RIBIŠKI DRUŽINI MEDVODE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta pravilnik določa organe, ki odločajo o disciplinski odgovornosti članov ribiške družine, določa
disciplinske kršitve in disciplinske ukrepe, disciplinski postopek, pravna sredstva ter izvrševanje disciplinskih
ukrepov v Ribiški družini Medvode (v nadaljevanju: RDM).
(2) Nepoznavanje zakonskih in podzakonskih predpisov ter internih aktov RDM, člana družine ne izključuje
njegove odgovornosti za storjeno disciplinsko kršitev.
2. člen
(stvarna in krajevna pristojnost)
(1) Pravilnik se uporablja na vseh področjih izvajanja dejavnosti RDM, kadar se z ravnanji kršijo statut ali
drugi akti RDM.
(2) Pravilnik se uporablja za vse člane RDM, ne glede na kraj storitve disciplinske kršitve ali njegov status v
RDM.
(3) Za vabljenje, vročanje, izvedbo obravnave in zapisnik se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja
upravni postopek.
II. DISCIPLINSKI ORGANI
3. člen
(disciplinski organ)
(1) Disciplinski postopek vodi in o disciplinski odgovornosti člana RDM na prvi stopnji odloča Disciplinsko
razsodišče. Administrativna dela, kot so: pošiljanje vabil, obveščanje obdolžencev o odločitvah Disciplinskega
razsodišča in podobno, opravlja tajnik RDM.
(2) O pritožbi odloča na drugi stopnji Upravni odbor RDM.
4. člen
(sestava disciplinskega razsodišča)
(1) Disciplinsko razsodišče vodi disciplinski postopek in odloča v tričlanskem senatu. Disciplinsko razsodišče
imenuje tričlanski senat za obravnavo vsakega primera posebej iz sestava svojih članov. Člani senata
imenujejo predsednika senata. V senatu disciplinskega razsodišča ne more sodelovati član, ki je bil udeležen
pri storitvi disciplinskega prekrška, če je podal prijavo o obravnavanem disciplinskem prekršku, če je
predlagan kot priča ali izvedenec ali če je z obdolženim članom v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti
ali v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do četrtega kolena ali v svaštvu do
drugega kolena sorodstveni zvezi do vključno drugega dednega reda.
(2) Disciplinsko razsodišče izvoli Zbor članov RDM.
(3) Delo članov disciplinskega razsodišča je častno.

5. člen
(sklepčnost Disciplinskega razsodišča oz. Disciplinskega senata)
(1) Disciplinsko razsodišče je sklepčno, če so na seji prisotni vsaj trije člani razsodišča od šestih izvoljenih.
(2) Disciplinski senat je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije njegovi člani.
(3) Sklep razsodišča ali senata je veljavno sprejeti, če zanj glasujeta vsaj dva člana.
III. DISCIPLINSKE KRŠITVE IN DISCIPLINSKI UKREPI
6. člen
(opredelitev disciplinskih kršitev)
(1) Disciplinske kršitve so vsa ravnanja, s katerimi član RDM krši veljavno sprejeta ribiška pravila, to je
predpise s področja sladkovodnega ribištva, splošne akte RDM kot tudi akte oziroma sklepe, ki so jih sprejeli
pristojni organi RDM, predvsem pa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

kdor upleni ribo, ki je v varstveni dobi ali ne dosega dopustne mere,
kdor lovi na nedovoljen ribolovni način,
kdor ne izpolni lovnega datuma in ne vpiše številke revirja v ribolovni dovolilnici,
kdor lovi preko dovoljenega števila lovnih dni,
kdor lovi po izpolnjeni normi,
kdor ob kontroli nima pri sebi ribolovne dovolilnice,
kdor lovi brez spremljevalca, če ga je dolžan imeti,
kdor prodaja uplenjene ribe,
kdor na kakršenkoli način ovira delo ribiškega čuvaja oziroma na njegovo zahtevo ne omogoči
kontrole ribiške dovolilnice ali ribolovne opreme,
kdor se brez upravičenega razloga ne odzove vabilu disciplinskega razsodišča ali v postopku noče
sodelovati, čeprav za to nima upravičenega razloga.
7. člen
(disciplinski ukrepi)

Disciplinski ukrepi, ki jih izreka senat disciplinskega razsodišča, so:
1.
opomin;
2.
javni opomin;
3.
prepoved ribolova in deponiranje letne ribolovne dovolilnice v pisarni RDM za čas do enega leta;
4.
izključitev iz RDM;

