RIBIŠKI INFORMATOR RD RADGONA ZA LETO 2022
Za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 je država sprejela zaščitne ukrepe, ki zopet
koreniteje posegajo v vsakdanje življenje nas vseh.
Zaradi tega bodo tudi obnove članstva potekale enako kot prejšnje leto. Vse članice, člane in mlade ribiče
obveščamo, da članske obveznosti za novo ribolovno sezono 2022, poravnate preko priloženega UPN
- univerzalnega plačilnega naloga. Ko bo znesek poravnan in nakazan na TRR Ribiške družine Radgona
SI 56 02341 0014356722, nam na elektronsko pošto pošljite potrdilo o plačilu (skenirano ali slikano
potrdilo ter izpolnjen odrezek rekapitulacije). Po prejemu potrdila in rekapitulacije vam bomo letno ribolovno
dovolilnico in nalepko poslali po pošti na vaš naslov. Lahko pa se po predhodni najavi po telefonu za
prevzem letne dovolilnice zglasite pri tajniku RD Radgona Sebastjan Halec tel: 031 833 311 in prevzem
opravite na uradnih urah RD Radgona, ki bodo potekale ob petkih 26.11.2021, 3.12.2021,10.12.2021 in
17.12.2021 ob 18:00 v Ribiškem domu v Hrastje Moti. Tajniku poleg svoje članske izkaznice obvezno
prinesite s seboj tudi: potrdilo o plačilu članarine in izpolnjeno rekapitulacijo. Za opravljene delovne ure
se štejejo tudi ure prisotnosti na Zborih članov.

Višina članskih prispevkov kateri bodo poravnani do 07.01.2022 in javljeni tajniku RD.
Velja za leto 2022
ČLANI iz Avstrije
( tujine )
LETNA KARTA član iz druge Ribiške družine
ČLANI
ČLANI
brez revije (skupno gospodinjstvo )
ZASLUŽNI ČLANI
ZASLUŽNI ČLANI
ZASLUŽNI ČLANI
INVALIDI
STAROSTNI ČLANI
ČLANICE iz Avstrije ( tujine )
ČLANICE iz Avstrije ( skupno gospodinjstvo )
ČLANICE
ČLANICE brez revije (skupno gospodinjstvo )
LETNA KARTA mladi član iz druge Rib. družine
ŠTUDENTI
ŠTUDENTI brez revije (skupno gospodinjstvo)
MLADI iz Avstrije
( tujine )
MLADI iz Avstrije( tujine skupno gospodinjstvo)
MLADINCI
MLADINCI brez revije (skupno gospodinjstvo)
MLADI iz Avstrije ( tujine )
MLADI iz Avstrije (tujine skupno gospodinjstvo)
PIONIRJI
PIONIRJI brez revije (skupno gospodinjstvo )
OTROCI stari do 6 let, če so starši ribiči
ŽENE RIBIČEV
PRIPRAVNIKI za izpit, gradivo in članska izkaznica
TOČKA = neopravljena delovna ura obveznost
Za registracijo tekmovalcev LRP RD-člani

Letniki
2003 do vključno 1953
2003 do vključno 1953
2003 do vključno 1953
po dodatnem sklepu UO
po dodatnem sklepu UO
po dodatnem sklepu UO
po dodatnem sklepu UO
1952 ter starejši
2003 ter starejše
2003 ter starejše
2003 ter starejše
2003 ter starejše
Do 18 let starosti
Od 2003
Od 2003
Od 16 do 18 leta starosti
Od 16 do 18 leta starosti
2004/2005/2006
2004/2005/2006
Od 10 do 15 leta starosti
Od 10 do 15 leta starosti
1. do 9. razred osnovne šole
1. do 9. razred osnovne šole
Do vstopa v osnovno šolo
( 36 €,25 €,5 €,4 €, 5 € )
člani 10 ur, mladi 5 ur
Samo člani kateri so že opravili rib.
izpit

