
Na osnovi 24. člena Statuta Ribiške družine Brestanica-Krško,  je UO RD na redni seji dne 
21.3.2016 sprejel naslednji 

 
PRAVILNIK 

o izdaji in koriščenju reprezentančnih dovolilnic  
 
 
tč 1.  
Ta pravilnik določa način izdaje reprezentančnih letnih ribolovnih dovolilnic RD Brestanica-
Krško in način koriščenja prejetih reprezentančnih ribolovnih dovolilnic drugih RD. 
Ribiška družina ( v nadaljevanju RD) skladno s sklepi UO izda določeno število t.i. 
reprezentančnih letnih dovolilnic ribiškim družinam, vključenih  v zvezo ribiških družin, v 
katero je vključena RD Brestanica-Krško, pobrateni družini in nekaterim družinam, s katerimi 
goji prijateljske odnose. Reprezentančne letne dovolilnice se lahko podeli tudi sponzorjem in 
donatorjem ter organizacijam, s katerimi kakorkoli RD sodeluje o čemer odloča UO ali  
predsednik . 
Tajnik družine vodi evidenco prejetih reprezentančnih dovolilnic  posameznih RD, kar služi 
kot osnova za izdajo reprezentančnih dovolilnic po načelu recipročnosti, tako v smislu števila 
dovolilnic,  kot števila razpoložljivih ribolovnih dni in drugih pogojev. 
Vse izdane reprezentančne dovolilnice so brezplačne. 
 
tč 2.  
V izdanih reprezentančnih dovolilnicah  je potrebno navesti ali pa priložiti pogoje za izvajanje 
ribolova v Brestaniškem ribiškem okolišu. Načeloma reprezentančna dovolilnica ne zajema 
nočnega ribolova. 
 
tč3.  
Prejete reprezentančne dovolilnice drugih RD lahko koristijo vsi člani, pri čemer imajo 
prednost tekmovalci na določenih trasah, kjer potekajo tekmovanja v ligah RZS in ZRD ter 
člani, ki so opravili ribiški izpit in obvezno ali prostovoljno delo v družini ter člani vodstva 
RD. V primerih, da izdajatelj dopušča takšno možnost, lahko dovolilnico koristita dva člana iz 
naše družine, če oba izpolnjujeta določila tega člena. Nečlana naše RD ni možno povabiti na 
ribolov s prejeto reprezentančno dovolilnico. 
 
tč4.   
Pridruženi člani nimajo pravice koriščenja teh dovolilnic. Prav tako nimajo pravice koriščenja 
teh dovolilnic naši člani, ki si bili izključeni pri RD, izdajateljici reprezentančne dovolilnice 
ali so  bili s pravnomočnim sklepom disciplinsko kaznovani v naši RD 
 
tč5.  
Zaradi omejitve števila razpoložljivih ribolovnih dni, lahko člani izkoristijo največ 3  
ribolovna dneva na posamezni dovolilnici, le v primeru splošnega nezanimanja za določene 
dovolilnice pa tudi več, o čemer se odloča ob izdaji.. Vse dovolilnice so deponirane pri 
tajniku ali drugi pooblaščeni osebi, ki vodi posebno dnevno evidenco poimenske izdaje in 
vrnitve posameznih kart.  
 
tč6.  
Vsak koristnik mora upoštevati pogoje za lov , ki jih opredeli posamezna RD in s tem   
prevzema tudi vse posledice, zato mora prevzem karte potrditi s podpisom. V kolikor pogoji 



niso posebej navedeni, velja Pravilnik o športnem ribolovu, ki ga je izdal pristojni organ.  
Nočni lov mora biti načeloma v vsaki družini opredeljen po revirjih in posebej dovoljen. 
 
tč7.  
RD Brestanica-Krško ne prevzema odškodninskih zahtevkov v zvezi z nepravilnostmi pri  
koriščenju reprezentančnih dovolilnic, temveč bo zoper člana, pri katerem je podan sum 
storitve prekrška, disciplinsko ukrepala, za kazenski pregon ali uveljavljanje materialne 
odgovornosti posameznika pa je pristojna RD, ki je reprezentančno dovolilnico tudi izdala 
 
tč8.  
Ribolovni dan se šteje dnevno od jutra do večera, zato mora biti dovolilnica vrnjena 
najkasneje naslednji dan od dogovorjenega poteka koriščenja, v poštni nabiralnik RD na 
ribniku ali tajniku družine. 
 
tč9.  
Prenos reprezentančne dovolilnice  na drugo osebo ni možen in se smatra kot disciplinski 
prekršek. 
     
tč10.  
Koristnik ribolovne dovolilnice mora dosledno je vpisovati datum in uplen, pri izvajanju 
ribolova pa mora imeti član pri sebi tudi veljavno člansko izkaznico ali letno ribolovno 
dovolilnico matične RD in osebni dokument 
 
tč11.  
Statistiko ulova izpolni tajnik ob vrnitvi reprezentančnih dovolilnic izdajatelju, zato morajo 
biti vse dovolilnice vrnjene v evidenco najkasneje do 31 12. v tekočem letu 
 
tč12.  
Ugotovljene nepravilnosti pri koriščenju reprezentančnih dovolilnic pri naših članih, imajo 
poleg disciplinske odgovornosti za posledico tudi, da član ne more najmanj naslednjo sezono 
koristiti reprezentančne dovolilnice 
 
tč13.  
Za reševanje vseh pritožb iz naslova teh pravil je pristojen UO RD, ki odloča dokončno. 
Disciplinski postopki pa se vodijo skladno z veljavnim ustreznim pravilnikom v RD. 
 
tč14. 
Pravilnik  se uporablja naslednji dan  po sprejemu sklepa UO.  
Z dnem sprejema tega pravilnika prenehajo veljati Pravila o koriščenju reprezentančnih kart v 
RD Brestanica-Krško z dne 1.3.2008 

 
Predsednik UO: 
Edvard Zidarič l.r. 

 


