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Upravni odbor Ribiške družine Bistrica Domžale sprejema na podlagi 23. člena Statuta Ribiške družine 

Bistrica Domžale, sprejetega dne 20. 3. 2010 ter sprememb in dopolnitev sklepa št. 93, s sej dne 24. 3. 

2016, 23. 6. 2016, 22. 9. 2016, 27. 10. 2016, 8. 11. 2017, 27. 3. 2019, 29. 10. 2020 naslednji 

 

 

CENIK STORITEV RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA DOMŽALE 
 

1. člen 

Cenik ureja zneske za storitve, ki jih Ribiška družina Bistrica Domžale zaračunava svojim članom za 

članske storitve po statutu in za komercialne storitve drugim uporabnikom, kadar izvaja naloge v skladu 

s podeljeno koncesijo, izdanimi upravnimi akti ali sprejetimi sklepi. 

 

2. člen 

Letna članarina za člane Ribiške družine Bistrica Domžale znaša skupaj z DDV: 

 

Vrsta članarine Znesek z DDV 

AP - novi člani brez ribiškega izpita  

AP - nove članice brez ribiškega izpita 

(vključeno: interni in ribiški izpit pri RZS, pripravniški dnevnik, čl. izkaznica, gradivo za 

ribiški izpit, majica) 

230,00 EUR 

190,00 EUR 

DAA - pridruženi člani (prvo leto) 

DAA - pridružene članice (samo prvo leto) 

200,00 EUR 

160,00 EUR 

AA - člani RD  

AA - članice RD 

150,00 EUR 

110,00 EUR 

AŠ, AŠI - polnoletni študenti in dijaki (od 19. leta starosti v tekočem letu) 

AM - mladoletni ribič od dopolnjenega 15. do 18. leta starosti v tekočem letu 

AM - mladi ribič do dopolnjenega 15. leta starosti v tekočem letu  

110,00 EUR 

65,00 EUR 

35,00 EUR 

AA - člani upravnega odbora, predsednik nadzornega odbora, predsednik 

disciplinske komisije, disciplinski tožilec, pogodbeni ribiški čuvaji ter člani, ki v 

tekočem letu dopolnijo 70 let in invalidi I. stopnje, v kolikor so najmanj 5 let 

včlanjeni v naši RD 

75,00 EUR 

dokup dodatnih 20 ciprinidnih lovnih dni za člane samo za ribnike, kjer je dovoljen 

ribolov po režimu Ujemi in spusti 

50,00 EUR 

dokup dodatnih 10 salmonidnih lovnih dni za člane za Kamniško Bistrico 2 (KB-2) 

po režimu Ujemi in spusti 

40,00 EUR 

dokup dodatnih 10 ciprinidnih lovnih dni za mlade ribiče samo za ribnike, kjer je 

dovoljen ribolov po režimu Ujemi in spusti 

25,00 EUR 

neopravljena delovna ura 10,00 EUR 

nepravočasno vrnjena papirna letna ribolovna dovolilnica z rekapitulacijo ulova 50,00 EUR 

duplikat papirne letne ribolovne dovolilnice  10,00 EUR 

 

3. člen 

Cena turističnih ribolovnih dovolilnic znaša skupaj z DDV: 

 

Vrsta ribolovne dovolilnice Znesek z DDV 

dnevni ribolov roparic za nečlane 30,00 EUR 

dnevni ribolov na tekočih vodah za nečlane 25,00 EUR 

združeni enodnevni in nočni ribolov za nečlane 25,00 EUR 

dnevni ribolov za ribnik ali jezero za nečlane 15,00 EUR 

nočni ribolov za ribnik ali jezero za nečlane 15,00 EUR 

dnevni ribolov sulca za goste ujemi in vzemi 45,00 EUR 

dnevni ribolov sulca za goste ujemi in spusti 25,00 EUR 

dnevni ribolov sulca za člane ujemi in vzemi 30,00 EUR 

dnevni ribolov sulca za člane ujemi in spusti 10,00 EUR 
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4. člen 

Provizija za prodajo turističnih ribolovnih dovolilnic pogodbenim prodajalcem znaša 10 % od prodanih 

ribolovnih dovolilnic. Zavezanec za plačilo DDV od prodanih dovolilnic je Ribiška družina Bistrica 

Domžale. 