8. člen
(ugotavljanje dejanskega stanja)
(1) Disciplinsko razsodišče je pri svojem delu neodvisno. Njegov senat odloča po prosti presoji s tem, da
upošteva zakonske predpise sladkovodnega ribištva kot tudi akte, ki jih je sprejela RDM in ali Ribiška zveza
Slovenije.
(2) Senat disciplinskega razsodišča ugotavlja resničnost vseh okoliščin in dejstev, ki so pomembna za izrek
odločitve. Pri tem skrbno prouči vsa dejstva in dokaze, tako tiste, ki bremene obdolženega člana RDM kot tudi
one, ki so mu v korist. Pri tem upošteva predvsem:
1. težo kršitve;
2. omogočanje normalnega dela RDM;
3. nevarnost in škodo, ki je bila povzročena;
4. preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov;
5. dosedanje vedenje in morebitne prejšnje disciplinske kršitve člana RDM.

11. člen
(evidenca o disciplinskih ukrepih)
(1) RDM vodi evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih ukrepov.
(2) Izključitev člana se vnese v informacijski sistem Ribiške zveze Slovenije »Klen«.
IV. DISCIPLINSKI POSTOPEK
12. člen
(uvedba disciplinskega postopka)
(1) Disciplinski postopek se začne na predlog disciplinskega tožilca RDM. Disciplinski tožilec začne
disciplinski postopek na lastno pisno pobudo ali na obrazloženo pobudo člana ali organa RDM. Disciplinski
postopek je neformalen in hiter.
(2) Ribiški čuvaj ali druga pristojna oseba, ki izve za disciplinski prekršek, mora podati v najkrajšem možnem
času disciplinskemu tožilcu pisno izjavo, v kateri navede vse bistvene okoliščine prestopka, zlasti podatke o
storilcu, dan, čas, kraj, način storitve dejanja in dokaze.
V primeru, da je prekršek storjen med lovom sulca, navede še ime in priimek kršilčevega partnerja pri lovu te
posebej varovane ribje vrste.
(3) Predlog disciplinskega tožilca za disciplinski postopek obsega:
1.
ime in priimek disciplinskega obdolženca,
2.
kratek in jedrnat opis dejanja, ki predstavlja disciplinski prestopek,
3.
dokaze, ki naj se jih izvedejo,
4.
navedbo nastale premoženjske škode,
5.
določilo zakona, statuta, pravilnika ali poslovnika oz. sklepa, ki je bil kršen z opisanim dejanjem.
(4) Disciplinski postopek se uvede s pisnim sklepom. Za dan uvedbe disciplinskega postopka se šteje dan, ko
je bil članu RDM vročen sklep o uvedbi disciplinskega postopka.
13. člen
(sklep o uvedbi disciplinskega postopka)
(1) Sklep o uvedbi disciplinskega postopka mora vsebovati:
1. ime in priimek člana RD, zoper katerega se uvaja disciplinski postopek;
2. kraj, čas in opis kršitve;
3. opredelitev kršitve;
4. dokaze o dejstvih in okoliščinah, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da gre za disciplinsko kršitev člana
RDM;
5. opozorilo članu RDM, da se lahko zagovarja sam ali po pooblaščencu ali pa da poda pisno izjavo.
(2) V disciplinskem postopku ni mogoče ugotavljati odgovornosti za disciplinske kršitve, ki niso vsebovane v
sklepu o uvedbi disciplinskega postopka.
(3) Sklep o uvedbi disciplinskega postopka se vroči članu RDM s priporočeno pisemsko pošiljko in
povratnico.
(4) Zoper sklep o uvedbi disciplinskega postopka ni posebne pritožbe.
14. člen
(zastaranje uvedbe disciplinskega postopka)
(1) Pregon disciplinskih prestopkov zastara v enem letu od dneva storitve.
(2) Disciplinski postopek se uvede tudi v primeru, če gre za dejanje, ki je kaznivo dejanje po Kazenskem
zakoniku ali prekršek po Zakonu o prekrških. V tem primeru veljajo za zastaranje disciplinskega pregona roki,
ki so določeni za zastaranje kaznivega dejanja ali prekrška v Kazenskem zakoniku.
(3) Na pisni predlog disciplinskega tožilca ali upravnega odbora RDM lahko predsednik disciplinskega
razsodišča izreče suspenz članu RDM za čas odločanja o disciplinski kršitvi. Predsednik disciplinskega
razsodišča v roku 15 dni od prejema predloga odloči o suspenzu in ga sme kadarkoli preklicati. Suspenz izda v
pisni obliki, ki se vroči kršitelju, predlagatelju in upravnemu odboru RDM.
(4) Suspenz pomeni začasno prepoved opravljanja vseh ali nekaterih funkcij v RDM oziroma omejitev pravic
člana RDM.

