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KAKO LAHKO POSTANEM ČLAN RD RADLJE? 

MLADI ČLANI  

do 18 let, delijo se v dve skupini: mladi ribiči in mladinci 

Oddati je potrebno vlogo s soglasjem staršev za sprejem v članstvo. Vloga je dostopna na internetni 

strani RD Radlje ali na sedežu RD. Mladi ribiči in mladinci imajo popust pri nakupu letne ribolovne 

dovolilnice (LRD). 

-mladi ribiči (7-13 let) 

Letna ribolovna dovolilnica za mlade ribiče vključuje 50 ribolovnih dni v reki Dravi in 4 v ribniku Reš. 

Mladim ribičem je ribolov dovoljen v spremstvu polnopravnega ribiča RD Radlje, starša ali skrbnika. 

Cena LRD za mlade ribiče je 37 € 

-mladinci (14-18 let) 

Letna ribolovna dovolilnica za mladince vključuje 200 ribolovnih dni v reki Dravi in 4 v ribniku Reš. 

Mladincem je ribolov dovoljen v spremstvu polnopravnega ribiča RD Radlje.                                     

Cena LRD za mladince je 56 € 

Poseben popust velja tudi za študente do 25 leta starosti (66 €). 

PRIPRAVNIKI 

od 18 let naprej oziroma vpis polnoletnih prosilcev 

Oddati je potrebno vlogo, dostopna je na internetni strani RD, pripravništvo traja najmanj 6 mesecev 

-v tem času pripravnik spozna cilje, namene in delovanje ribiške družine, osnove ribiškega upravljanja 

-pripravnik se seznani z različnimi vrstami rib, ravnanja z njimi, z različnimi načini ribolova itd. 

-opravljene najmanj 3 aktivnosti, vezane ne upravljanje z ribiškim okolišem (pomoč pri izlovih, vlaganjih 

rib, čistilne, delovne akcije…) 

-opravljenih najmanj 5 ribolovnih dni pod vodstvom mentorja 

-potrebno je opraviti ribiški izpit, po uspešno opravljenem izpitu lahko postaneš polnopravni član RD z 

vsemi obveznostmi in bonitetami 

-opravljanje ribiškega izpita stane 60 € (vključen priročnik, knjižica, izobraževanje in izpit) 

 

DOBRODOŠLI V NAŠIH VRSTAH IN DOBER PRIJEM !                                   
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