
8. februar 2018 
 
 
                                                                                                                                                        
                                   

                                           RRIIBBIIŠŠKKAA  DDRRUUŽŽIINNAA  SSLLOOVVEENNSSKKAA  BBIISSTTRRIICCAA              Slov. Bistrica,8. februar 2018                                               

RD Slov. Bistrica Ustanovljeni, 23. 2. 1959 stran 1 

RD Slovenska Bistrica          Tel.& Faks: +386 (02) 8184 161 

             E-pošta: rdslb@siol.net 
             Domena:http://www.rdslbistrica-drustvo.si/ 
Partizanska c. 39             Transakcijski račun: 6100 00016491705 
2310 Slovenska Bistrica           Davčna številka :91106176 

R
IB

IŠ
KA DRUŽ

IN
A

  

 

OO  BB  VV  EE  SS  TT  II  LL  OO  
OO  ČČLLAANNSSKKIIHH  OOBBVVEEZZNNOOSSTTIIHH  ZZAA  LLEETTOO  22001188  ZZAA  ČČLLAANNEE  

RRiibbiišškkee  ddrruužžiinnee  SSlloovveennsskkaa  BBiissttrriiccaa  

  

Kot vsako leto, vas tudi letos s tem obvestilom informiramo o članskih obveznostih za leto 2018 in o drugih prispevkih, s 
katerimi si lahko naši člani ali drugi občani pridobijo ribolovno pravico v letu 2018. 

ČLANSKE OBVEZNOSTI ZA LETO 2018 SO NASLEDNJE: 

Obveznosti za člane: 

 Postavka 2017 v € 2018 v € Razlika Skupaj v € 

1a. Članarina RZS 18,50 18,50 0,00  

1b. Glasilo ribič 12,00 12,00 0,00  

1. Skupaj prispevki RZS 30,50 30,50 0,00 30,50 € 

2. Članarina ZRD Maribor 6,00 6,00 0,00 6,00 € 

3. Članarina RD Slov. Bistrica 88,50 88,50 0,00 88,50 € 

4. Kombinirana letna dovolilnica 15,00 15,00 0,00 15,00 € 

 Skupaj s kombinirano letno dovolilnico 140,00 140,00 0,00 140,00 € 

 Skupaj s salmonidno letno dovolilnico 70,00 70,00 0,00 210,00 € 

 

Za mladoletne člane do 15 let, dijake, študente in člane je kombinirana letna dovolilnica obvezna! 

  
Obvezno delo, ki  izhaja iz 17. člena Statuta RD Sov. Bistrica 

5. Neopravljeno obvezno  delo v letu 2017, to je 10 ur, 

se poravna s prvim obrokom 

60,00 € 60,00 € Razlika 

0,00 

 

Razširitev licence 

6. Ribolovna lovne pravica žene, če je vpisana v 

ribolovno dovolilnico nosilca ribolovne pravice. 

Skupni dnevni ulov je 8 kosov belih rib ali 2 krapa 

pod 5 kg. 

15,00 € 15,00 € Razlika 

0,00 

7. Ribolovna pravica za otroka, vnuka ali nečaka od 

6 do 10 let, če je vpisan v ribolovno dovolilnico 

nosilca ribolovne pravice. Skupni ulov je 5 kosov 

belih rib ali en krap do 5 kg. 

0,00 € 0,00 € 0,00 

 

Zamudnine 

8. Zamudnina za zakasnelo plačilo članskih 

obveznosti po 22.02.2018.                         

20,00 € 20,00 € Razlika 

0,00 

9. Zadnji rok za vrnitev letne dovolilnice z izpolnjeno 

rekapitulacijo je 31/12/2017! Zamudnina za 

kasnejšo vrnitev letne dovolilnice znaša: 

20,00 € 20,00 € 0,00 
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Obveznosti za mladoletne člane do 15 let 

 Postavka 2017 v € 2018 v € Razlika  Skupaj v € 

10a. Članarina RZS 0,00 0,00  0,00  

10b. Glasilo Ribič 6,00 6,00  0,00 6,00 € 

11. Članarina v ZRD Mb: 0,00  0,00  0,00  

12 Članarina v  RD SLB 23,00  23,00 0,00  23,00 € 

13 Letna kombinirana dovolilnica 1,00 1,00  0,00 
1,00 € 

 SKUPAJ z letno kombinirano dovolilnico    
30,00 € 

 

Obveznosti za mladoletne člane nad 15 let- dijaki 

 Postavka 2017 v € 2018 v € Razlika  Skupaj v € 

10a. Članarina RZS 0,00 0,00  0,00  

10b. Glasilo Ribič 6,00 6,00  0,00 6,00 € 

11. Članarina v ZRD Mb: 0,00  0,00  0,00  

12 Članarina v  RD SLB 33,00  33,00 0,00  33,00 € 

13 Letna kombinirana dovolilnica 1,00 1,00  0,00 
1,00 € 

 SKUPAJ z letno kombinirano dovolilnico    
40,00 € 

 

Obveznosti za polnoletne člane - študenti (do 26 let) 

