Zavod za ribištvo Slovenije

Spoštovani!
Obveščamo Vas, da je za leto 2020 trenutno možen nakup elektronske letne ribolovne
dovolilnice (v nadaljevanju eLRD) za lov salmonidov za vse revirje omenjene v ceniku
Zavoda za ribištvo Slovenije, po objavljenih cenah.
Postopek pridobitve eLRD poteka v treh korakih:
1. REGISTRACIJA
2. PLAČILO
3. UPORABA
1. Registracija
na portalu www.ribiskekarte.si ustvarite uporabniški račun (če ga še nimate), se vanj
prijavite in pod zavihkom Moj profil oddate zahtevo po izbrani eLRD (video navodila
najdete na https://www.ribiskekarte.si/navodila-za-uporabo).
2. Plačilo
znesek za izbrano letno dovolilnico nakažete na TRR Zavoda za ribištvo Slovenije in pri
tem obvezno navedete v polje namen: 2020-ime in priimek (nosilec dovolilnice).
Prosimo, bodite pozorni pri vnosu namena za številko 2020, kjer navedite ime nosilca
dovolilnice in NE plačnika! V polje referenca plačila napišite šifro tipa letne ribolovne
dovolilnice (šifro tipa ribolovne dovolilnice najdete v preglednici na spletni strani Zavoda,
https://www.zzrs.si//uploads/ZZRS2020/Cenik_letnih_ribolovnih_dovolilnic_2020.pdf).
Plačilo lahko izvedete preko spletne banke ter vseh ostalih posrednikih, ki sprejemajo
plačila položnic (banke, pošte, bencinski servisi, bankomati,...).
Ime: Zavod za ribištvo Slovenije
Naslov: Spodnje Gameljne 61a, 1211 Šmartno Ljubljana
IBAN: SI56 0110 0603 0345 309
SWIFT/BIC: BSLJSI2X
Namen: 2020-ime in priimek (nosilec dovolilnice)
Sklic/referenca: SI 00 + šifra letne dovolilnice (od 0001 do 0029, najdete v preglednici)
(za pomoč glej primer pravilno izpolnjene položnice spodaj)
3. Uporaba
Ko bomo na ZZRS prejeli plačilo, boste preko elektronske pošte (s katero ste se prijavili v
portal ribiskekarte.si) prejeli obvestilo o aktivaciji eLRD. Na portalu www.ribiskekarte.si
boste nato lahko pričeli z uporabo eLRD.
Ne pozabite! Veljavno ribolovno dovolilnico morate imeti s seboj ves čas ribolova v
natisnjeni ali elektronski obliki (npr. v telefonu)!
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Slika 1: Primer pravilno izpolnjene položnice za namen ribolova za območje 0002 (GENERALNA LETNA
RIBOLOVNA DOVOLILNICA (Unica, Sava Bohinjka, Radovna, Krka, Soča, Lepena, Koritnica, Kolpa, Iščica,
Sava, Cerkniško jezero), za 20 dni, s ceno 1499,00 €.

Slika 2: na sliki zgoraj je prikazan cenik letnih ribolovnih dovolilnic, na katerem so z rdečo označene vse
informacije, katere so pomembne pri izpolnjevanju položnice za pridobitev eLRD.

Pomoč in dodatne informacije:
Objavljene cene vsebujejo DDV, so fiksne, enotne in brez popustov, ne glede na datum
plačila.

Pridobitev eLRD je enostavna in jo pridobite v nekaj korakih (za dodatno pomoč si lahko
ogledate video navodila na naslovu https://www.ribiskekarte.si/navodila-za-aktivacijo-inuporabo-elektronske-letne-ribolovne-dovolilnice in https://www.ribiskekarte.si/navodilaza-uporabo).
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Za vsa vprašanja glede plačila se obrnite med delovnim
časom ZZRS na 01 24 43 400 ali preko e-pošte na info@zzrs.si.
Za vprašanja glede aktivacije in uporabe eLRD se prosim obrnite na podporo na portalu
www.ribiskekarte.si preko klepeta v živo ali telefonske številke 031 441 175, vsak delavnik
med 9-13h.
Izven tega časa so dosegljivi neposredno na elektronski naslov:
info@ribiskekarte.si ali preko kontaktnega obrazca na naslovu
www.ribiskekarte.si/kontakt.

Slika 3: na sliki zgoraj je prikazano registracijsko okno na spletnem portalu ribiskekarte.si, dostopno na povezavi:
https://www.ribiskekarte.si/register/?lang=sl
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