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KAKO
POSTANEŠ
MLADI RIBIČ
V RIBIŠKI
DRUŽINI
NOVO
MESTO?
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Če še nisi dopolnil 7 let, se mora nekdo
od staršev ali skrbnikov podpisati na
izpolnjeno pisno vlogo za sprejem v
članstvo. Vlogo boš našel na naši spletni
strani, http://www.rdnovomesto.si/,
ali pa na samem sedežu Ribiške družine
Novo mesto.

KDAJ LAHKO
LOVIM SAMOSTOJNO?

Vlogo pošlješ na naslov:
Ribiška družina Novo mesto, Seidlova 8,
8000 Novo mesto.
Če si star več kot 7 in manj kot 15 let,
morajo tvoji starši ali skrbniki podati
soglasje, da se strinjajo s tvojo željo za
članstvo v ribiški družini. Status mladega
člana imajo člani med 7 in 18. letom
starosti.
Ko te ribiška družina sprejme med člane,
dobiš o tem obvestilo. Takrat si dolžan
plačati letno članarino in prispevek za
revijo Ribič, ki jo izdaja Ribiška zveza
Slovenije in je uradno glasilo slovenskih
sladkovodnih ribičev. V njem boš našel
zanimivo branje o ribah, tehnikah
ribolova, ohranjanju in varovanju narave
in veliko drugih poljudnih in strokovnih
člankov. Ribiška družina vsako leto izdaja
tudi svoje interno glasilo »Zeleni tolmuni
Krke«, s katerim informira svoje članstvo
in javnost o aktivnostih in dejavnostih,
ki jih izvaja, kar objavlja tudi na svoji
internetni in facebook strani.
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KOLIKOKRAT
GREM LAHKO
NA RIBOLOV V
ENEM LETU?

Na leto lahko kupiš 30 ribolovnih dni za
ciprinidne vrste rib (platnica, podust,
mrena, klen, ogrica, krap in še veliko
drugih vrst).
Za salmonidne vrste rib (potočna postrv,
šarenka, lipan) lahko kupiš 20 ribolovnih
dni.
Paziti moraš, da loviš po pravilih, ki so
določena v Zakonu o sladkovodnem
ribištvu in v Pravilniku o športnem
ribolovu, ki velja za Ribiško družino Novo
mesto.

Če si mlad ribič brez ribiškega izpita,
lahko loviš le v spremstvu člana Ribiške
družine Novo mesto, ki je ta izpit že
opravil.
Ribiški izpit lahko opraviš pred 18.
letom in takrat pridobiš pravico, da
loviš samostojno, imaš pa vse pravice
in obveznosti, ki veljajo za mlade člane.
Mladi član, ki je opravi ribiški izpit pred
dopolnjenim 18. letom lahko uveljavlja
pravice, ki jih imajo polnoletni člani, če
se s posebno pisno izjavo za to odloči. V
tem primeru veljajo zanj vse pravice in
obveznost, ki veljajo za polnoletne člane.
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KAJ SE POLEG
RIBOLOVA
LAHKO ŠE
NAUČIM KOT
MLADI RIBIČ?
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KAKO PA
SE LAHKO
NAUČIM
LOVITI RIBE?

Najpomembneje je to, da se boš pri nas
naučil kako ohranjati in varovati naravo,
torej kako skrbeti za naravo in za življenje
v in ob vodi, spoznaval boš biologijo rib
in etična načela ribolova ter humanega
ravnanja z ujeto ribo!
Poleg izobraževanja in usposabljanja v
ribiški družini se boš lahko udeleževal
tudi ribiških taborov in delavnic za
mlade člane, se ukvarjal s tekmovalno
dejavnostjo v lovu rib in sodeloval še
pri veliko drugih aktivnostih, ki jih izvaja
ribiška družina, poleg tega pa se boš
lahko udeleževal tudi mladinskih ribiških
taborov, ki jih organizira Ribiška zveza
Slovenije.

Mladi člani so organizirani v Komisiji za
delo z mladimi člani.
Mentorji iz te komisije skrbijo za
teoretični in praktični prikaz različnih
tehnik ribolova s prikazom opreme in
vab:
• beličarjenje – lov s plovcem
• talni ribolov- lov z obtežilnikom
• vijačenje
• muharjenje

R I BI Š K A D R U Ž I NA NO V O MES T O
www.facebook.com/ribiskadruzina.NM

