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Obvestilo članom DRS o članarini za leto 2014 
 
 
Spoštovani, 
 
 
Vstopili bomo v novo leto. Zato vam pošiljamo obvestilo o plačilu članarine Društva 
restavratorjev Slovenije (DRS) za leto 2014. 
 
Višina članarine je ostala ista: 
 

- članarina za zaposlene člane: 20 evrov: višina članarine je enaka za imetnike 
PRESS izkaznice in imetnike navadne članske izkaznice; 

 
- članarina za študente in upokojence: 15 evrov: višina članarine je enaka za 

imetnike PRESS izkaznice in imetnike navadne članske izkaznice 
 

- nadomestilo izgubljene članske (navadne ali PRESS) izkaznice in plačilo novega 
člana za navadno izkaznico (vpisnina): 5 evrov 

 
- NOVA PRESS IZKAZNICA: če še nimate PRESS izkaznice in bi jo želeli izdelati 

popolnoma na novo, pa višina ostaja enaka preteklemu letu. Torej: Nova PRESS 
izkaznica DRS za leto 2014 znaša 25 evrov za izdelavo za zaposlene in 20,00 evrov 
za izdelavo izkaznice za študente in upokojence. Za izdelavo nove PRESS izkaznice 
potrebujemo vašo fotografijo (velikost za dokumente), ki jo lahko pošljete v jpg obliki 
na info@slodrs.si ali po navadni pošti na spodnji naslov društva. 

 
- Častni člani DRS so oproščeni plačila članarine 

 
Tisti člani, ki ste v preteklem letu poravnali članarino PRESS in še niste poslali svoje 
fotografije vnovič pozivamo, da jo pošljete na naslov info@slodrs.si ali na naslov 
društva, da vam lahko izdelamo izkaznico. 

 
 
Podatki za plačilo članarine: 
 
Društvo restavratorjev Slovenije 
Poljanska cesta 40 
1000 Ljubljana 

mailto:info@slodrs.si
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Namen plačila: Članarina 2014 (priimek in začetna črka imena plačnika)  
 
IBAN: SI56 0310 0100 0023 152 
BIC banke prejemnika: SKBASI2X 
KODA namena: OTHR 
 
REFERENCA: pustite prazno (v primeru da ne sprejme, je možnost tudi 99 ali 
00; sicer se obrnite na svojo banko). 

Pri spletnem plačilu največji problem povzroča navedba reference. Pri plačilu v NLB 
je to referenca: NRC (v prvem manjšem okencu na skrajni levi). 

  

Hvala in lep pozdrav, 
 
 
 
Ljubljana, 20. december 2013 
         Jernej Hudolin, 
         predsednik DRS 
 
 


