
 
RIBIŠKA  DRUŽINA  VELENJE  
Cesta na jezero  7b  p. p. 158  3320 Velenje    Velenje, 04.01.2021 

 
 

       
 

OBVESTILO 
 
 
Glede na okoliščine, ki so prisotne v državi zaradi COVI-da 19 obveščamo vse člane RD-Velenje, da bomo prispevek za 
članarino in posamezne revirje za leto 2021  pobirali v društvenih prostorih RD-Velenje v spodaj navedenih 
terminih. Pobiranje prispevkov bo potekalo po predpisih , ki veljajo zaradi epidemije v državi. V prostorih RD se lahko 
nahaja samo ena oseba naenkrat in veljajo ukrepi kot so: nošenje maske, razdalja 1.5m… S seboj obvezno prinesite 
člansko izkaznico in osebni dokument zaradi preverjanja podatkov. V prostorih RD se boste minimalno zadrževali zato 
imejte pripravljeno kar potrebujete. Članarino lahko poravnate tudi preko: spletne banke, na banki, pošti, …. in se tako 
izognete nepotrebnemu druženju zaradi ukrepov covid-a. Članarino je potrebno poravnati najkasneje do 25.01.2021 
prav tako je potrebno vrniti letne ribolovne dovolilnice. Spodaj imate navedene prispevke za članarino in podatke za 
plačilo v kolikor boste članarino poravnali na banki…. 
 
PETEK  15.01.2021  od 16-18 ure 
SOBOTA 16.01.2021  od 16-18 ure   
NEDELJA 17.01.2021  od   9-11 ure 
 

Nepravočasno plačilo članarine pomeni prekinitev 
članstva v ribiški družini in RZS !!!!! 

 
 
ČLANARINA:      
         GLASILO RIBIČ 
          Z glasilom            Brez glasila 
Člani                  85 €   75€ 
Član v dodatni RD                 /   75 € 
Mladi člani do 10 let                 ( solov 10K )          20 €  15€ 
Mladi člani od 10 let do 16 let                                 30 €  25€ 
Študentje-člani RD-Velenje             40 €  35€ 
Žene člana                                 ( solov 30K )             /   30€ 
Prispevek za registracijo tekmovalca ( tekmovanja, ki niso regijska, državna)   5€ 
 
( Brez glasila RIBIČ so tisti, ki ga že imajo v skupnem gospodinjstvu in člani v dodatni RD !!). 
 
REVIRJI: 
 

Letna ribolovna dovolilnica za Škalsko ali Velenjsko jezero 

Legenda: K = krapovci R = roparice 

Možnost nakupa po spodnji tabeli 

Člani ( 1 pribor ) 40K + 20R = 70€ 20K+10R= 45€ 40K = 45€ 20R = 45€ 

Člani ( 2 pribora ) 40K = 90€ 20K = 45€   

Mladi člani 10-16let 30K = 30€    

- Plačilo za vsako neopravljeno obvezno udarniško uro  je 5 €   
 

UO RD-Velenje   
 

PODATKI O RIBIŠKI DRUŽINI VELENJE 
RIBIŠKA DRUŽINA VELENJE 
CESTA NA JEZERO 7B,   
3320 VELENJE 
IBAN: SI 56 6100 0000 9785 222 
BIC: HDEL SI22 
KODA NAMENA: OTHER 
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