
 

 

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN CELJE 

RIBIŠKA DRUŽINA »VOGLAJNA« 
Gorica pri Slivnici 6 A, 3263 GORICA PRI SLIVNICI 

TRR: SI56 0510 0801 5179 037 Abanka 
ID – DDV: SI56955316, E-mail: rd-voglajna@amis.net 

Številka: 11996-MO/20 
_______________________________________________________________________________  Štore, 19.10.2020 

Spoštovani ribič, ribička, mladi ribič! 

Sporočamo Ti, da je Upravni odbor RD Voglajna na svoji redni seji dne 19.10.2020 sprejel sklep za 

 

ČLANSKI PRISPEVEK ZA LETO 2021 

     Rok plačila 30.11.2020   Rok plačila 31.12.2020 

Člani  z glasilom »Ribič« (100 EUR)  50,00 EUR   50,00 EUR 

Člani brez glasila »Ribič« (85 EUR)  50,00 EUR   35,00 EUR 

Članice      50,00 EUR 

Študenti     36,00 EUR  

Mladi do 18. leta starosti                                   36,00 EUR 

 

Glasilo »Ribič« prejemamo vsi člani. Le v primeru, če sta člana zakonca, ali živita na istem naslovu, (lahko) 

prejemata en izvod glasila »Ribič«. 

 

Članarino je mogoče poravnati: 

- v času uradnih ur vsak ponedeljek med 16:00 in 17:00 uro v poslovnih prostorih v Štorah, s čimer se izognemo 

bančni/poštni proviziji; 

- plačilo preko pošte ali banke na naslov: Ribiška družina Voglajna, Gorica pri Slivnici 6a, 3263 Gorica pri Slivnici na 

TRR račun  SI56 0510 0801 5179 037 Abanka, namen: članarina 2021; 
- ali drugem možnem plačilu (npr.: po Kliku). 

 

Neopravljeno obvezno delo 15 ur  (ki je sestavni del članskih obveznosti), se za leto 2020 v višini 10,00 EUR/uro  

poravna do 31.12.2020. Opravičeni so invalidi s pisno, s strani pristojnega organa,  izkazano telesno okvaro nad 60 % 

ter ribiči nad 65 let starosti. 

 

Letno ribolovno dovolilnico, s pravilno izpolnjeno statistiko ulova (rekapitulacijo), ločeno po revirjih za »bele ribe« 

in »roparice«, mora imetnik vrniti najkasneje do 15.01.2021 oz. v 15 dneh po izteku veljavnosti: 

- osebno gospodarju RD Plahuta Janko-tu, v poslovnih prostorih RD V Štorah na uradni dan ob ponedeljkih ali  

- po pošti na naslov: RD »Voglajna«, Gorica pri Slivnici 6 a, 3263 Gorica pri Slivnici (priporočeno). 

 

Članu, ki ne bo poravnal članske obveznosti za leto 2021 do konca leta 2020, mu bo v skladu z 22. členom Statuta RD 

Voglajna, s 01.01.2021 prenehalo članstvo v RD Voglajna. 

 

 

 

Uradne ure so vsak ponedeljek od 16:00  do 17:00 ure v poslovnih prostorih v Štorah. 

V mesecih junij, julij, avgust, september in oktober pa le vsak prvi ponedeljek v mesecu (od 16:00 do 17:00 ure)! 

 

 

 

 

 

               Predsednik UO in RD Voglajna 

                                    Ivan RAMŠAK, u.d.i.g. 
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