15. člen
(zastaranje vodenja disciplinskega postopka)
(1) Vodenje disciplinskega postopka zastara v 2 dveh letih od dneva storitve.

16. člen
(vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku)
(1) O disciplinski odgovornosti obdolženega člana RDM lahko Disciplinsko razsodišče odloči le na podlagi
obravnave. Član ima pravico, da se izjavi o vseh dejstvih in dokazih, ki ga obremenjujejo in da navede vsa
dejstva in dokaze, ki so, mu v korist.
(2) Vabilo na obravnavo se vroči obdolženemu članu RDM in predlagatelju.
(3) Med vročitvijo vabila na obravnavo obdolženemu članu RDM in obravnavo mora preteči najmanj 8 osem
dni.
(4) Vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku mora vsebovati:
1.
ime in priimek obdolženega člana RDM;
2.
številko in datum sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;
3.
datum, kraj in čas obravnave;
4.
pouk obdolženemu članu RDM, da se lahko zagovarja sam ali po pooblaščencu oziroma da se mu
obravnave ni treba udeležiti in da lahko poda pisno izjavo;
5.
pouk obdolženemu članu RDM, da se bo obravnava opravila tudi, če se obravnave ne bo udeležil
sam ali njegov pooblaščenec in izostanka ne bo opravičil do začetka obravnave;
6.
pouk o pravici do vpogleda v disciplinski spis.
(5) Vabilo drugim osebam mora vsebovati:
1.
ime in priimek obdolženega člana RD, zoper katerega je uveden disciplinski postopek;
2.
številko in datum sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;
3.
datum, kraj in čas obravnave;
4.
svojstvo vabljenega.
17. člen
(zagovor obdolženega člana RDM na obravnavi)
(1) Obdolženi član RDM se na obravnavi ni dolžan zagovarjati, vendar ga je Senat disciplinskega razsodišča
dolžan opozoriti, da lahko odloči o njegovi disciplinski odgovornosti tudi, če se ne zagovarja.
(2) Po končanem zagovoru obdolženemu članu RDM postavlja vprašanja najprej senat Disciplinskega
razsodišča, nato pa disciplinski tožilec.
(3) Obdolženi član RDM, ki se obravnave ne udeleži, lahko pošlje navedbe o dejstvih in dokazih v svojo korist
v pisni obliki in jih Disciplinsko razsodišče na obravnavi javno prebere.
18. člen
(zaslišanje vabljenih na obravnavo)
(1) Vabljeni ne sme biti navzoč pri zaslišanju obdolženega člana RDM v disciplinskem postopku, niti pri
zaslišanju drugega vabljenega, če sam še ni bil zaslišan.
(2) Obdolženi član RDM, ki je v disciplinskem postopku, sme biti navzoč pri zaslišanju vabljenih.
(3) Pred zaslišanjem predsednik senata disciplinskega razsodišča, ki vodi obravnavo, vabljenega opozori, da je
dolžan govoriti resnico in da ne sme ničesar zamolčati, da pa lahko odkloni odgovor na posamezno vprašanje,
ki bi njega ali njegove bližnje spravilo v hudo sramoto, precejšnjo premoženjsko škodo ali kazenski pregon.
(4) Po končanem zaslišanju vabljenemu najprej postavlja vprašanja senat disciplinskega razsodišča, nato
disciplinski tožilec, kot predlagatelj disciplinskega postopka in na koncu obdolženi član RDM, ki je v
postopku, oziroma njegov pooblaščenec.
19. člen
(zaključek glavne obravnave)
(1) Po končanem dokaznem postopku in če je senat disciplinskega razsodišča mnenja, da je stanje zadeve
dovolj razjasnjeno, naznani predsednik senata, da je dokazni postopek končan in preda končno besedo
disciplinskemu tožilcu, ki poda svoj predlog, nato pa ima končno besedo obdolženi član RD.
(2) Ko je obravnava zaključena, se Disciplinsko razsodišče umakne k posvetovanju in odločanju o
obdolženčevi krivdi in kazni.

