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Na podlagi 4. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, štev. 61/2006 z dat. 13.6.2006) je Ribiška družina 

Radgona skladno z 30. členom statuta,na seji skupščine dne 13.01.2008 sprejela spremenjeni 

 

 

STATUT  

RIBIŠKE DRUŽINE RADGONA 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE, IME IN SEDEŽ 

1. člen 

Ribiška družina Radgona (v nadaljevanju: RD) je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje 

fizičnih oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih (Ur. l. RS štev. 61/2006 – ZDru-1) in Zakona o 

sladkovodnem ribištvu (Ur. l. RS štev. 61/2006 – ZSRib). 
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Namen delovanja RD ni pridobivanje dobička. Presežek prihodkov nad odhodki od ribiškega upravljanja in 

drugih prihodkov bo namenila za uresničevanje svojega namena in ciljev.   

2. člen 

Ime RD je: Ribiška družina Radgona. 

Sedež družine je v Gornji Radgoni in se lahko spremeni z aneksom statuta. 

Družina deluje na področju občin Apače,Gornja Radgona,Radenci,Sveti Jurij in Tišina. 

Zaradi doseganja skupnih ciljev,usklajevanja skupne politike ter dejavnosti in enotne organiziranosti je 

družina vključena v Ribiško Zvezo Slovenije. 

Z enakimi nameni družina sodeluje z ustreznimi občinskimi upravnimi organi, drugimi društvi in 

organizacijami, ki znanstveno raziskovalno delujejo na področju sladkovodnega ribištva, ali so kako 

drugače pri svojem delu povezani s tem področjem.   

3. člen 

RIBIŠKA DRUŽINA ima svoj žig, znak in zastavo. 

Žig je okrogle oblike premera 3,2 cm z navedbo imena in sedeža RD ter emblemom Ribiške zveze 

Slovenije.  

Znak je okrogle oblike s simbolizirano ribo v zgornjem delu,spodaj pa je napis RIBIŠKA DRUŽINA 

Radgona. 

Zastava je temno modre barve,z belim znakom ( riba )  RIBIŠKA DRUŽINA Radgona v zgornji polovici 

zastave. V znaku je napis  RIBIŠKA DRUŽINA Radgona v beli barvi,nad znakom pa so po abecednem redu 

zapisane vse Temeljne enote ( v nadaljevanju : TE ) z rumeno barvo. V spodnjem delu zastave je bel znak 

RZS. 

Zastava se uporablja ob vseh prireditvah v RD in TE, ter ob pogrebih zaslužnih članov. 

4. člen 

RD je pravna oseba zasebnega prava vpisana v register društev pri Upravni enoti Gornja Radgona. 

RD zastopa njen predsednik, katerega osebne podatke iz sedme alineje prvega odstavka 18. člena ZDru-1 

se predloži Upravni enoti Gornja Radgona. V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik. 

5. člen 

Delovanje RD je javno. 

Za javnost dela družine odgovarja predsedstvo oziroma predsednik,ki je hkrati tudi pooblaščen,da daje 

informacije o delu družine.   

6. člen 

RD lahko pridobi in ima nepremično premoženje ter druga sredstva za uresničevanje svojih ciljev in nalog.  

II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA 
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7. člen 

Namen RD je prostovoljno združevanje občanov zaradi  

 upravljanja ribiškega okoliša,  

 varovanja voda ter vodnih in obvodnih sistemov kot dela naravnega okolja in  

 izvajanja ribolova.   

 nudenje komercialnega ribolova  

 opravljanje gospodarske dejavnosti,kot je nudenje gostinskih storitev  in nočitev ter ostalih storitev na 

področju turistične dejavnosti,ki so neposredno povezane z nalogami društva. 

 organiziranje športnega in turističnega ribolova vključno s tekmovanji, 

 

RD ima naslednje cilje: 

 upravljanje z ribiškim okolišem, 

 prizadevanje za strokovno raven dela, 

 vzpodbujanje članov za stalno strokovno izpopolnjevanje, 

 sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja delovanja RD,  

 sodelovanje z Zavodom za ribištvo Slovenije in drugimi organizacijami ter institucijami, ki se strokovno 

ali znanstveno ukvarjajo s sladkovodnim ribolovom in varovanjem okolja, 

 sodelovanje pri oblikovanju razvoja sladkovodnega ribištva v Sloveniji. 

