
Upravni odbor Ribiške družine Bistrica Domžale na podlagi 23. člena Statuta Ribiške družine 
Bistrica Domžale, sprejetega dne 20. 3. 2010, podaja soglasje k navedenemu aktu 

 
KODEKS KRAPARSKE SEKCIJE 

RIBIŠKE DRUŽINE BISTRICA DOMŽALE 
 

1. člen 
(ustanovitev, organiziranost in namen delovanja kraparske sekcije) 

 
Kraparska sekcija Ribiške družine Bistrica Domžale (v nadaljevanju: KS) je interna sekcija 
znotraj Ribiške družine Bistrica Domžale (v nadaljevanju: RD), katere člani se prostovoljno 
povezujejo in delujejo v okvirju RD, z namenom spodbujanja ribiške etike in osebne kulture 
članstva, širjenja pozitivnih vrednot in odnosa do narave in vodnega življa ter promocije 
modernega ribolovnega turizma lova krapa in amurja na način ˝UJEMI IN SPUSTI˝.  
 
Vodstvo KS ima predsednika, podpredsednika ter dva člana strokovno/disciplinske komisije.  
Ustanovitev sekcije je bila potrjena z glasovanjem na Zboru članov RD dne 29. 3. 2014. 
 

2. člen 
(cilji delovanja KS) 

 
Cilji delovanja KS so: 
− prizadevanje za strokovno raven dela, 
− da povezuje vse ribiče kraparje in tiste, ki čutijo pripadnost ali povezanost z njimi, 
− skrb za varovanje voda in obvodnega ekosistema, 
− zaščita kapitalnih primerkov vseh ribjih vrst, 
− zavzemanje za „human“ odnos do ulovljene ribe, 
− vzpodbujanje članov za stalno strokovno izpopolnjevanje, 
− seznanjanje članov o problemih in napredku na področju delovanja KS in RD, 
− sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s 

sladkovodnim ribolovom in varovanjem okolja, 
− organiziranje turističnega in športnega ribolova vključno s tekmovanji, 
− pomoč in organiziranje državnega tekmovanja v lovu krapa, 
− sodelovanje pri uvedbi etičnega kodeksa v športni, ljubiteljski in turistični ribolov, 
− sodelovanje pri oblikovanju razvoja sladkovodnega ribištva. 

3. člen 
(naloge KS) 

 
Namen in cilje uresničuje KS z izvajanjem naslednjih nalog: 
− strokovna raven dela sekcije, 
− organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev, 
− skrbi za strokovno vzgojo članov, zlasti pri razvijanju ribiške etike, discipline in športne vesti, 
− prireja ribiška tekmovanja, družabna srečanja in druge društvene prireditve, 
− ustvarja pogoje za povečano ribolovno rekreacijo, 
− organiziranje ribolova na krapa in amurja v športne in tekmovalne namene, 
− organizira javne predstavitve dejavnosti KS v obliki delavnic in naravoslovnih poučevanj, 



− sodeluje na javnih prireditvah s ciljem promocije svoje dejavnosti, 
− sodeluje z inšpekcijskimi službami, s predstavniki lokalnih oblasti in podjetij z namenom 

zaščite voda pred onesnaženjem. 
 

4. člen 
(pogoji za članstvo v KS) 

 
Član KS lahko postane vsak član RD z opravljenim izpitom za športnega ribiča, ki ne sme imeti 
nobenih disciplinskih obravnav (prekrškov) znotraj RD ter prostovoljno sprejme kodeks KS in 
poda prošnjo za sprejem v KS. Vsak član KS se s pristopom k sekciji, s podpisom nepreklicno in 
trajno obvezuje, da med izvajanjem krapolova ne bo uplenil nobenega krapa ali amurja, 
oziroma, da bo vse krape in amurje takoj po tehtanju in fotografiranju nepoškodovane vrnil v 
vodo iz katere so bili ujeti. Član KS lahko postane tudi vsak član RD, ki še nima opravljenega 
ribiškega izpita ali mladinec, pogoj za članstvo je, da je njegov mentor že član KS ali, da si 
pridobi mentorja, ki je že član sekcije.  
 

5. člen 
(sprejem novih članov) 

 
Vloge za članstvo se pošljejo na sedež Ribiške družine Bistrica Domžale, Krakovska 18a, 1230 
Domžale s pripisom Vloga za članstvo v Kraparski sekciji. Vloge se bodo obravnavale enkrat 
mesečno na rednih ali korespondenčnih sejah vodstva KS. 
Kandidat za člana KS lahko s tehtnim razlogom (bolezen, ravno opravljen ribiški izpit) zaprosi za 
izredno obravnavo njegove prošnje, v tem primeru o članstvu odločajo predsednik, 
podpredsednik in 2 člana strokovno/disciplinske komisije.  
Vlagatelja se o sprejemu v KS obvešča po pošti ali po elektronski pošti.  

6. člen 
(prenehanje članstva) 

 
Status članstva v KS preneha, v kolikor član KS krši Kodeks kraparske sekcije, Pravilnik o 
športnem ribolovu RD Bistrica Domžale ali Zakon o sladkovodnem ribištvu. V primeru, da gre za 
kršitev kodeksa KS lahko kršitelj dobi najprej javni opomin, vsaka naslednja kršitev pa ima lahko 
za posledico izključitev iz KS, če pa gre za kršitev pravil RD, pa se ga preda v obravnavo 
disciplinski komisiji RD.  
Pri grobih kršitvah kot je nespoštovanje pravila Ujemi in spusti, blatenje dobrega imena KS ali 
RD, lahko članstvo v KS preneha po izrednem postopku, ki ga vodi vodstvo KS.  Članstvo lahko 
preneha tudi s prostovoljnim izstopom iz KS.  
 