 

5. člen 

Vrednost izdanih duplikatov ribiških listin, kot so potrdila in spričevala, letne ribolovne dovolilnice, 

članske izkaznice, pripravniški dnevnik, priročniki in druga gradiva za pripravo na izpit, se uskladi s ceno, 

ki jo Ribiška zveza Slovenije ali drug dobavitelj fakturira Ribiški družini Bistrica Domžale. Poleg tega 

zneska se k vrednosti duplikata zaračunajo tudi administrativni stroški v vrednosti 12,00 EUR z 

vključenim DDV. 

 

6. člen 

Stroški, ki nastanejo z izvajanjem elektroribolova za potrebe intervencijskih odlovov rib ter odlovov za 

potrebe znanstvenoraziskovalnega dela in naknadnega dopolnilnega vlaganja avtohtonih vrst rib za 

potrebe repopulacije vodotoka znašajo: 

 

Vrsta izvajalca1 Enota Znesek brez DDV 

Ribiški koordinator posega ura 19,95 

Ribiški nadzorni organ ura 12,50 

Vodja odlovne ekipe ura 19,95 

Elektroribič ura 19,95 

Nosač električnega agregata in nosač saka ura 19,95 

Član odlovne ekipe ura 12,50 

Uporaba elektroagregata ura 18,85 

Transportni bazen s kisikom ura 8,35 

Stroški prevoza km 1,25 

 

DDV se zaračuna po izdelanem obračunu skupnega stroška izvedbe elektroizlova. 

 

7. člen 

Uporabnina za koriščenje objektov, premičnin in nepremičnim ter sredstev ribiške družine znaša: 

 

Vrsta sredstva Enota Znesek z DDV 

Ribiška mreža za izlov krapovcev dan po dogovoru 

Najem ribnika za ribolov (dogovorjene skupine) oseba 5,00 EUR 

Najem sejne sobe ribiškega doma - do 3 ure 

Vsaka naslednja ura 

ura 10,00 EUR 

5,00 EUR 

Kombinirano vozilo z opremo in šoferjem, brez ekipe dan 

km 

50,00 EUR 

1,20 EUR 

Kombinirano vozilo z voznikom ali brez, za člane (po 

odobritvi UO ali predsednika RD) 

dan 

km 

20,00 EUR 

1,20 EUR 

 

8. člen 

Ne glede na prejšnji člen, lahko Upravni odbor določi drugačno cena najema sejne sobe ribiškega doma 

za posamezne fizične ali pravne osebe. 

 

 

 

                                                      
1 "Ribiški koordinator posega" je oseba, ki izvede ogled lokacije in dogovor z investitorjem / izvajalcem del o terminskem načrtu 

ter obsegu posega v vodno telo, "ribiški nadzorni organ" je oseba, ki izvaja ribiški nadzor v času posega v vodno telo, "vodja 
odlovne ekipe" je oseba, ki vodi celoten odlov, "elektroribič" je ribič ki izvaja elektroizlov z anodo, "Nosač električnega agregata 
in nosač saka" je ribič, ki nosi elektro agregat in ribič, ki zajema ribe s sakom, "član odlovne ekipe" je ribič, ki sodeluje pri odlovu 
(prenašalec veder; dostavljač goriva in drugih potrebščin itd.). 
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9. člen 

Brunarico lahko najame samo član ribiške družine. V primeru drugih uporabnikov odloči o najemu na 

predlog pododbora, Upravni odbor. Vsak član lahko najame brunarico enkrat letno, praviloma v svojem 

pododoboru. DDV se zaračuna po izdelanem obračunu skupnega stroška uporabe in koriščenja objektov 

in sredstev ribiške družine.  

 

10. člen 

Plačila za storitve se po izdanem računu izvedejo na transakcijski račun Ribiške družine Bistrica Domžale 

v določenem roku. 

 

11. člen 

Cenik prične veljati naslednji dan po sprejemu sklepa na Upravnem odboru Ribiške družine Bistrica 

Domžale, uporabljati pa se začne s 1. 11. 2020. 

 

 

Datum: 29. 10. 2020 

 

                 Bojan Križnik, 

   predsednik UO RD Bistrica Domžale 