8. člen 

Namen in cilje uresničuje RD z izvajanjem naslednjih nepridobitnih nalog: 

 izdela mnenje k osnutku načrta ribiškega upravljanja v ribiškem območju (člen 11/4 ZSRib), 

 izdela mnenje k osnutku ribiško gojitvenega načrta za ribiški okoliš (člen 12/3 ZSRib), 

 poribljava z ribami iz sonaravne gojitve in iz ribogojnice, 

 upravlja ribogojne objekte in izvaja odlove rib v gojitvene namene, 

 organizira ribočuvajsko službo, 

 določa pogoje za izvajanje ribolovne pravice  

- članom RD,  

- članom drugih RD in zamejskih ribiških klubov ter  

- domačim in tujim turistom,  

 izvaja ukrepe iz 20. člena ZSRib v primeru pogina rib, 

 vodi evidence potrebne za ribiški kataster (člen 51/2 ZSRib) in društvene evidence, 

 organizira strokovno usposabljanje članov, 

 zaposluje strokovne delavce za delo na področju društvene dejavnosti, ribogojstva in druga dela pri 

upravljanju ribiškega okoliša, 

 prireja ribiška tekmovanja, družabna srečanja in druge društvene prireditve, 

 sodeluje z inšpekcijskimi organi, predstavniki lokalne oblasti in podjetji zaradi zaščite voda pred 

onesnaževanjem. 

 Predstavlja in zastopa skupne interese Temeljnih Enot ter določa skupno ribiško politiko. 

9. člen 

RD poleg upravljanja z vodnim življem opravlja tudi naslednjo dopolnilno pridobitno dejavnost: 

 s prodajo ribolovnih dovolilnic, 

 z gostinsko dejavnostjo, 

 s prirejanjem prireditev, ( tekmovanja ob državnem in ob občinskem prazniku,memorialov in 

prvomajsko kresovanje ) 
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 z organiziranjem in izvedbo tekem v kastingu ali v sladkovodnem ribolovu, 

 z oddajanjem v najem svojih tekmovalnih tras, 

 z oddajanjem prostorov v najem za prireditve drugim, 

 s sladkovodnim ribogojstvom zaradi poribljavanja vod s katerimi upravlja.  

Pridobitna dejavnost dopolnjuje nepridobitno dejavnost in se lahko opravlja le v obsegu,potrebnem za 

uresničevanje namena in ciljev,oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. 

ANEKS 

9. člen  

Dopolnitve statuta so bile sprejete na 12. Izredni seji predsedstva dne,10.07.2014 

RD poleg upravljanja z vodnim življem opravlja tudi naslednjo dopolnilno pridobitno dejavnost : 

Dopolni se druga alineja ; 

 z gostinsko dejavnostjo :  

 I 56.101 Restavracije in gostilne 

 I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 

 I 56.104 Začasni gostinski obrati 

 I 56.300 Strežba pijač 

Dopolni se četrta  alineja ; 

 z organiziranjem in izvedbo tekem v kastingu ali v sladkovodnem ribolovu : 

 R 93.190 Druge športne dejavnosti 

Dopolni se šesta  alineja ; 

 z oddajanjem prostorov v najem za prireditve drugim : 

 R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

 I 55.300 Dejavnost avtokampov in taborov 

Dopolni se sedma alineja ; 

 s sladkovodnim ribogojstvom zaradi poribljavanja vod s katerimi upravlja ; 

 A 03.120 Sladkovodno ribištvo 

 A 03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov 

 

Dopolnitve statuta so bile sprejete na 12. Izredni seji predsedstva dne,10.07.2014 s sklepom 139/12 I in 

potrjene na 35.seji skupščine RD Radgona dne 12.04.2015  

Sklep  se glasi : Sprejme se dopolnitev Statuta RD Radgona, dopolnijo se določila 9. člena v drugi, četrti, 

šesti in sedmi alineji. 