2022
140 €
140 €
130 €
120 €
90 €
80 €
70 €
60 €
60 €
90 €
70 €
70 €
60 €
60 €
40 €
35 €
40 €
25 €
30 €
25 €
25 €
15 €
20 €
15 €
10 €
25 €
75 €
6€
5€
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Višina članskih prispevkov za člane kateri bodo poravnali prispevek od 07.01.2022 naprej
Razliko bo potrebno poravnati pri prevzemu letne dovolilnice in nalepke.
Kategorija
ČLANI iz Avstrije
( tujine )
LETNA KARTA član iz druge Ribiške družine
ČLANI
ČLANI
brez revije (skupno gospodinjstvo )
STAROSTNI ČLANI
ČLANICE iz Avstrije ( tujine )
ČLANICE iz Avstrije ( skupno gospodinjstvo )
ČLANICE
ČLANICE brez revije (skupno gospodinjstvo )
ŽENE RIBIČEV

Velja za leto 2022
2002 do vključno 1952

2022
170 €
160 €
160 €
150 €
90 €
95 €
75 €
75 €
65 €
30 €

2002 do vključno 1952
2002 do vključno 1952
1951 ter starejši
2002 ter starejše
2002 ter starejše
2002 ter starejše
2002 ter starejše

Novi člani se lahko včlanijo samo pri tajniku RD in to po predhodnem dogovoru.
Pripravniki kateri še niso opravili ribiškega izpita in novi polnoletni člani morajo ob obnovi članstva
ali včlanitvi plačati za usposabljanje, gradivo in ribiški izpit 70 € + 5 € za novo izkaznico.
Vsak na novo včlanjeni član mora izpolniti vlogo za sprejem v članstvo, katero si lahko prenese iz
spletne strani RD Radgona, https://rd-radgona.si/ ter doda svojo sliko.
Študentje morajo predložiti potrjeni indeks ali potrdilo o šolanju za šolsko leto 2022/2023.
Prosimo in pozivamo vas, da znesek v višini 0,5 % svoje dohodnine namenite kot donacijo Ribiški
družini Radgona. Obrazce dobite na Davčni upravi katere je potrebno samo podpisati.
OSTANITE ZDRAVI in DOBER PRIJEM !

OBVESTILO ZA VSE ČLANE:
Ker se v zadnjem času pojavljalo govorice, da bi se v naslednjih letih naj izpuščala voda
iz Jezera Blaguš in Negova ter da je potrebno izloviti vse ribe iz teh dveh jezer, Vas obveščamo,
da so govorice netočne in prosimo, da se takšne govorice naj ne širijo. Vsaka kršitev pravilnika
in ribolovnega režima bo predlagana za disciplinsko komisijo in s prijavo inšpektorju za
sladkovodno ribištvo.
odreži

Rekapitulacija ulova rib po revirjih in vrstah uplenjenih rib ter skupni seštevek
RREVIRJI vpišite št. vode
Vrsta rib
kos

kg

kos

kg

kos

kg

kos

kg

SKUPAJ
kosov
teža

Število lovnih dni
Tekoče vode: Mura 001, Ščavnica 044
Zgornji Konjišče: Linj 036, Stara jama 038, Pri karavli 040, Som 2 142, Rogoz 145
Gornja Radgona: Podgrad 047, Lisjakova struga 144, Lutverci 146,
Hrastje Mota: Tekmovalna – dolga 134, Desno okrogla 063, Levo ob gozdu H. Mota119, V pašnikih H. Mota 136, Pri
Barnu 147
Tišina – Gradišče: Pri nasipu Petanjci 073, Karavla velika slatinščica 075, Rankovci velika 082, Gradišče - skrajno
desno 086, Gradišče – desno 087, Gradišče - desno dom 088, Gradišče – levo 090, Murski Črnci 091, Gederovska
ob cesti 139
Jezeri: Negovsko jezero 148, Blaguško jezero 096

Prejemanje glasila ribič za naslednje leto: (prosim označite v okvirčku)
Preko navadne pošte:
ali preko elektronske pošte na naslov:_______________________
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