 Postavka 2017 v € 2018 v € Razlika  Skupaj v € 

10a. Članarina RZS 0,00 0,00  0,00  

10b. Glasilo Ribič 6,00 6,00  0,00 6,00 € 

11. Članarina v ZRD Mb: 0,00  0,00  0,00  

12 Članarina v  RD SLB 59,00  59,00 0,00  59,00 € 

13 Letna kombinirana dovolilnica 1,00 1,00  0,00 
1,00 € 

 SKUPAJ z letno kombinirano dovolilnico    
66,00 € 

 

Cene letnih dovolilnic za člane drugih RD 

 Postavka 2017 v € 2018 v € Razlika   

 Letna kombinirana dovolilnica 115,00 € 115,00 € 0,00 

 Salmonidna letna dovolilnica 160,00 € 160,00 €  0,00 

 Letna kombinirana in salmonidna dovolilnica 180,00 € 180,00 €   0,00 

 

Ribolov se sme izvajati v skladu s pravilnikom: "PRAVILA IZVAJANJA RIBOLOVA ZA ČLANE  

RIBIŠKE DRUŽINE SLOVENSKA BISTRICA" 

 

Častni člani naše družine po sklepu UO za leto 2018 ne plačajo nobenih članskih prispevkov. Članske obveznosti 

za njih plača Ribiška družina Slovenska Bistrica. 

 

Zaslužni člani naše ribiške družine po sklepu UO plačajo članske prispevke v celoti, to je 125,00 €, salmonidno in 

ciprinidno dovolilnico pa sprejmejo brez plačila. 
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Izdaja letne dovolilnice je možna samo če so: 

      1. poravnane članske obveznosti; 

      2. opravljene delovne ure oziroma poravnane delovne obveznosti; 

      3  vrnjene rekapitulirane letne dovolilnice preteklega leta; 

      4. poravnane zamudnine, če je do zamude prišlo, tudi iz preteklih let v kolikor je bilo članstvo 

          prekinjeno.      

 

Ribolovni režim za leto 2018 ostaja nespremenjen kar pomeni, da je dovoljeno loviti ciprinide 80 lovnih dni, 

salmonide pa 32 dni, kot določa letna dovolilnica. Od 80 možnih lovnih dni se lahko porabi na tekmovalni trasi 

največ 40 dni.   

 

V odprtih vodah Ribiške družine Slovenska Bistrica je dovoljeno na letno dovolilnico upleniti 10 kosov 

predatorjev (ščuk, smučev ali somov) 

 

NOVO! 

Ribič, takoj, ko je opravil deset delovnih ur, pridobi pravico do deset lovnih dni na komercialnih ribnikih  

(Videž, Jernejček) po sistemu ujemi spusti z vpisom v letno ribolovno dovolilnico. Vpis v dovolilnico opravi  

upravitelj ribnika. Po opravljenih petnajstih urah pa pridobi dodatnih pet datumov po enakem sistemu. 

 

Obveznosti se lahko poravnajo v enem ali v treh obrokih in sicer: 

 I. obrok ..........................................................60 €  do 21/12/2017 

 II. Obrok .......................................................40 €  do 25/01/2018 

 III. Obrok ...................40 € + salmonidna karta do 22/02/2018 

 

 

Prosimo vas, da članske obveznosti plačate na številko transakcijskega računa ribiške družine: SI56 6100 

0001 6491 705.  

POZOR,  IMAMO NOV TRR pri Delavski hranilnici! 

 

 

Članske obveznosti za leto 2018 lahko poravnate v enem znesku ali po predlaganih obrokih. Gotovinsko plačilo na 

sedežu RD ni več mogoče. Plačila se izvedejo preko UPN naloga (položnica). Prva položnica je priložena. V polje »Ime 

in naslov« vpišite tudi vašo člansko številko.  

Uradne ure na sedežu RD so vsako sredo od 16:00 do 18:00. 

Po celotnem vplačilu članskih obveznosti, pregledu opravljenih delovnih ur za preteklo leto in vrnjeni rekapitulaciji za 

prejšnje leto, boste lahko prejeli nove letne dovolilnice in sicer na sedežu RD oziroma pri tajnikih v sekciji. 

Vse člane prosimo, da pravočasno zaključite svoje letne ribolovne dovolilnice in jih osebno oddate na sedežih 

svojih sekcij. Člani sekcije Slovenska Bistrica pa na sedežu družine v Slovenski Bistrici, Partizanska 39, ali gospodarju 

sekcije, najpozneje do 31/12/2017 

O vseh nejasnostih in vseh drugih odprtih vprašanjih se bomo pogovorili na skupščini, ki bo  v mesecu marcu v letu 2018. 

Prepričani smo, predvsem pa si želimo, da boste še naprej ostali zvesti člani naši družini in da boste 

svoje članske obveznosti do Ribiške družine Slovenska Bistrica poravnali pravočasno. 

Vsem želimo obilo užitkov ob vodi in  

dober prijem v letu 2018! 

 Tajnik RD:                                                                                                                                     Predsednik RD Slov. Bistrica: 
  Miro Kos                                                                                                                                       Franc Valand  
     

 

 