III. ČLANSTVO 

10. člen 

Član RD je lahko vsak državljan Republike Slovenije ali državljan držav Evropske unije ter tujec s stalnim 

bivališčem v R Sloveniji ob enakih pogojih in na enak način, ki je določen v tem statutu. Članstvo v RD je 

prostovoljno. 

Novim članom RD ne zaračunava pristopnine. 

RD ima:  

 redne člane,  

 članice 

 mladoletne člane, 

 starostne člane 

 častne člane, 

 podporne člane 
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11. člen 

Polnoletna oseba, ki se prvič včlani v RD - TE ima status pripravnika, ki traja eno leto. 

Pripravnik mora izvršiti naloge po programu in opraviti izpit za ribiča pri Ribiški zvezi Slovenije. Iz 

upravičenih razlogov se pripravniku lahko pripravništvo podaljša za eno leto. 

Dokler član ne opravi ribiškega izpita, ne more samostojno loviti rib. 

V času pripravništva lahko ribiški pripravnik izvaja ribolov le v obsegu 2 dni na teden v spremstvu 

mentorja, ki mu ga določi RD ali drugega člana te RD, ki ima opravljen ribiški izpit. 

Član, ki prestopa iz mladoletnega članstva v rednega, sme uveljavljati že opravljeno pripravniško dobo, če 

je bil v RD včlanjen neprekinjeno vsaj tri leta. 

12. člen 

Redni člani imajo naslednje pravice in dolžnost: 

a/ pravice: 

 da volijo in so voljeni v organe društva,  

 da sodelujejo pri delu in odločajo v organih RD in TE, 

 da se udeležujejo srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira RD in TE,  

 da sodelujejo pri izdelavi programa RD in TE in so seznanjeni z njenim upravljanjem ribiškega okoliša 

ter finančnim poslovanjem, 

 da lovijo ribe pod pogoji, ki jih določi RD in TE, 

 da nosijo ribiški znak in odlikovanja, 

 da imajo pri zaposlovanju v RD in TE ob enakih pogojih prednost,  

 da najmanj 30 članov lahko zahteva razrešitev kateregakoli organa RD in TE.  

 zaradi utemeljenih razlogov ( bolezen,službena odsotnost in izboljšanja socialnega statusa člana ) , 

lahko zaprosi za mirovanje članstva v RD. Namen mirovanja je, da mu v času mirovanja vse pravice in 

dolžnosti do RD mirujejo,ob ponovni včlanitvi v RD pa mu ni potrebno ponovno podajati vloge za 

včlanitev v RD.  

 člani,ki so starejši od 70 let,so oproščeni nekaterih obveznosti do družine,pogoj pa je da so bili člani  

RD skupno najmanj 15 let, vendar pa morajo biti člani zadnjih pet let  

b/ dolžnosti: 

 da spoštujejo statut, druge akte in sklepe organov RD in TE, 

 da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog RD in TE, 

 da redno plačujejo članarino in druge prispevke, 

 da izvajajo ribolovno pravico skladno z zakonom in z določili RD in TE,  

 da se izobražujejo in usposabljajo, 

 da dajejo RD in TE podatke skladno z obrazcem 'vloga za sprejem v članstvo', 

 da varujejo ugled RD in TE. 

 člani,ki so starejši od 70 let,morajo letno poravnati dajatev za RZS in revijo Ribič. 

 Pri nabavi dnevnih ribolovnih dovolilnic imajo nečlani in člani drugih ribiških družin enak kriterij,ki jih 

določi vsako leto posebej skupščina družine. Z načinom ribolova in  prisvajanja plena pa so izenačeni 

z domačimi ribiči. 

