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Kraj in datum izpolnitve obrazca: _____________________________  
 
Ime: __________________ Priimek: __________________________ 
 
Datum rojstva: ________________   EMŠO:  ____________________ 
 
Kraj rojstva: ___________________   Država rojstva:  _____________ 
 
Državljanstvo:  ______________    Delo, ki ga opravljam: __________ 
 
Osebni dokument in njegova št.: ______________________________ 
 
GSM: ___________________      Tel. doma: ___________________ 
 
E-naslov:  ___________________  (podaja tega podatka pomeni podano 
dovoljenje za prejemanje obvestil od RD Kranj ali od njenih pristojnih oseb. 
Podobno kot smiselno velja podani podatek o GSM/tel. št.) 
 
Naslov stalnega prebivališča: 
________________________________________________________ 
 
Naslov začasnega prebivališča: 
________________________________________________________ 
 
Pošto pošiljati na (izpolnijo tisti, ki pošto prejemajo na drug naslov, kot 
imajo stalno prebivališče):  
_______________________________________________ 
 
* Opravljen ribiški izpit (obkroži):    DA        NE  
 
* Kraj in datum opravljenega ribiškega izpita: ____________________ 
 
* Član ribiške družine Kranj (obkroži če si že in kar si): 

 

     REDNI (REDNO-AKTIVNI)     MLADINEC     PRIDRUŽENI 
 

     PODPORNI     ČASTNI     ZASLUŽNI     DRUGO (po aktih RD) 
 

* Datum pristopa v RD Kranj, če si že član: ______________________ 
 
* Oznaka in št. sedanje ribiške izkaznice: _______________________ 
 
* Če šele postajaš član RD Kranj, obkroži za kateri status (v tej fazi): 

 
     REDNI (REDNO-AKTIVNI)     MLADINEC     PRIDRUŽENI 

 
     PRIPRAVNIK     PODPORNI     DRUGO (po aktih RD) 
 
* Sem pridruženi član ribiške družine (katere še): _________________ 
 
* Če sem/bom v RD Kranj pridruženi član, je/bo moja matična RD 
   sledeča: _________________ 
 
* Številka ribiške članske izkaznice v drugi RD: __________________ 
 
* Preteklo članstvo v drugih RD (katerih in koliko): ________________            
________________________________________________________ 
 
 

* Član drugih ribiških, okoljevarstvenih ipd. organizacij ter tistih za 
javno in družbeno dobro (navedeš po želji):                                                         
_______________________________________________ 
 
* Opravljen izpit za gospodarja RD (obkroži):    DA    NE    ME ZANIMA
   
* Kraj in datum opravljenega izpita za gospodarja RD:______________ 
 
* Rad bi pomagal gospodarju RD oz. sodeloval v Gospodarski ekipi 
   RD Kranj (obkroži, ni odvisno ali imaš izpit):               DA    NE 
 
* Opravljen izpit za ribiškega čuvaja (obkroži):   DA    NE    ME ZANIMA 
 
* Kraj in datum opravljenega izpita za ribiškega čuvaja: ____________ 
 
* Obkroži:   - RAD BI ŠELE DELAL IZPIT ZA RIBIŠKEGA ČUVAJA 
 

                   - RAD BI POSTAL AKTIVNI POGODBENI ČUVAJ RD KR 
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* Opravljen izpit za elektroribolov (obkroži):     DA    NE    ME ZANIMA 
 
* Kraj in datum opravljenega izpita za ELEKTRORIBOLOV: _________ 
 
* Obkroži:   - RAD BI ŠELE DELAL IZPIT ZA ELEKTRORIBOLOV 
 

                   - RAD BI POSTAL ČLAN EKIPE ZA ELEKTRORIBOLOV 
 
* Opravljen izpit za RIBOGOJCA (obkroži):     DA    NE    ME ZANIMA 
 
* Kraj in datum opravljenega izpita za RIBOGOJCA: ______________ 
 
* Obkroži:   - RAD BI ŠELE DELAL IZPIT ZA RIBOGOJCA 
 

                   - RAD BI POSTAL ČLAN RIBOGOJSKE EKIPE 
 

                   - RAD BI ZGOLJ POMAGAL RIBOGOJSKI EKIPI, 
                     npr. KO SE SMUKA RIBE ALI KO JE POTREBNO 
 
* Opravljen izpit za ribiškega sodnika (obkroži):    DA     NE     ŽELIM 
 
* Kraj in datum opravljenega izpita za sodnika ter vrsta izpita: _______   
_______________________________________________ 
 
* Želim sodelovati v Sekciji RD KR za varstvo narave 
   in ohranitev habitatov (obkroži):                        DA     NE 
 
* Želim biti član Kraparsko-somarske sekcije (obkroži): DA     NE 
 
* Želim biti član Tekmovalne sekcije (obkroži):       DA     NE 
 
* Drugo, kar bi želel pomagati (npr. administracija, spletne strani, 
upravniku-skrbniku brunarice, kuhanje na pikniku, v ekipi nekega vodje 
revirja, ...):      
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 
 

* Imam druga znanja, možnosti, zadeve, okoliščine, ..., ki sem jih 
 pripravljen v pomoč in za uspeh, napredek in razvoj RD ponuditi RD 
Kranj (navedi po želji):      
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Druge opombe, pripombe, informacije, interesi: 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
IZJAVLJAM: Spodaj podpisani potrjujem lastnoročno izpolnitev 
popisnice in dovoljujem, da RD Kranj podane ji osebne idr. podatke 
ureja, hrani, obdeluje in uporablja skladno s pravnim redom Republike 
Slovenije, akti Ribiške zveze Slovenije in akti Ribiške družine Kranj. 
 

Podpis:  
__________________ 

 
 
Lep ribiško tovariški pozdrav ter dober prijem! Ribiška družina Kranj 
 
 
**   Izpolni RD Kranj: 
 

Datum prejetja obrazca:   _______________________  
 

Podpis prejemnika:          _______________________ 
 
 

POMEMBNE OPOMBE: 
 

Zgornji obrazec izpolni in ga čimprej vrni na naslov: RIBIŠKA DRUŽINA 
KRANJ, p.p. 92, 4101 KRANJ, ali pa ga osebno prinesi in oddaj v času uradnih 
ur RD Kranj, vsak četrtek (razen med počitnicami) od 17. do 18.30 ure v ribiško 
brunarico Breg ob Savi. 
 

Vsako kasnejšo spremembo posameznih podatkov sporoči takoj na RD Kranj, 
da se lahko podatki sproti ustrezno poažurirajo. 


