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RD Barje 

Hladnikova 11 

1000 Ljubljana 

 

 

Spoštovani ribiči ! 
 

 

Obveščamo Vas, da bo obnavljanje članarine in vpis novih članov in mladincev za leto 2016 

potekalo v treh terminih. Kot po navadi se bosta obnova in vpis opravljala v ribiškem domu RD BARJE, 

Hladnikova 11, po naslednjem urniku: 

 

v ČETRTEK,         __03. decembra 2015   od 17.30 do 20 ure 

v ČETRTEK,             10. decembra 2015     od 17.30 do 20 ure 

ter za zamudnike 

v ČETRTEK,             14. januarja 2016     od 17.30 do 20 ure 

 

Pogoj za obnovitev članstva in podmladka je oddaja: 

 

1. letne ribolovne dovolilnice (2015) z izpolnjeno ribolovno statistiko-rekapitulacijo ulova rib, 

    po revirjih in vrstah ulovljenih rib, ter skupni seštevek (list naj ostane v letni dovolilnici), 

2. izpolnjena Vpisni ter Evidenčni list, 

3. opravljene delovne ure (obveznih je bilo 15 delovnih ur). Neopravljene delovne ure bodo 

    obračunane pri obnovi. Dokler član ne poravna neopravljenih delovnih ur, ne more dobiti letne  

    dovolilnice.  

 

Pogoj za vpis v mladinsko sekcijo RD Barje je dopolnjenih 8 let ob vpisu ter pisno soglasje staršev oz. 

oskrbnikov. Študenti morajo prinesti potrdilo o šolanju za tekoče leto, drugače se jih obravnava kot 

polnoletne člane. Vsak novi član bo po polletnem pripravniškem staležu prijavljen na izpit za športnega 

ribiča. Pristop k izpitu in gradivo zanj dobi kandidat v družini za ceno 65 EUR (skripta, pripravniški 

dnevnik, opravljanje izpita). Ribič – pripravnik lahko lovi samo v spremstvu mentorja z opravljenim 

ribiškim izpitom. 

 

 Pri prvem vpisu novih članov in mladincev v RD Barje, je potrebno poleg Vpisnega lista 

predložiti še izpolnjeno in podpisano Pristopno izjavo in izpolnjen Evidenčni list, ter fotografijo 

za osebni dokument. Nov član, ki bi se rad vpisal v članstvo RD Barje in ima že opravljen izpit za 

športnega ribiča mora plačati kavcijo eventuelno neopravljene delovne ure v višini 50 €. Ko 

opravi letno potrebno število ur se mu kavcija vrne. 

 Kdor v RD Barje prestopa iz druge ribiške družine, mora poleg ostalih podatkov (Vpisni in 

Evidenčni list), predložiti tudi člansko izkaznico in potrjeno izpisnico iz prejšnje ribiške družine.  

 Kdor bi se rad vpisal v članstvo RD Barje in je že član druge RD, mora prinesti člansko izkaznico 

svoje matične RD iz katere je razvidno, da je poravnal vse obveznosti – žig matične RD za leto 

2016. 

 Plačilo s čeki in položnicami ni mogoče. 

Člana ter mladinca RD Barje, ki do 14.01. 2016 iz neupravičenih razlogov ne bo poravnal vseh članskih 

obveznosti, bomo obravnavali, kot da ne želi obnoviti članstva in bo črtan iz članstva RD Barje. Kdor ne 

bo poravnal vseh obveznosti do ribiške družine ne bo dobil izpisnice, ki jo potrebuje za morebitni prestop 

v drugo ribiško družino. 

Za leto 2016 veljajo ob rednem vpisu naslednje pristojbine: 
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- članska članarina                                                   .....................       108 EUR 

- članarina za pridružene člane                              .....................        97  EUR 

- članarina mladincev in študentov                          .....................         42  EUR 

Nakup revirja 32-33-34 Ljubljanica je obvezen za vse člane in mladince RD Barje. 

 

- vrednost ene neopravljene delovne ure za leto 2015 znaša ..... 8,5 EUR 

 

Za leto 2016 veljajo naslednje omejitve uplena rib po revirjih, izražene v letnih 

kvotah. 

 
Krimsko jezero:  dovoljen uplen krapa    – 2kos/dan, 20kos/leto   

   dovoljen uplen ščuke   – 2kosa/leto  

Ribnik Strahomer:  dovoljen uplen krapa   – 2kos/dan, 40kos/leto    

   dovoljen uplen ščuke   – 2kosa/leto 

Ribnik Rakitna:  dovoljen uplen krapa    – 2kos/dan, 20kos/leto 

Ljubljanica salmonidi dovoljen uplen ščuke   – 1kos/dan, 10kos/leto   

 

Število lovnih dni in pri rednem vpisu veljavne cene revirjev so navedene na Vpisnem listu za leto 2016. 

Število lovnih dni za goste ostaja pet dni. Ribolov je za nove podmladkarje pogojen z opravljenim 

internim izpitom v ribiški družini. in kasneje za nove člane tudi z opravljenim ribiškim izpitom za 

športnega ribiča, ki se opravlja pred komisijo ZRD Ljubljana. Novi člani, ki so še brez opravljenega izpita 

za športnega ribiča, imajo prvo leto vpisa možnost koristiti v revirju Ljubljanica salmonidne ribolovne  

dneve za ciprinidni način ribolova. 

 

Vsi, ki ob vpisu še ne bodo plačali revirjev, bodo lahko posamezne revirje dokupili kasneje.  

Vsak član bo lahko, dokupil še dodatne ribolovne dneve za ribolov na spodaj navedenih revirjih: 

 

- jezero Rakitna...........................................  25 EUR ( 5 l.d. ) 

- Krimsko jezero..........................................  25 EUR ( 5 l.d. ) 

- Strahomersko jezero.................................. 25 EUR ( 5 l.d. ) 

- Ljubljanica salmonidi……………………. 30 EUR ( 10 l.d. ) 

 

Navedeni dokup petih ribolovnih dni se bo posamezniku naknadno vpisal v letno ribolovno dovolilnico. 

Dovoljen uplen pri dokupu ribolovnih dni na ribnikih velja za krapa za posamezni dokupljeni revir  

2kos/dan, ter ščuke 1kos/5dni, na Ljubljanici za salmonide pa je dovoljen uplen 5 ščuk, 1kos/dan. 

 

Velja možnosti ribolova na dve palici z režimom ujemi in spusti na revirju 

Strahomer in Ljubljanica. Ribič mora imeti obvezno žig v ribolovni dovolilnici, kar 

pomeni, da velja za vse ribolovne dni v ribolovni sezoni režim ujemi in spusti za 

krapa.  Podrobnejša navodila so navedena v Pravilniku o ribolovnem režimu v vodah 

RD Barje ter Aneksu številka 3 k Pravilniku o ribolovnem režimu v vodah RD Barje. 

Kršitev tega je izključitev iz ribiške družine. 
 

Zaradi obveznosti, ki jih ima ribiška družina, vas prosimo, da natančno izpolnite statistiko ulova in 

vnesete nove podatke ( nove telefonske številke in GSM-jev, novi naslovi, ipd.) v evidenčni list. 

 

Ljubljana, 4.11.2015 

 

DOBER PRIJEM!         UO RD BARJE 

Priloge: Vpisni in Evidenčni list ter Pristopna izjava za nove člane 


