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Zadeva: Okrožnica sekretarja 5/2017 
 

 
1.   Drugo naročilo obročkov za leto 2018 

 
V prilogi vam pošiljamo naročilnico za obročke za leto 2018. Društva morajo izpolnjeno 

naročilnico poslati na naslov sekretarja Zveze Dejan Cilenšek, Cesta 9. Avgusta 8D, 

1410 Zagorje ob Savi ali po elektronski pošti dcilensek@gmail.com najkasneje do 

30.11.2017. 

Naročilo obvezno pošljite na priloženi naročilnici - ne uporabljajte starih. OBVEZNO 

NAVEDITE NAZIV OBROČKOVALCA PRI NAROČNIKH OBROČKOV, KI SE 

VPISUJEJO V EVIDENCO ROZ - LE TEGA IMAJO GOJITELJI NAVEDENEGA V DODOVLJENJU 

ZA GOJITEV. V PRIMERU, DA OBROČKOVALEC NE BO VPISAN SE TI OBROČKI NE BODO 

NAROČILO Z ČRKO IN NE BODO VPISANI V EVIDENCO! 

Po prejeti naročilnici bodo društva prejela na svoj naslov 2 računa in sicer enega za članarino 

in drugega za obročke. Oba bosta imela valuto 5 dni v katerem jih poravnate. 

Članarina za leto 2017 znaša 50,00 EUR po društvu in 0,40 EUR po obročku za posameznika. 

Cene obročkov pa so: 

- navadni obročki od 1,8mm do 5,5mm……………………………………………………..0,23 EUR/kos 

- navadni obročki od 6,0mm do 27,0mm……………………………………………………0,31 EUR/kos 

- trdi (debelostenski) od 2,0mm do 5,5mm………………………………………………..0,37 EUR/kos 

- trdi (debelostenski) od 6,0mm do 27,0mm………………………………………………0,43 EUR/kos 

- INOX od 8,0mm do 27,0mm……………………………………………………………………..1,46 EUR/kos 

 

         2.    Državno prvenstvo Medvode 2017  

 

Bliža se rok za prijavo ptic na državno prvenstvo v Medvodah in sicer sreda 15.11.2017.  

Prijavnice, razpis in tekmovalne skupine so objavljene na spletni strani Zveze 
http://www.zdgpslo.si/ v rubriki prvenstva in na spletni strain Društva Lišček Kranj 
http://www.dvvp-liscek.com/ . 
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                        3.    Svetovno prvenstvo Cesena 2018 

   
V prilogi vam pošiljam prijavnico in skupine za 66. Svetovno prvenstvo v Ceseni.  
 
Prijavnice morate skupaj z potrdilom o vplačilu poslati na naslov Dejan Cilenšek, Cesta 9. Avgusta 
8D, 1410 Zagorje ob Savi ali po elektronski pošti dcilensek@gmail.com najkasneje do 15.12.2017. 
Prijavnino nakažete na TRR Zveze : 02338-0092290258 pri NLB d.d. 
 
V primeru, da ne veste v katero skupino prijaviti svojo ptico, na prijavnici vpišite kompleten naziv 
ptice in bomo ptico prijavili v pravo skupino. 
 
 
 
 
 
Ker je to prvenstvo eno najbljižjih nam v zadnjih letih, apeliramo da prijavite vsaj eno ptico, s tem si 
pridobite prosto vstopnino za vse dni prvenstva. Cena vstopnice za 1 dan pa je 15 EUR.   

 
 
V upanju na srečanje v čim večjem številu na državnem prvenstvu v Medvodah. 
 
 

Hvala in lep pozdrav, Sekretar Zveze: 
 

Dejan Cilenšek 
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