
ČLANARINA,CENA ZA LETNE RIBOLOVNICE IN ZA DRUGE 
RIBOLOVNE PRAVICE ZA LETO 2020 

 
Vsebina       l. 2020___ 
1. Članarina za rednega člana : 
 - prispevek za RZ Slovenije      18,50 EUR 
            - glasilo ribič                                                           12,00 EUR   
 - prispevek ZRD Maribor        6,00 EUR   
           - koncesija                                                               40,00 EUR             
 - članarina KRD     18,50,00 EUR  
 Skupno                  95,00 EUR   
 
2. Članarina za častnega člana               48,00 EUR 
 
3. Prispevki za mlade ribiče ( 10-15 let ) : 
 - članarina RD in glasilo RIBIČ                      35,00 EUR   
 
4. Članarina za mlade ribiče od 15-18 let, dijake in študente   70,00 EUR  
  
5. Cena letnih ribolovnic : 
 - salmonidni revir                    54,00 EUR   
 - ciprinidni revir       38,00 EUR  
  
6. Lov s čolna         16,00 EUR 
 
7. Dnevne ribolovne dovolilnice : 
 a) salmonidni revir –Meža 6 in Meža 5(trofejni revir – ulovi izpusti) 
  - za turiste      20,00 EUR  
  - za člane KRD                 12,00 EUR   
 b) ciprinidni revir-Drava 1,2    
  - za turiste      15,00 EUR   
                       -za turiste » lov s čolna«                             19,00 EUR                
 c) salmonidni revir-ostali      
  - za turiste                                      40,00 EUR   
  - za člane KRD                 24,00 EUR   
 d) ribnik BRDINJE 
  - za turiste       15,00 EUR   
  - za člane KRD                  12,00 EUR  
  - za člane KRD (lovi-izpusti)                 5,00 EUR 
                       - za turiste (lovi-izpusti)                               7,00 EUR  
  
           - roparice: za člane KRD                                            12,00 EUR                 
                            za turiste                                                     20,00 EUR              
 
8. Za pridružene člane drugih ribiških družin           80,00 EUR 
in letna ribolovna dovolilnica za Dravo 1,2               38,00 EUR   
 
9. Odškodnina za tekmovanja na ribniku Brdinje je  7 EUR po tekmovalcu.     
 
10. Če ima član vpisano ženo, se za ženo plača dnevna ribolovna dovolilnica na Brdinjah po ceniku za turiste!          
11. Vsi, ki želijo tekmovati, se morajo registirirati in plačati 5,00 EUR. 
12. Vsi, ki niso izpolnili obveznosti do rednih delovnih ur(8 ur), bodo letos morali obvezno plačati 40,00 EUR, 
hkrati pa naprošamo vse, da prinesejo izpolnjeno rekapitulacijo, da bomo lahko predvideli vložke za naslednje 
leto. 
13. Vse imetnike salmonidnih revirjev obveščamo,  da so za njih redne delovne ure obvezne, kdor se jih ne bo 
udeležil ali dobil namestnika, ne bo mogel več imeti licence za omenjen revir. Ta sklep začne veljati 1.1.2020. 
 
Člani Koroške ribiške družine lahko poravnajo članarino za l. 2020 preko položnic v enem ali dveh obrokih in 
sicer: 1. obrok (50 €) se poravna do 20.12.2019, 2. obrok (45 €) pa se poravna do 20.01. 2020. Plačilo letnih 
ribolovnih dovolilnic se prav tako lahko opravi preko položnice. Na položnici ste dobili skupni znesek članarine. V 
primeru, da boste članarino poravnali v dveh obrokih ter če boste plačilo ribolovnih dovolilnic poravnali posebej si 
sami izpišete nove položnice na katerih pa mora biti obvezno izpisan namen vplačila ( članarina ali dovolilnica 



ter ime in priimek za koga nakazujete ter pravilen sklic). Dovolilnico boste lahko potem prevzeli v pisarni 
ribiškega doma že izpisano v času uradnih ur, s potrdilom o plačilu članarine za l. 2020 in potrdilom o vplačilu 
dovolilnice.  
 
