N3_Navodilo za aktivacijo ribolovnega dne v portalu www.ribiskekarte.si:

V portal www.ribiskekarte.si se prijavimo s klikom na gumb

, vpisom elektronskega naslova ter gesla.

Aktivacija ribolovnega dne za člana:
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Za aktivacijo ribolovnega dne izberemo ikono človečka
in rubriko Letna dovolilnica. Nato izberemo vrsto
ribolovnega dne, tip dovolilnice, želeni revir in datum. Zapis shranimo. Po izpolnitvi kvote ribolovnih dni,
sistem onemogoči vnos novega ribolovnega dne te vrste!
Aktivacija ribolovnega dne za gosta:

V rubriki Letna dovolilnica izberemo možnost DATUM BOM KORISTIL ZA GOSTA. Vpišemo zahtevane
podatke in zapis shranimo. Po izpolnitvi kvote lovnih dni za goste, sistem onemogoči vnos novega gosta!
Pregled aktiviranih ribolovnih dni in RK številka dovolilnice za potrebe ribiško čuvajske kontrole:

Kodo z RK številko za kontrolo aktiviranega ribolovnega dne s strani ribiškega čuvaja, pridobimo v rubriki
Letna dovolilnica, kjer se spodaj pod vpisnimi podatki pojavi izpis ribolovnega dne. Ribiškemu čuvaju
zadošča za kontrolo prikaz oziroma izgovor unikatne RK številke. To RK številko se čuvaju lahko posreduje
tudi brez uporabe pametnega telefona, s prepisom na listek, v kolikor se dovolilnica npr. aktivira doma!
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Vnos uplena v elektronsko ribolovno dovolilnico:

Vnos uplena izvedemo takoj po odločitvi za odvzem ribe! Za vnos izberemo ikono človečka
in rubriko
Moje karte. Nato izberemo aktualni datum ribolova, tehtnico in ustrezno možnost vnosa ulova. V primeru
uplena vnesemo revir, pravo vrsto ribe in težo ter zapis shranimo. Kasnejše brisanje podatkov ni mogoče!

To navodilo je le pomoč avtomatiziranemu orodju za aktiviranje in vodenje statistike ribolovnega dne v
elektronski obliki (eLRD) in ga ni mogoče razumeti drugače, kot to določa veljavni Pravilnik o športnem
ribolovu v RD Bistrica Domžale! V primeru dvoma o izvajanju pravilnega ribolovnega režima v izbranem
revirju, je potrebno pred pričetkom ribolova obvezno prebrati pravilnik o športnem ribolovu. V tem navodilu
so prikazani smiselni napotki za aktivacijo ribolovnega dne in druge možnosti rešitve eLRD preko zaslona
mobilnega telefona, kar je identično pogledu preko računalniškega zaslona. Nekatere funkcionalnosti se
bodo v eLRD tekom leta izboljšale in nudile uporabnikom še enostavnejšo uporabo. Vaše predloge lahko
pošljete tudi na el. naslov: rd.bistricadomzale@gmail.com.
Aktivacija ribolovnega dne je možna od kjerkoli. Pri tem se lahko uporabi pametni telefon (vključen mora
biti prenos podatkov ali zagotovljen dostop do interneta) ali osebni računalnik (z dostopom do interneta).
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