Ribiška družina Brestanica – Krško
Raztez 1A
8280 Brestanica

V Brestanici, 3.12.2018
OBVESTILO ČLANOM
Obveščamo te, da bo v dneh 10.12. in 27.12. 2018 ter 7.1. in 14.1.2019, vse dni od 16.-19. ure, možno
poravnati članske obveznosti in zamenjati letno prilogo ribolovni dovolilnici za leto 2019. Višina
obveznosti brez upoštevanja delovne obveznosti znaša 100 € za člane in članice, za člane nad 75 let 25 €,
ostale vrednosti so nespremenjene.
Želimo opozoriti, da letošnje priloge veljajo do 31.12.2018. Vsi, ki bodo svoje članstvo podaljšali v
decembru, lahko vpisujejo datume v novo prilogo, ki pa se ne bodo šteli v kvoto razpoložljivih dni v
naslednjem letu. Število ribolovnih dni se poveča za člane in članice na 50 na Savi in 20 na ribniku. Višina
letnega prispevka za pridružene člane znaša 135 € ob povečanju razpoložljivih dni na 30 na Savi, brez
obveze opravljanju delovnih ur.
Vrednost neopravljene ure znaša 10 €, stimulacija za opravljene ure nad obveznih 10 ur pa znaša 2 €/uro
in se poračuna ob plačilu obveznosti za naslednje leto.
Še je možnost opravljanja manjkajočih delovnih ur do konca leta po dogovoru z gospodarjem!
Istočasno obveščamo vse člane in članice RD Brestanica-Krško, da bodo pod NEK postavljene razmejitvene
table na levem in desnem bregu Save med RD Brežice in našo RD. Z RD Brežice smo namreč dosegli
obvezujoči dogovor, da lahko izvajamo ribolov do HE Brežice na desnem bregu (kranjska stran) in na levem
bregu do napisne table, ki omejuje dostop do tekmovalne trase. Ribiči RD Brežice pa lahko lovijo do HE
Krško. Obveznost naših članov je vpisovanje področja ribolova npr. Sava Revir 2 , ki velja od HE Krško do
spodnje meje in Sava Revir 1 nad HE Krško do zgornje meje. Za ribolov v Brežiškem okolišu je treba vpisati
Brežice in posebej evidentirati uplen rib v posameznem revirju. Obvezno je upoštevati prepoved ribolova
v kontroliranih območjih obeh HE in NEK. Nekoliko je spremenjen ribolovni režim v našem revirju 2 zaradi
poenotenja z RD Brežice v njihovem okolišu in sicer prepoved uplena ščuke in smuča in krapa nad 5 kg. V
revirju 1 ostaja režim nespremenjen.
Pristojnost kontrole čuvajev obeh družin velja do razmejitvenih tabel.
Za dnevne dovolilnice ta sporazum ne velja.
Lep pozdrav in DOBER PRIJEM!
Predsednik RD Brestanica-Krško
Aleš Buršič
Priloga: primer plačilnega naloga
Ribiška družina Brestanica Krško je vpisana pri Okrožnem sodišču v Krškem. ID za DDV: SI91187125. Matična št.
5183740000, TRR SI56 0298 0001 1466 627 Ribiška družina ni davčni zavezanec.
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