RIBIŠKA DRUŽINA VRHNIKA

OBVESTILO O ROKIH IN POGOJIH ZA OBNOVO ČLANSTVA
ZA RIBOLOVNO SEZONO 2019
1. UVODNA POJASNILA
Vse članice, člane in mladince obveščamo, da članske obveznosti za novo ribolovno sezono
2019 in nakup ribolovnih dni, plačilo neopravljenih delovnih ur, ter neoddajo dobitkov za
srečelov za ribiško veselico, poravnajo s položnico oziroma po elektronski pošti na
transakcijski račun Ribiške družine Vrhnika odprtega pri NLB d.d. štev : SI 560202 7001
6227 330
Le s položnico, ki bo pri obnovi dokaz o vašem plačilu, boste lahko obnovili članstvo v
Ribiškem domu Sulec, Sinja Gorica 57 pri Vrhniki v naslednjih terminih :
1.
2.
3.

Termin: 21. 12. 2018 - za častne člane, funkcionarje, UO in čuvaje.
Termin: 5. 1. 2019 – obstoječi in novi člani RD Vrhnika.
Termin: 19. 1. 2019 – obstoječi in novi člani RD Vrhnika.

Prosimo vas, da poleg svoje članske izkaznice obvezno prinesite s seboj tudi :
- letno ribolovno dovolilnico za ribolovno leto 2018 z izpolnjeno rekapitulacijo
ulova rib po revirjih in vrstah uplenjenih rib ter skupni seštevek .
- kartonček z evidenco opravljenih delovnih ur za ribolovno leto 2018
- izpolnjen obrazec »Rekapitulacija ulova rib po revirjih v ribolovnem letu 2018«, ki
je kopija zbirnika iz letne ribolovne dovolilnice in
- izpolnjen obrazec »Vpisni list za obračun članskih prispevkov za ribolovno leto 2019«
- Ter Potrdilo o plačilu članarine in ribolovnih dni (položnico ali izpisek, če plačujete
preko KLIKA )
Članice, člani ter mladinci, ki v navedenih treh rokih iz neupravičenih razlogov ne bodo
poravnali članskih obveznosti, bodo obravnavani, kot da ne želijo obnoviti članstva. Če
razmišljate o tem, da članstva ne bi več obnovili, vas opozarjamo, da je vaša dolžnost vrniti
izpolnjeno ribolovno dovolilnico za ribolovno leto 2018, skupaj z izpolnjeno rekapitulacijo
ulova po revirjih. S tem boste pomagali pri vodenju natančne statistike ulova, ki jo nujno
potrebujemo zaradi rednega spremljanja izvajanja naših ribiško gojitvenih načrtov in za
ustrezna vlaganja rib v naše vode. Nevračilo ribolovne dovolilnice je hujša disciplinska
kršitev in bo podlaga za prijavo državni inšpekciji.
Na zgoraj navedenih datumih je obvezno prinesti potrdilo o vplačilu članarine, dokup
datumov pa bo možen kasneje v času uradnih ur. Pri obnovi je obvezno plačilo ribolovnih
dni za salmonide ali ciprinide, zaradi določitve revirja .
Upravni odbor RD Vrhnika je na svoji redni seji dne 05.11.2018 potrdil obstoječe cene, ki so
navedene na VPISNEM LISTU (v prilogi).
Odsvetuje se odvzem in uživanje rib iz Ljubljanice. Ribiška družina Vrhnika ne prevzema
odgovornosti za posledice uživanja, razen za vložek šarenke, ki bo potekal v letu 2019.
Član RD Vrhnika lahko izvaja ribolov z gostom največ 5 lovni dni v vseh revirjih, za katere
ima sam dovolilnico. V primeru ribolova z gostom, se v ribolovno dovolilnico vpišeta dva
datuma in sicer za ribiča in za gosta, pri čemer se pred začetkom vrstice za ribolovni datum
za gosta vpiše tiskana črka »G«. Ime in priimek gosta se vpiše na 25 stran v ribolovni
dovolilnici.
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2. PLAČILO ČLANARINE IN RIBOLOVNIH DNI
Obnova bo še vedno potekala kot dosedaj, razlika je le v tem, da boste morali člani
predhodno plačati svoje obveznosti preko položnice in potem priti s potrdilom o plačilu na
obnovo, kjer boste zamenjali letno dovolilnico in pokramljali. Gotovinsko plačilo na obnovi ne
bo možno.
3. NOVI ČLANI
Vsi kandidati, ki so oddali svoje prošnje do 31.12.2018, bodo o odločitvi Upravnega odbora
RD Vrhnika ustno ali pisno obveščeni in tudi pozvani, da se osebno oglasijo v Ribiškem
domu Sulec, da se včlanijo v našo ribiško družino. Poleg vpisa bo potekal tudi kratek
seminar in spoznavanje z delom ribiške družine. V primeru, da se kandidati tega dne ne
bodo odzvali vabilu za včlanitev in do takrat poravnali svojih obveznosti, bomo smatrali, da
so odstopili od svoje prošnje. Kandidati, ki so že sedaj člani druge ribiške družine, mora
obvezno prinesti s seboj tudi svojo člansko izkaznico, ter se odločiti, katera ribiška družina
bo v bodoče vaša matična ribiška družina zaradi potreb Ribiške zveze Slovenije, ki vodi
centralno evidenco vseh športnih ribičev v Sloveniji. V primeru, da želi novi član prestopiti iz
druge ribiške družine v našo ribiško družino, mora poleg navedenih dokumentov obvezno
predložiti tudi potrjeno izpisnico svoje dosedanje ribiške družine. Ob vpisu pripravnikov je
obvezen nakup Ribiškega priročnika in Ribiškega dnevnika po veljavnem ceniku RZS. Letos
je cena za Ribiški priročnik 20 € in Ribiški dnevnik 6 €. Nakup bo možen na vpisu.
4. URADNE URE
Uradne ure bodo po sklepu Upravnega odbora vsak prvi ponedeljek v mesecu. Takrat je tudi
možen dokup datumov za letne dovolilnice. Delovni čas je od med 18h do 19h.
5. POPUSTI
Člani, ki bodo do konca leta 2018 dopolnili 75 let, so oproščeni plačila letne ribolovne
dovolilnice za ciprinide in salmonide, ne pa za ribnike. Študentje s predložitvijo potrdila o
šolanju v letu 2018/19 so upravičeni do polovične cene članarine.
6. DELOVNE URE
Po sklepu Upravnega odbora so podpisniki delovnih ur za sezono 2019 naslednji: Marko
Barišić in Aleš Jager. Po sklepu Občnega zbora dne 25.03.2007 je število obveznih
delovnih ur sledeče: člani morajo opraviti 15 delovnih ur, članice in mladi člani v starosti od
10 do 18 let 5 delovnih ur in novi člani 15 delovnih ur. Pripravniki 40 delovnih ur. Pripravnik je
obvezen opraviti vse delovne ure zaradi seznanjanja z delom v ribiški družini. Za vsako
neopravljeno delovno uro je bila določena cena v višini 5 €! Kdor ne bo imel opravljenih
delovnih ur, mora razliko plačati, ali pa do plačila ne dobi letne ribolovne dovolilnice.
Po sklepu Občnega zbora mora vsak član Ribiške družine Vrhnika darovati 2 dobitka za
srečelov, ki ga organiziramo tekom ribiške veselice v skupni vrednosti najmanj 10 €. V
kolikor dobitka letos niste oddali, morate na položnici prišteti 10 € za dobitke.
7. LOV SULCA V SULČARSKI SEZONI 2018/2019
Prodajna mesta dnevnih ribolovnih dovolilnic za lov sulca v sezoni 2018/2019 so:
Na recepciji Hotela Mantova in na spletu. Pravilnik o lovu sulca je sestavni del Pravilnika o
ribolovnem režimu v vodah RD Vrhnika. Paket 5 kart za sulca po ceni 40 EUR lahko člani
kupite na spletu ali tako, da na TR RD Vrhnika nakažete znesek, nato pa boste v dovolilnico
dobili žig. Pred lovom je obvezno javljanje vodji čuvajske službe!
8. LETNE KVOTE UPLENA
Skladno z 22.členom Pravilnika o ribolovnem režimu v vodah RD Vrhnika Upravni odbor predlaga
naslednje letne kvote za ribolovno leto 2019:
Revir
Salmonidi (20 dni)

