
                               
 
 
VPISNI LIST ZA OBRAČUN ČLANSKIH PRISPEVKOV 

ZA RIBOLOVNO LETO 2018 

 
OBRAZEC NUJNO IZPOLNITI, BREZ TEGA NI MOGOČE OBNOVITI ČLANSTVA 

 
Ime in priimek:……………………………………………………………………………………………… 

 

Naslov:……………………………………………………………………………………………………… 

 

Poštna številka:………………    Kraj:……………………………………………………………………… 

 

Mobilni telefon:………………………..  Email:…………………………………………………………… 

 

Opravljen izpit za športnega ribiča/leto:……………………………………………………………………. 

 

OBVEZNO: Članarine in članski prispevki RZS, ZRDL, RDV ter glasilo RIBIČ  100      eur

   

                                                                                    

OBVEZNO: Delovne ure(15) DA        NE / neopravljene ure……… . x 5 eur          ……………….. eur 

OBVEZNO: Dobitki:       DA                 NE                                1x10 eur          ……………….. eur 

Članarina za pridružene člane      85 eur  ……………….. eur 

Salmonidi: 20 dni       30 eur  ……………….. eur 

Salmonidi: 10 dni dodatno      15 eur  ……………….. eur 

Revir Ljubija in Bistra: 5 dni      20 eur  ……………….. eur 

Ciprinidi: 40 dni        20 eur  ……………….. eur 

Ribniki Opekarna (cene veljajo le pri obnovi članstva): 

10 dni (25 eur), 20 dni (45 eur), 30 dni (60 eur), 40 dni (80 eur)   ……………….. eur 

Ribniki Opekarna (cene so za nakup med letom): 

10 dni (25 eur), 20 dni (50 eur), 30 dni (75 eur), 40 dni (100 eur)   ……………….. eur 

Ribolov sulca 5 dni (60 EUR)       ……………….. eur 

Ribniki Opekarna – NOČNI (cene veljajo le pri obnovi članstva): 

5 noči (15 eur), 10 noči (30 eur), 15 noči (40 eur), 20 noči (45 eur)   ……………….. eur 

Ribniki Opekarna – NOČNI (cene so za nakup med letom): 

5 noči (15 eur), 10 noči (30 eur), 15 noči (45 eur), 20 noči (60 eur)   ……………….. eur 

 

Ribniki Ribiški dom in Ribčev: 

10 dni (20 eur), 20 dni (40 eur), 30 dni (60 eur) in 40 dni (80 eur)   ……………….. eur 

 

Mladinci: 

članarina RDV in glasilo Ribič                     16 eur  ……………….. eur 

članarina, če je v gospodinjstvu že kdo naročnik glasila Ribič                  10 eur  ……………….. eur 

vključeno: 10 dni (sme loviti na Rib. dom, Ribčev, Lokev)    ………..0…..… eur 

Ciprinidi: 30 dni                                                                                          12 eur  ……………….. eur 

Ribniki Opekarna: 10 dni (25 eur), 20 dni (45 eur), 30 dni (60 eur), 40 dni (80 eur) ……………….. eur 

Ribniki Rib. dom in Ribčev: 10dni (20 eur), 20dni (40eur), 30 dni (80eur), 40 dni (80eur)………………. eur 

 

SKUPAJ ZA PLAČILO na TRR SI56 0202 7001 6227 330 :      ……………….. eur 

Namen: ČLANARINA  Sklic:00 in številka članske izkaznice 

Izvedba plačila: spletna banka ali položnica ter na obnovo prinesti potrdilo o plačilu! 

 

  

PODPIS: predstavnik RD Vrhnika:……………………..  član:………………………

          

 RIBIŠKA DRUŽINA VRHNIKA  


