
Na podlagi 20. člena Statuta Ribiške družine Bistrica Domžale z dne 20. 3. 2010, je Zbor 
članov, na svojem 63. zasedanju dne 19. 3. 2017 sprejel, 
 
 
 
PRAVILNIK O UPORABI RIBIŠKIH OBJEKTOV V RIBIŠKI DRU ŽINI BISTRICA DOMŽALE 

 
 

I.  Uvodne določbe 
 

1. člen 
(namen pravilnika) 

(1) S tem pravilnikom se določa funkcionalnost, gradnja, uporaba, izdelava obračuna stroškov 
in odgovornost pri uporabi ribiških objektov v lasti Ribiške družine Bistrica Domžale (v 
nadaljnjem besedilu: RD). 

 
 

II.  Funkcionalnost ribiških objektov 
 

2. člen 
(namen ribiškega objekta) 

(1) Glavni namen ribiških objektov (npr. brunarica, ribiški dom) je zagotovitev prostora za 
shranjevanje orodja, elektroizlovne in druge opreme, hrane za ribe, krmilnice, ribiškega 
vozila ali plovila. 

(2) Notranjost ribiškega objekta lahko omogoča tudi prostor za druženje ribičev ter drugih 
obiskovalcev, sejno sobo, pisarno ali druge pomožne prostore. 

(3) Ribnik in ribnik, ki je v skladu z Zakonom o sladkovodnem ribištvu opredeljen kot 
komercialni ribnik, se po tem pravilniku ne šteje za ribiški objekt. 

 
3. člen 

(oblika lastništva ribiškega objekta) 
(1) RD je lahko lastnica ribiškega objekta, in kot pravna oseba vpisana v zemljiško knjigo ter 

zemljiški kataster. 
(2) RD je izjemoma lahko tudi samo lastnica ribiškega objekta, ki leži na nepremičnini, katera 

je v lasti druge fizične ali pravne osebe. 
(3) Kadar je nepremičnina v lasti druge osebe, sklene RD praviloma z lastnikom pogodbo o 

ureditvi medsebojnih razmerij glede uporabe takega zemljišča ali objekta. 
 

4. člen 
(zavarovanje ribiškega objekta) 

(1) RD vsak lastniški ribiški objekt zavaruje pri zavarovalnici za primer vloma, ropa ali požara. 
 
 

III.  Gradnja in vzdrževanje ribiškega objekta 
 

5. člen 
(gradnja in vzdrževanje ribiškega objekta) 

(1) Gradnjo ribiškega objekta na svojem zemljišču odobri Zbor članov, po predhodni odločitvi 
Upravnega odbora (v nadaljnjem besedilu: UO). 

(2) Gospodarski odbor, ki ga imenuje UO, pridobi potrebna dovoljenja ter soglasja za gradnjo. 
(3) Investicijska in vzdrževalna dela na ribiških objektih odobri Upravni odbor. 
(4) Nosilci in predlagatelji vzdrževanj ribiških objektov so pododbori.  
 
 
 
 



IV.  Uporaba ribiškega objekta 
 

6. člen 
(upravljanje in gospodarjenje z ribiškim objektom) 

(1) S posameznim ribiškim objektom upravlja pododbor na območju katerega tak objekt stoji, 
v drugih primerih pa neposredno Upravni odbor. 

(2) Pododbor imenuje gospodarja ribiškega objekta. 
(3) Gospodar ribiškega objekta skrbi za: nujna vzdrževalna in druga dela ter pravilno uporabo 

objekta, spoštovanje hišnega reda in določil tega pravilnika, vodenje evidence imetnikov 
ključev, vodenje knjige vpisov uporabnikov, skrbi za nabavo kurjave, čiščenje objekta in 
njegove okolice, preglede glasilnih sredstev in komplete omaric prve pomoči, obvešča 
predsednika pododbora o eventualnih poškodbah, nujnih popravilih ali škodnih primerih, 
prijavlja škodo na objektu policiji in zavarovalnici ter opravlja druga dela. 

 
7. člen 

(osnovna pravila v ribiškem objektu – hišni red) 
(1) V ribiškem objektu se na vidno mesto izobesi hišni red, ki ga potrdi UO pododbora. 
(2) V ribiškem objektu je kajenje prepovedano. 
(3) Ribiški objekt ima gasilno sredstvo za varstvo pred požarom in omarico s prvo pomočjo. 
(4) Osnovna sredstva za delo in drobni inventar se morajo uporabljati v skladu z navodili za 

uporabo in pri tem paziti, da ne pride do njihovega uničenja, poškodbe ali okvare. 
 

8. člen 
(uporaba ribiškega objekta) 

(1) Član RD ima pravico uporabljati ribiški objekt za potrebe društvene dejavnosti, kjer se mu 
omogoči vstop, zadrževanje, uporaba opreme in naprav pod pogoji, kot jih določa ta 
pravilnik in hišni red v posameznem ribiškem objektu. 

(2) V posebnih primerih in v dogovoru z gospodarjem, lahko član RD koristi ribiški objekt 
praviloma enkrat letno. 

(3) Član RD uporablja ribiški objekt v primeru odobritve kot dober gospodar. 
 

9. člen 
(parkiranje ob ribiškem objektu) 

(1) Člani RD parkirajo svoja vozila ob ribiškem objektu tako, da ne ovirajo dostopa drugim 
vozilom in zagotovijo možnost parkiranja več vozil na parkirišču. 

 
 

V.  Obračun stroškov 
 

10. člen 
(obračun stroškov in izstavitev računa) 

(1) Po uporabi objekta, izdela blagajnik obračun skupnega stroška uporabe in koriščenja 
objekta in osnovnih sredstev RD ter izda račun. 

(2) Strošek uporabe objekta se zaračuna v skladu s cenikom storitev RD Bistrica Domžale. 
(3) Plačilo za uporabo objekta se izvede na transakcijski račun RD. 

 
VI.  Odgovornost uporabnika 

 
(disciplinska odgovornost) 

(1) Uporaba ribiških objektov v nasprotju s tem pravilnikom ima za posledico disciplinsko 
odgovornost člana RD.  

 
 
 
 



VII. Končna določba 
 

11. člen 
(veljavnost pravilnika) 

(1) S tem pravilnikom se prekliče pravilnik o upravljanju in koriščenju objektov (brunaric) z dne 
24. 3. 2001. 

(2) Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Zboru članov RD, uporablja pa se od 
1. 4. 2017. 

 
 
Šmarca pri Kamniku, 19. 3. 2017 
 
 
 

  Martin Movern, 
predsednik RD Bistrica Domžale 