Vrsta ribe
Lipan

2

Dovoljen letni uplen
5

Potočna postrv
Ščuka

10
4

Ribniki Opekarna, na 10 kupljenih dni pripada uplen: Ščuka

2

Potočna postrv
Lipan

Bistra in Ljubija (5 dni)

Vrhnika, dne 01.12. 2018

5
2

Upravni odbor RD Vrhnika

Prilogi :
- Cenik članskih prispevkov za 2019
- Izjava o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov
- Navodilo za plačilo članskih obveznosti za leto 2019

NAVODILA ZA PLAČILO ČLANSKIH OBVEZNOSTI ZA LETO 2019
Spoštovani tovariš in tovarišica!
RD Vrhnika je uvedla spremembo plačil zaradi lažje evidence in transparentnosti poslovanja
ribiške družine. Skladno s tem se je poslovilo tudi gotovinsko poslovanje pri obnovi, zato
Vam prilagamo navodilo za plačilo članskih obveznosti (članarina in ribolovni dnevi). Pri vseh
obračunih se držite svoje starostne skupine. Ena za člane in pripravnike, druga, zmanjšana
cena za mladince, in tretja za pridružene člane. Nato na CENIKU IN OBRAČUNU izpolnite
katere datume želite kupiti in koliko dni. Skupno vsoto vpišete v prostor zraven izbranih
datumov in nato še znesek. Če letos niste opravili delovnih ur, morate tej vsoti prišteti še
znesek neopravljenih ur in če niste prinesli dobitka za veselico, morate še ta znesek prišteti
skupni vsoti.
To vsoto nato vnesite na položnico oziroma plačilni dokument v elektronski banki, na kateri v
okence za plačilo vpišete »Članski prispevki za 2019«. Sedaj je položnica pripravljena za
plačilo. Položnico nato prosimo plačajte pri svoji BANKI. S seboj na obnovo obvezno
prinesite dokazilo o vplačilu in izpolnjen CENIK in OBRAČUN ČLANSKIH PRISPEVKOV
ter izpolnjeno rekapitulacijo za leto 2018 in vašo člansko izkaznico ter staro ribolovno
dovolilnico. Le tako bomo lahko nemoteno uredili podaljšanje vašega članstva v RD Vrhnika.
Za vsa pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem vam je na voljo blagajnik Jožef Štumberger ali
predsednik Vladimir Mikec. Za plačila preko spletnega bančništva se prosim obrnite na
podpredsednika preko emaila marko.barisic.rdv@gmail.com. V primeru nejasnosti se lahko
oglasite tudi na prvi obnovi in Vam bomo pomagali pri pripravi plačil za drugo obnovo.
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