20. člen
(odločitev o disciplinski odgovornosti)
(1) Pri odločanju Disciplinskega sodišča sme biti poleg članov senata disciplinskega razsodišča navzoč le še
zapisnikar, ki nima pravice odločanja, pač pa sestavi poseben zapisnik o posvetovanju in glasovanju o
disciplinski odgovornosti obdolženega člana RDM in o izbiri disciplinskega ukrepa sestavi poseben zapisnik.
(2) Pri razglasitvi odločitve senata disciplinskega razsodišča so tako kot na obravnavi lahko prisotne le osebe,
ki so prejele vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku.
(3) V bolj zapletenih zadevah lahko sme senat disciplinskega razsodišča odločiti, da bo sklep izdan pisno, in
sicer najkasneje v 30 dneh od dne, ko je bila končana obravnava.
(4) Sklep o disciplinski odgovornosti vsebuje uvod, izrek, obrazložitev in pravni pouk.
(5) Disciplinsko razsodišče mora sklep o disciplinski odgovornosti vročiti obdolženemu članu RDM.
21. člen
(odločitve disciplinskega razsodišča)
Senat disciplinskega razsodišča lahko sprejme naslednji odločitvi:
1. sklep, s katerim ustavi disciplinski postopek ali
2. sklep, s katerim ugotovi, da je obdolženi član RDM odgovoren za disciplinsko kršitev in s katerim izreče
ustrezen disciplinski ukrep. Če je obdolženi član povzročil materialno škodo, mu lahko Disciplinsko
razsodišče naloži, da mora ugotovljeno škodo poravnati.
22. člen
(ustavitev postopka)
Disciplinski postopek se ustavi:
1.
če ni dokazano, da je obdolženi član RDM storil očitano disciplinsko kršitev;
2.
če se ugotovi, da je zastarala uvedba disciplinskega postopka ali da je zastaralo vodenje
disciplinskega postopka;
3.
če se ugotovi, da dejanje, ki se obdolženemu članu RDM v disciplinskem postopku očita, ni
opredeljeno kot disciplinska kršitev;
4.
če se ugotovi, da ni podana disciplinska odgovornost obdolženega člana RDM;
5.
če je obdolženemu članu RDM v času trajanja disciplinskega postopka prenehalo članstvo v
RDM.
23. člen
(izbira disciplinskega ukrepa)
Pri izbiri disciplinskega ukrepa, ki ga izreka senat disciplinskega razsodišča, se upošteva:
1.
stopnja odgovornosti člana RD v disciplinskem postopku,
2.
stopnja krivde glede na to, ali je bila disciplinska kršitev storjena z naklepom ali iz malomarnosti,
3.
teža nastalih posledic disciplinske kršitve,
4.
olajševalne in obteževalne okoliščine,
5.
podatek o tem, ali je član RDM povratnik.
24. člen
(stroški disciplinskega postopka)
(1) Stroški postopka so izdatki za priče, izvedence ter tolmače in se lahko naložijo v plačilo kaznovani osebi. V
primeru, da disciplinski senat v sklepu, s katerim je odločilo o disciplinski kršitvi člana RDM, odloči tudi o
plačilu stroškov, je član stroške dolžan nakazati na bančni račun ribiške družine.
(2) Stroški (materialni stroški, poštnina) se obračunajo v vrednosti dveh delovnih ur. Če nastanejo višji
materialni stroški, se obračuna v dejanskem znesku.
(3) Vrednost delovne ure za obračun je enaka znesku neopravljene delovne ure, ki se uporablja za poravnavo
obveznosti članov, ki niso opravili delovnih ur.
25. člen
(razglasitev odločitve senata disciplinskega razsodišča)
(1) Predsednik senata ustno razglasi odločitev. Pri tem na kratko pove razloge za sprejeto odločitev in pouči
obdolženega člana RDM o pravici do pritožbe.

(2) Obdolženi član RDM in Disciplinski tožilec se lahko po razglasitvi odločitve odpovesta pravici do pritožbe
in do pisnega odpravka odločbe, kar se vpiše v zapisnik. Tisti, ki se odpove pravici do pritožbe, se ne more več
pritožiti.