Pri prevzemu mora član s seboj imeti člansko izkaznico, izpolnjeno rekapitulacijo ulova rib za l. 2019 ter vpisano 
število čuvajskih kontrol! Rekapitulacija ulova rib za l. 2019 se mora vrniti do vključno 15.01.2020 in sicer v 
pisarni ribiškega doma ali pa se pošlje na ribiško družino ( lahko tudi po e-mailu). Po tem datumu se članu 
ribiške družine obračuna 10 € zamudnine! 
Tisti, ki boste tudi letne ribolovne dovolilnice plačali preko položnice ( pri plačilu obvezno navedite ime in 
priimek za koga je vplačana ribolovnica), boste le te imeli že napisane in jih boste lahko dvignili preko vrste 
brez čakanja. Vsa morebitna dodatna vplačila ( lov iz čolna, delovne ure ) boste vplačali v pisarni ribiškega doma, 
lahko pa jih dodate na položnico, vendar mora biti v namenu plačila jasno razvidno, kaj vse plačujete s položnico.  
Članarina za nove člane znaša 98 €, saj je potrebno za njih plačati tudi izdelavo članske izkaznice! 
 
OPOZORILO!!!!!!!!!!!! 
Vsi, ki imate skupno gospodinjstvo lahko prejemate samo eno glasilo Ribič, če to želite. V tem primeru plačate 12 
€ manj članarine. Vendar je pogoj, da je že vsaj eden iz istega naslova poravnal članarino skupaj z glasilom Ribič. ( 
torej, tisti ki plačuje prvi plača polno ceno, ko plača drugi član z istim gospodinjstvom, pa lahko plača 12 € manj )! 
Prav tako plačajo manj mladinci za katere pa drugače znaša glasilo ribič 6 €! 
V primeru, da je v skupnem gospodinjstvu član in mladinec (oče in sin, dedek in vnuk…), plača ribiča član, 
mladinec pa ga ima zastonj! 
 
POMEMBNO!!!!!!!!!!!!!!!! 
Položnice, ki ste jih prejeli so pripravljene na podlagi baze podatkov, ki jo vodimo. Če se vam karkoli zdi 
nepravilnega na položnicah ( naslov, znesek..) potem se s položnico oglasite v pisarni KRD in članarino 
poravnate raje direktno, da ne bo zapletov ( npr. če uveljavljate skupno gospodinjstvo za glasilo ribič, status 
dijaka oz- študenta itd…..).  
 
DELOVNE URE! 
Vsak član KRD je moral v l. 2019 opraviti delovne ure (starost do 60 let – 8ur; od 60-70 let – 4 ure; nad 70 let in 
invalidi s potrdilom so oproščeni delovnih ur). Če član KRD ni opravil delovnih ur pri plačilu letne ribolovne 
dovolilnice za l. 2020  plača 5 € za uro neopravljenega dela. Vsak član mora v letni ribolovni dovolilnici imeti 
žig in podpis, da je opravil delovne ure, v kolikor tega ne bo imel, jih je dolžan plačati, staro ribolovno 
dovolilnico pa mora ob prevzemu nove imeti s seboj! 
 
Dijaki in študenti, ki so dopolnili 18 let članarino plačajo po položnici. S potrdilom o plačilu članarine za l. 2020 
dobijo letno ribolovno dovolilnico v pisarni. S seboj morajo prinesti potrdilo o statusu dijaka oz. študenta. S 
tem so upravičeni do brezplačne ribolovne dovolilnice za ciprinidni revir Drava 1,2.  
 
Vsi, ki imate salmonidni revir morate članarino vključno z licencami poravnati najkasneje do 31.1.2020, 
drugače se šteje, da ga ne želite več imeti!!! 
Salmonidni revirji so zaprti za ribolov od 1.10. -29.2.!   
 
Častni člani in člani nad 70 let imajo pravico do treh brezplačnih dnevnih ribolovnih dovolilnic v trofejnem revirju 
reke Meže ( ujemi –izpusti ) ali na ribniku Brdinje ( ujemi–izpusti ). Najkasneje do 31.1.2020 morajo sporočiti 
tajniku, kje želijo imeti dovolilnice. Kdor ne bo sporočil do tega datuma, bo avtomatsko dobil te tri dovolilnice 
na ribniku Brdinje! Dovolilnice za Mežo se bodo lahko dvignile pri steklarstvu Adam. 
  
 
Vse dodatne  informacije so na voljo pri tajnici KRD na tel. št. 070 470 266  Klara Lanc! 
Pisarna je odprta vsako sredo med 16.00 in 18.00 uro. Če je kadarkoli zaradi službenih obveznosti ali 
drugega opravičljivega vzroka zaprta je to objavljeno na spletni strani KRD! 
Vse informacije in obvestila lahko spremljate tudi na spletni strani Koroške ribiške družine na naslovu: 
http://home.amis.net/koroskar/  želje, vprašanja in informacije pa pošiljate na koroska.ribiska.druzina@amis.net ! 


