
CENIK 2023: 

 KATEGORIJA CENA (EUR) OPOMBE 
 Članarina 105  Članarina brez letne ribolovne dovolilnice.  

Članarina brez Ribiča ali 
dodatno 
članstvo(pridružen) 

95 Velja v primeru, da ste aktivni član druge ribiške družine 
in imate poravnane vse obveznosti v matični ribiški 
družini. 

 

 

 

 Študenti 85  Veljavno potrdilo o šolanju. 
 Mladoletni 50  Vključuje letno ribolovno dovolilnico. 
 Mladoletni brez Ribiča 40  Vključuje letno ribolovno dovolilnico. 

 Upokojenci nad 63 let* 105  Vključen 1 revir po izbiri. 

 Upokojenci nad 80 let* 30  Plačajo le prispevek za RZS, RD Kranj jih oprosti plačila 
 članarine. 
 Simpatizerji 20  Nimajo pravic, ki pripadajo s članstvom, temveč le 
 denarno prispevajo k RD Kranj. Dobijo izkaznico simpat. 
 RD Kranj in se lahko udeležijo prireditev RD Kranj. 

 Revir Sava 45  30 lovnih dni 
 Revir Kokra 45  20 lovnih dni 
 Revir Ribniki 45  35 lovnih dni 
 Revir Zbilje 45  35 lovnih dni 
 Letni privez za čoln -  V letu 2023 čolnov ne bo možno privezati. 

 Članske ugodnosti ob opravljenih obveznostih za leto 2022:
 10-19 delovnih ur  100 % popust za 1 revir 
 20-29 delovnih ur  100 % popust za 2 revirja 
 30-39 delovnih ur  100 % popust za 3 revirje 
 40 ali več delovnih ur  100 % popust za 4 revirje 

Vrnjena letna ribolovna dovolilnica (LRD) z izpolnjeno rekapitulacijo za leto 2022 je pogoj za izdajo 
letne ribolovne dovolilnice za leto 2023. Rok za vrnitev stare LRD je 15.1.2023. Rekapitulacijo 
izpolnite na priloženem obrazcu oziroma jo lahko tudi dobite na naši spletni strani: 
https://rdkranj.si/postani-nas-clan/ 

Primer izpolnjene položnice(vnesi pravi datum in svoje podatke): 

 
Prosimo, da na tekoči račun RD Kranj plačate vse obveznosti (članarino, dodatne revirje) in nam vse 
skupaj(staro ribolovno dovolilnico, rekapitulacijo, potrdilom o plačilu in izpolnjen obrazec za izdajo 
nove LRD) pošljete na naslov Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj. Novo ribolovno dovolilnico boste 
prejeli po pošti. 
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Za člane do 63 let je obvezna uporaba elektronske letne ribolovne dovolilnice(eLRD):1.    uporaba portala: https://www.ribiskekarte.si/navodila-za-uporabo (v poštev prideta korak 1 in 2)2.    pomoč pri uporabi eLRD: https://www.ribiskekarte.si/navodila-za-uporabo-elrd
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