26. člen
(zapisnik)
O vodenju obravnave v disciplinskem postopku se vodi strnjen zapisnik. Vodi ga predsednik senata, piše pa ga
zapisnikar. Podpišejo ga vsi člani senata disciplinskega razsodišča ter zapisnikar, če ni član Disciplinskega
razsodišča in obdolženi član RD.
V. PRAVNA SREDSTVA
27. člen
(vsebina pritožbe)
(1) Zoper odločitev senata disciplinskega razsodišča se smeta pritožiti obe stranki postopka.
(2) Pritožbo se lahko vloži v 8 osmih dneh od vročitve sklepa Disciplinskega razsodišča.
(3) Pritožba mora obsegati:
1. navedbo sklepa Disciplinskega razsodišča, zoper katerega se vlaga;
2. pritožbene razloge in obrazložitev;
3. podpis.
28. člen
(pritožbeni razlogi)
(1) Sklep o disciplinski odgovornosti se lahko izpodbija s pritožbo zaradi:
1. zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja;
2. bistvenih kršitev pravil postopka;
3. zmotne uporabe materialnega prava;
4. izrečene sankcije.
(2) Upravni odbor RDM preizkusi odločitev Disciplinskega razsodišča v tistem delu, v katerem se izpodbija s
pritožbo, po uradni dolžnosti pa vselej preveri:
–
obstoj morebitnih bistvenih kršitev pravil postopka in
–
pravilnost uporabe materialnega prava.
29. člen
(odločanje o pritožbi)
O pritožbi zoper odločitev senata disciplinskega razsodišča odloča Upravni odbor RDM z večino glasov
navzočih članov Upravnega odbora RDM. Med odločanjem sta lahko prisotna disciplinski tožilec in člani
disciplinskega razsodišča, ter obdolženi član RDM vendar nimajo glasovalnih pravic.
30. člen
(odločitve Upravnega odbora RD)
(1) Upravni odbor lahko sprejme naslednje odločitve:
1. ugotovi, da je pritožba prepozna ali nedovoljena in jo zavrže;
2. ugotovi, da pritožba ni utemeljena in jo zavrne ter potrdi sklep senata disciplinskega razsodišča;
3. ugotovi, da je pritožba utemeljena in razveljavi sklep senata disciplinskega razsodišča ter zadevo vrne v
ponovno obravnavanje in odločanje ali spremeni sklep senata disciplinskega razsodišča, če ponovna obravnava
za ugotavljanje dejanskega stanja ni smotrna.
VI. IZVRŠITEV SANKCIJ
31. člen
(izvršitev odločbe)
(1) Odločba se izvrši, ko postane dokončna in ko za njeno izvršitev ni več nobene pravne ovire. Odločba
postane dokončna, če proti njej ni bila pravočasno vložena pisna pritožba ali če je bilo o pritožbi že dokončno
odločeno.
(2) Posamezen disciplinski ukrep se izvrši tako:
1. opomin izreče predsednik senata Disciplinskega razsodišča ustno po končani glavni obravnavi;

2. javni opomin se izvrši - opravi tako, da se ga objavi v sporočilu, ki ga RDM objavi na oglasni deski
ribiškega doma;
3. prepoved ribolova se izvrši - opravi tako, da se obsojenemu članu za čas prepovedi odvzame ribolovno
dovolilnico;
5. izključitev se izvrši - opravi s spremembo statusa člana v informacijskem sistemu Klen in z odvzemom
članske izkaznice in letne ribolovne dovolilnice.
(3) Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v 6 šestih mesecih od dneva dokončnosti sklepa o disciplinski
odgovornosti.
(4) Dokončen disciplinski ukrep se vpiše v posebno evidenco o disciplinskih ukrepih. Vpis v informacijski
sistem Klen se opravi samo v primeru izključitve člana.
(5) Izrečeni disciplinski ukrepi se izbrišejo, če obsojeni član RDM ni storil novega disciplinskega prestopka, in
sicer po preteku enega leta od dneva izvršitve disciplinskega ukrepa.
(6) Izbris disciplinskega ukrepa ima enak učinek, kot da član RDM ni bil kaznovan.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
(prehodna določba)
Disciplinski postopek, ki se je začel, je bil začet pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljuje po določbah
tega pravilnika.
33. člen
(končna določba)
(1) Z dnem datumom, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o disciplinskem postopku in
disciplinski odgovornosti članov Ribiške družine Medvode, ki je bil sprejet dne 28. marca 1999.
(2)Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi sprejemu na seji Zbora članov Ribiške družine Medvode.
Predsednik Ribiške družine Medvode:
Rajko Zajc

