Ljubitelji ribolova!
V prodaji so ribolovne dovolilnice za sezono 2010. Cena ribolovnih dovolilnic znaša 85,00 EUR.
Znesek je mogoče nakazati na račun [SI56 0510 0801 0647 391] Ribiškega društva Solinar (na plačilni
nalog obvezno napišite naslov, kamor želite, da vam pošljejo dovolilnico).

!!! P O Z O R !!!
A) Za pridobitev ribolovne dovolilnice morate obvezno posredovati sledeče podatke:
-

IME in PRIIMEK
STALNO PREBIVALIŠČE (ulica, hišna št., poštna št. in kraj)
ŠTEVILKA OSEBNEGA DOKUMENTA (dovolilnica bo veljavna le s tem dokumentom)

B) Za veljavnost letne ribolovne dovolilnice pa morajo biti OBVEZNO izpolnjeni tudi sledeči
pogoji:
-

VELJAVNA ČLANSKA IZKAZNICA
o

-

V kolikor je še nimate, nam prosim posredujte skupaj z vašimi podatki tudi sliko.
Izkaznico morate nositi s seboj in jo na zahtevo inšpektorja pokazati skupaj z
dovolilnico in osebnim dokumentom.

VRNJEN OBRAZEC ZA VODENJE SEZNAMA DNEVNEGA ULOVA (2009)
o Skladno z določili 16. člena Pravilnika o prostočasnem ribolovu je izvajalec
športnega ribolova dolžan izpolnjen obrazec za vodenje seznama dnevnega
ulova vrniti nosilcu javnega pooblastila za izdajanje ribolovnih dovoljenj
najkasneje do 15. januarja za preteklo koledarsko leto.
Obrazce za vodenje seznama ulova je potrebno vrniti na sedež Zveze za športni
ribolov na morju Slovenije, Cesta Zore Perello Godina 3 v Kopru najkasneje
do predvidenega datuma za vsa izdana ribolovna dovoljenja za preteklo
koledarsko leto.
V kolikor ti dokumenti ne bodo prinešeni oz. dostavljeni na sedež zveze bo
za dovoljenja izdana v obdobju od 01.12.2009 do 15.01.2010 objavljen
uradni preklic dovoljenja (številka dokumenta!), o preklicu pa bo
seznanjen tudi MKGP in ribiški inšpektor. Pri vseh nadaljnjih iskalcih
letnih ribolovnih dovolilnic pa se bo tekoče preverjalo istovetnost
opravljene obveznosti do 15. januarja za preteklo koledarsko leto.

TO POMENI:
Kdor ne bo vrnil “kartončka”, ki ga je dobil z letno ribolovno dovolilnico, mu dovolilnica po 15.
januarju NE BO VELJAVNA. Veljati bo začela zopet, ko bo “kartonček” predan Zvezi za športni
ribolov na morju Slovenije.
TO SO ZAKONSKA DOLOČILA (pravilniki in zakon), KI VELJAJO ZA VSE ČLANE VSEH
KLUBOV. Menjava kluba torej NI REŠITEV!
•

Vsi, ki želite, lahko ob vplačilu nove letne dovolilnice “kartonček” vrnete tudi RD Solinarju,
ki jih bo posredoval na zvezo.

•

V kolikor ste “kartonček” založili oz. izgubili, lahko zaprosite ZŠRMS za izdajo dvojnika.

Kopijo plačane položnice s svojimi osebnimi podatki pa pošljete na sedež ribiškega društva:
RIBIŠKO DRUŠTVO SOLINAR
Strunjan 28
6320 Portorož

Gotovinsko pa lahko plačaš tudi pri naših članih:
-

Aljoša Tomšič, FORUM BAR – tržnica Koper (031-534.810)
Milan Jakopič – piranska občina (041-697.760)

V kolikor želiš imeti dovolilnico že v začetku Januarja, je potrebno plačilo do 15/12/2008.

Strunjan, 08.12.2009

