
P R A V I L N I K

O SPREJEMANJU IN USPOSABLJANJU
NOVIH ČLANOV V

RIBIŠKI DRUŽINI JESENICE



Na osnovi 8, 9,10, in 22 člena Statuta Ribiške družine Jesenice je Upravni odbor Ribiške družine
Jesenice,  na svoji redni seji dne 11.11.2022 soglasno sprejel naslednji:

P R A V I L N I K

O SPREJEMANJU IN USPOSABLJANJU NOVIH
ČLANOV V RIBIŠKI  DRUŽINI JESENICE

1. člen
Članstvo v ribiški družini Jesenice je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora vložiti prošnjo na
Upravni odbor RD Jesenice. Član RD je lahko vsak državljan Republike Slovenije ali državljan
držav Evropske unije, ki ima stalno bivališče v RS. Prošnjo je treba vložiti do 30. novembra za
naslednje leto. Pred sprejemom mora novi član podpisati pristopno izjavo, v kateri se zaveže, da
bo ravnal po društvenih pravilih in izpolnjeval članske obveznosti. V primeru, da kandidat izjave
ne podpiše, se sprejem zavrne.

2. člen
Zaradi preprečevanja preobremenjenosti ribolovnih voda, s katerimi upravlja RD Jesenice, je
število članov omejeno na maksimalno 115. V primeru večjega zanimanja za članstvo bo
uvedena čakalna lista. Mladoletne osebe se lahko vključijo v mladinsko sekcijo družine brez
čakalne liste.

3. člen
Novo sprejeti člani morajo izpolniti naslednje pogoje: ( po pravilniku o delovni obveznosti
članov RD Jesenice )

• Opravljenih najmanj 20 ur dela kot so: pomoč pri vlaganju in izlavljanju rib, pomoč pri
varovanju drstišč, pri plašenju kormoranov in pomoč pri delu v vališču kakor tudi pri drugih
delih, ki mu jih dodeli gospodar RD Jesenice.
• Obvezna udeležba pri čistilni akciji, v kolikor le te ne opravi se ta plača po ceniku
• Imeti mora poravnane vse finančne in ostale obveznosti do ribiške družine.
• Članstvo se odkloni tistim osebam, ki so bile kaznovane zaradi kaznivega dejanja na nepogojno
kazen zapora več kot 6 mesecev, ali zaradi kaznivega dejanja nezakonitega ribolova, pa obsodba
še ni izbrisana (člen 103 Kazenskega zakonika RS) ali so bile izključene iz iste ali druge RD
zaradi disciplinskega prekrška, pa od izključitve še ni minilo 5 let.



4. člen
Novo sprejeti člani, ki so že bili člani RD Jesenice in so članstvo prekinili, morajo izpolnjevati
vse pogoje iz 3. člena.

5. člen
Vse stroške, ki nastanejo zaradi nepoznavanja slovenskega jezika, poravna član sam.

6. člen
Če zaradi povečanega števila članov obstaja možnost prekoračitve dovoljenih ribolovnih dni po
ribiško-gojitvenem načrtu, lahko Upravni odbor RD Jesenice uvede začasno zaporo sprejemanja
novih članov.

7. člen
Po končanem usposabljanju se pripravniku omogoči interni preizkus znanja - priprava za ribiški
izpit.

8. člen
Avtentično razlago tega pravilnika daje upravni odbor RD Jesenice v vseh primerih, ko nastane
dvom glede posameznih določil ali uporabe le teh.

9. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor Ribiške družine Jesenice.
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