Upravni odbor Ribiške družine Vrhnika na podlagi 13 in15. člena Statuta Ribiške
družine Vrhnika, sprejetega dne , 25. 03. 2007 ima naslednje

USMERITVE O UPORABI REPREZENTANČNIH RIBOLOVNIH
DOVOLILNIC
1.člen
(reprezentančne ribolovne dovolilnice RD Vrhnika)
Reprezentančne ribolovne dovolilnice, ki so v upravljanju Ribiške družine Vrhnika
(v nadaljnjem besedilu: RD Vrhnika) so letne ribolovne dovolilnice in dnevne
ribolovne dovolilnice.
Reprezentančne letne ribolovne dovolilnice imajo naslednje število ribolovnih dni:
-10 ribolovnih dni za salmonide
- 20 ribolovnih dni za ciprinide (10 dni Ljubljanica, 10 dni ribniki Opekarna)
Reprezentančne dnevne ribolovne dovolilnice so namenjene samo za en ribolovni
dan, za ciprinidni ali salmonidni revir.
Dnevno reprezentančno ribolovno dovolilnico ni mogoče zamenjati za nočno
ribolovno dovolilnico.
Reprezentančne letne in dnevne ribolovne dovolilnice morajo imeti v nazivu
tiskovine natisnjeno, napisano ali nalepljeno, da gre za reprezentančno
dovolilnico. Na njej morata biti žig in podpis izdajatelja ter navedba leta v katerem
je taka dovolilnica veljavna.
2.člen
(upravičenci reprezentančnih ribolovnih dovolilnic RD Vrhnika)
Reprezentančne letne ribolovne dovolilnice se lahko izdajo ribiškim družinam:
- ki so včlanjene v Zvezo ribiških družin Ljubljana,
- pobratenim ribiškim družinam in
- ribiškim družinam, s katerimi ima RD Vrhnika vzpostavljene medsebojne
odnose, kjer je izmenjava dovolilnic recipročna in v korist obeh strani.
Reprezentančne letne in dnevne ribolovne dovolilnice se drugim upravičenim
uporabnikom dodelijo na podlagi sprejetega sklepa UO RD Vrhnika.
Predsednik RD lahko podeli zaslužnim posameznikom pri razvoju in delu na
področju ribištva v RD Vrhnika reprezentančno dovolilnico po svoji presoji z
maksimalno 10 ribolovnimi dnevi.
3.člen
(upravičenci do reprezentančnih ribolovnih dovolilnic drugih RD)
Do reprezentančne ribolovne dovolilnice druge ribiške družine so upravičeni tisti
člani, ki so najmanj 3 leta včlanjeni v RD Vrhnika, imajo opravljen ribiški izpit, niso
bili zabeleženi v evidenci disciplinskih prekrškov, v tekočem ali preteklem letu.
Opravijo večji presežek delovnih ur (nad 15 ur) ali s svojim delom pripomorejo k
večji prepoznavnosti ali finančni stabilnosti RD Vrhnika in izvajajo ribolov na
športen način.

Izjema glede opravljenega presežka delovnih ur ne velja za člane, ki imajo
priznano in izkazano I. stopnjo invalidnosti oz. v tekočem letu dopolnijo starost 65
let.
Kvota izkoriščenosti reprezentančnih dovolilnic drugih ribiških družin za
posameznega člana RD Vrhnika je največ 10 ribolovih dni na leto, vključno z
vpisovanjem dodatnih članov-gostov.
4.člen
(dolžnosti ribiča pri uporabi reprezentančne ribolovne dovolilnice druge RD)
Ribič, ki uporablja reprezentančno ribolovno dovolilnico je dolžan pri izvajanju
ribolova v drugem ribiškem okolišu spoštovati pravila športnega ribolova, kot ga je
sprejela ribiška družina v kateri bo naš član lovil kot gost.
O tem se je dolžan predhodno seznaniti.
Član RD Vrhnika, ki mu je bila v uporabo dodeljena ribolovna dovolilnica druge
RD, mora imeti ves čas izvajanja ribolova pri sebi tudi veljavno člansko izkaznico
RD Vrhnika.
Kršenje pravil športnega ribolova s strani ribiča v gostujoči ribiški družini ima za
posledico odvzem in prepoved prihodnje uporabe reprezentančnih dovolilnic. Če
tako kršitev zazna in jo sporoči RD Vrhnika gostujoča ribiška družina, predstavlja
ta ugotovitev za člana RD Vrhnika hujšo kršitev ribiške odgovornosti s čimer
podleže Pravilniku o disciplinskem in prekrškovnem postopku.
Član mora najkasneje v roku 3. dni po končanem ribolovu, vrniti skrbniku
reprezentančnih ribolovnih dovolilnic na dogovorjeni način pravilno izpolnjeno
ribolovno dovolilnico.
5.člen
(dolžnosti ribiča druge RD pri uporabi reprezentančne ribolovne dovolilnice RD
Vrhnika)
Za člana druge RD, ki uporabi reprezentančno ribolovno dovolilnico v okolišu RD
Vrhnika, veljajo smiselno enaki pogoji, kot za člana RD Vrhnika.
Na eno ribolovno dovolilnico lahko hkrati lovi več članov, ki v ribolovno dovolilnico
vpišejo ustrezno število ribolovnih dni do razpoložljive kvote, s tem, da na zadnji
strani reprezentančne dovolilnice vpišejo datum in ime koristnika/ov dovolilnice za
koriščeni dan. Ti podatki morajo biti identični podatkom na veljavni članski
izkaznici gostojočega ribiča.
Ta možnost velja tudi za ribolovne dovolilnice druge RD
.
6.člen
(skrbništvo nad reprezentančnimi ribolovnimi dovolilnicami)
Reprezentančne ribolovne dovolilnice, ki se izdajo drugim upravičencem ali jih
pridobi v uporabo RD Vrhnika, se hranijo pri pooblaščencu RD Vrhnika, ki ga na
podlagi sprejetega sklepa določi UO RD Vrhnika.
Pooblaščenec mora voditi evidenco prejetih in izdanih reprezentančnih ribolovnih
dovolilnic.

O ugotovljenih ali zaznanih napakah in kršitvah pri vpisovanju podatkov ali
izvajanju ribolova seznani pooblaščenec vodjo čuvajske službe oziroma
disciplinskega tožilca v RD Vrhnika.
Ob koncu ribolovne sezone pripravi pooblaščenec tudi rekapitulacijo ulova za
izdane ali prejete reprezentančne ribolovne dovolilnice.
7.člen
(veljavnost usmeritev)
Usmeritve pričnejo veljati petnajsti dan po sprejemu sklepa na Upravnem odboru
Ribiške družine Vrhnika, uporabljati pa se začnejo 01. 01. 2017.
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