7. člen 
(osnovna pravila) 

 
Vsi člani KS pri izvajanju športnega ribolova na krapa in amurja so obvezni spoštovati Zakon o 
sladkovodnem ribištvu (ZsRib), Pravilnik o športnem ribolovu v RD Bistrica, kodeks kraparske 
sekcije in Etični kodeks Slovenskih sladkovodnih ribičev. 
Pri izvajanju krapolova velja način ribolova po načelu »UJEMI IN SPUSTI« po vseh pravilih 
sodobnega krapolova (humano ravnanje z ujeto in potem izpuščeno ribo). 
Krapolov je dovoljen samo z obale na največ dve (2) palici z enim trnkom v navezi. 



Priporočljivo je voditi evidenco ujetih in izpuščenih krapov in amurjev.  
Strogo prepovedano je prenašanje živih rib med različnimi ribniki ali tekočimi vodami.  
Strogo prepovedana je odtujitev ribe iz kateregakoli ribnika s katerim gospodari RD z namenom 
prodaje (žive ali mrtve). 

 
8. člen 

(obvezna oprema) 
 

Med obvezno opremo za izvajanje ribolova po tem kodeksu spada: 
- podmetalka – katere stranice ne smejo biti krajše od 90 cm, 
- blazina za odpenjanje in tehtanje rib (t.i. unhooking mat) – min. dolžine 90 cm, 
- sredstvo za razkužitev vbodnih in ostalih ran (t.i. klinik), 
- kemični svinčnik in beležka za beleženje ulovljenih in izpuščenih rib in 
- velika vreča za smeti. 
 

9. člen 
(dolžnosti izvajalca krapolova) 

 
Izvajalci krapolova, člani KS (ribiči in spremljevalci), so obvezni: 
- spoštovati in ravnati v skladu z Etičnim kodeksom slovenskih sladkovodnih ribičev, 
- upoštevati letni razpored prijavljenih tekem, 
- upoštevati zakonska določila o nočnem miru in počitku med 22. in 6. uro, 
- skrbeti za stalno čistočo in urejenost ribolovnega mesta in neposredne okolice, 
- poskrbeti za vzpostavitev prvotnega stanja ribolovnega mesta po zaključku ribolova in 

popolnem umiku vse opreme ter smeti, 
- upoštevati odrejene ukrepe in ugotovitve čuvajske službe in vodstva RD, 
- prepovedana je postavitev stalnih ostrešnic in drugih neprimernih objektov, ki svojim 

videzom ali namenom kazijo okolico ribolovnega mesta in izvajanje krapolova, 
- prepovedano je medsebojno omejevanje, oziroma osebno uveljavljanje pravic na določeno 

ribolovno mesto, nihče od članov KS nima pravico do »LASTNEGA RIBOLOVNEGA MESTA«, 
- spremljati dogajanje na ribnikih in ob sumu ali ugotovitvi kršitve pravil, le-te takoj javiti 

čuvajski službi,  
- med ribolovom skrbeti za visoko raven obnašanja, ravnanja in komuniciranja, ki je vzor 

drugim ribičem, 
- med ribolovom imeti ob sebi in uporabljati vso obvezno opremo, našteto v 8. členu. 
 

10. člen 
(rokovanje z ujeto ribo) 

 
Zapeto ribo utrujamo in pripeljemo do podmetalke v najkrajšem možnem času, z ujeto ribo 
ravnamo humano in spoštljivo, ribo zajamemo v podmetalko in jo položimo v mokro blazino, 
roke si pred prijemom zmočimo, ribi odpnemo trnek, razkužimo rano, opravimo tehtanje in 
meritev ter jo poslikamo (vsakega krapa in amurja je priporočljivo slikati, nad 10 kg pa skoraj 
obvezno). 
Pri ulovu amurja je zaradi občutljivosti ribe, potrebna večja pazljivost in čim krajši čas držanja 
ribe izven vode. 
 
Uporaba mreže čuvarice za amurja in krapa je prepovedana! 



Izrecno prepovedano je prijemati ribe za škrge ali oči, jih kakorkoli označevati ali jim prizadevati 
druge poškodbe, ravno tako so izrecno prepovedane tudi vse druge splošne kršitve iz Zakona o 
sladkovodnem ribolovu in Pravilnika o športnem ribolovu RD. 

 
11. člen 

(sankcije za ugotovljene kršitve) 
 

Za nadziranje izvajanja krapolova je pristojna čuvajska služba RD, katera ob ugotovitvah 
zakonskih kršitev in kršitev ribolovnega režima ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi, v 
primeru ugotovitve kršitev kodeksa KS pa z ugotovitvami seznani ostale člane vodstva sekcije. 
Vsak član KS, je dolžan obvestiti vodjo KS in vodjo čuvajske službe o vsakem kršenju tega 
kodeksa s strani kateregakoli od njenih članov. 
V primeru kršitev pravil KS kršitelja obravnava vodstvo KS in ima pravico kršitelju prekiniti 
članstvo v sekciji in s tem tudi vse ugodnosti, ki pripadajo članom.  
 

12. člen 
(končne določbe) 

 
Za vse določbe, ki niso opredeljene v tem kodeksu se uporabljajo določbe veljavne zakonodaje, 
Ribiške družine Bistrica Domžale, Ribiške zveze Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, 
gospodarstvo in prehrano. 
 
Ta kodeks začne veljati z dnem sprejema na Upravnem odboru Ribiške družine Bistrica 
Domžale. 
 
 
Domžale, 15. 10. 2015 
 
 
   
         Boštjan Stadler,                      Martin Movern, 
predsednik Kraparske sekcije       predsednik UO RD Bistrica Domžale 
         

        
 

 


