
Na podlagi 24. člena Statuta Ribiške družine Novo mesto je skupščina Ribiške družine Novo 
mesto na seji dne 27.03. 2019 sprejela 
 
 
 
 
              P R A V I L N I K 
 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o športnem ribolovu 
 
 
          1. člen 
 
Pravilnik o športnem ribolovu z dne 28. 3. 2013, se spremeni tako, da se v 4. odstavku 25. 
člena za besedilom »ali en menek ali« črta dosedanje besedilo in se nadomesti z besedilom 
»30 zelenik ali 30 rdečeperk ali 30 rdečeok ali 30 ostrižev ali 30 navadnih koresljev ali 30 
pisancev ali 30 poher«. 
 
                                                               2. člen 
                                                               
V petem odstavku 29. člena se v stolpcu »najmanjše mere« za besedama: 
 
Šarenka (Onchomhynchus mykiss) - črta tekst 24 cm, ki se nadomesti z znakom / 
Krap – gojeni – črta tekst 30 cm, ki se nadomesti z znakom / 
 
                                                                 3. člen 
 
 Dopolni se 32. člen tako, da se doda nov 9. odstavek, z besedilom: 
 
Član ribiške družine Novo mesto, ki je imetnik letne ribolovne dovolilnice, lahko dvakrat v 
ribolovni sezoni povabi v goste drugega ribiča, ki ni član ribiške družine Novo mesto. Lahko 
izvaja ribolov z enim gostom dvakrat, ali z dvema gostoma hkrati (dva gosta, dva datuma, 
dvakrat oznaka „G“) Na dan, ko član lovi z gostom, mora vpisati dva datuma in pred enim 
datumom vpisati veliko črko „G“. Član ribiške družine mora za gosta pridobiti ribolovno 
dovolilnico, ki jo izda ribiška družina. Tako član kot gost lahko uplenita toliko rib kot je 
dovoljen dnevni uplen.  Gost vpiše uplen v svojo ribolovno dovolilnico, član ribiške družine pa 
v svojo letno ribolovno dovolilnico vpiše svoj uplen in tudi uplen gosta, pod oznako „G“. Član 
in gost morata loviti skupaj tako, da vidita drug drugega oz. največ v razdalji 100 m.  
 
                                                                 4. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina Ribiške družine Novo mesto. 
    
 
              Djordje Vučković  
                                   Predsednik Ribiške družine 
         
 
 
 
 
 
 
 