13. člen 
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Kandidat za člana zaprosi za članstvo z obrazcem 'vloga za sprejem v članstvo', v katerem navede 

identifikacijske podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, davčno številko, 

podatke o dosedanjem članstvu in datum morebitno opravljenega ribiškega izpita) ter podpiše izjavo, da 

sme RD uporabljati te podatke za svojo evidenco in za potrebe zvez ali združenj, v katere je RD včlanjena 

ali jih je ustanovila. 

14. člen  

O sprejemu v redno članstvo odloča predsedstvo RD ,na predlog Upravnega odbora Temeljne enote ( v 

nadaljevanju : UO TE ). 

Članstvo se lahko odkloni tistim osebam, ki so bile kaznovane zaradi kaznivega dejanja na nepogojno 

kazen več kot 6 mesecev, ali zaradi kaznivega dejanja nezakonitega ribolova, pa obsodba še ni izbrisana 

(člen 103 Kazenskega zakonika) ali so bile izključene iz iste ali druge RD zaradi disciplinskega prekrška, pa 

od izključitve še ni minilo 5 let. 

O odklonitvi je kandidata potrebno pisno obvestiti v roku 30 dni od obravnave njegove pristopne izjave z 

navedbo bistvenih razlogov.  

Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v 30 dneh od prejema obvestila na zbor članov RD. Enako 

pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na 

predsedstvo RD in  UO TE.  

15. člen 

Mladoletni član je oseba do dopolnjenega 18. leta.  

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, podpiše pristopno izjavo 

njen zakoniti zastopnik, do dopolnjenega 15. leta starosti, pa zakoniti zastopnik poda pisno soglasje. 

Mladoletni član sme ribolovne pravice izvajati samo v spremstvu mentorja ali člana RD z opravljenim 

ribiškim izpitom. 

Po dopolnitvi 15 let starosti sme mladoletni član opraviti ribiški izpit, če je pred tem bil najmanj tri leta 

nepretrgoma član RD. 

 

16. člen 

Častni član RD je lahko oseba iz 1. odstavka 10. člena tega statuta in druge osebe, če ima zasluge na 

področju sladkovodnega ribištva. 

O sprejemu v častno članstvo odloča skupščina članov RD na predlog predsedstva. V sklepu o častnem 

članstvu RD določi tudi o ribolovnih in drugih pravicah častnega člana. 

17.  člen 

 Podporni član RD Radgona lahko postane tudi vsak občan oziroma državljan R Slovenije ali tujec,ki se 

želi registrirati. Registracija je brezplačna in se izvaja na določenih mestih v TE z izdajo izkaznice 

podpornega člana in vpisa v registrski zvezek pod zaporedno številko. Vsaka TE ima v evidenci 

naslednjih sto številk ( Te Apače 1 -100, TE Radenci 101 – 200, TE G.Radgona 201 – 300, TE Tišina 

301 – 400, TE Videm 401 – 500 ) 

 Z nakupom dnevne ribolovne dovolilnice doprinesejo ribiči, ki niso člani RD, moralno in finančno 
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pomoč RD in s tem tudi postanejo, ob ribolovnem dnevu, podporni člani RD Radgona. 

 Pravice in dolžnosti podpornih članov podrobneje opredeljuje pravilnik o podpornih članih RD 

Radgona. 

 Članstvo podpornega člana traja do izbrisa iz registracije, katera je možna na enostransko zahtevo.      

 Podporni člani lahko sodelujejo pri delu organov društva,brez pravice odločanja.   

   

18. člen 

 Članstvo v RD preneha z ustrezno spremembo statusa, ki je posledica: 

  izstopa, 

 črtanje iz članstva, 

 smrti, 

 prenehanja delovanja RD. 

 z začasno ali trajno izključitvijo,zaradi disciplinskih prekrškov.  

Član izstopi iz RD (s pisno izjavo) / (z nepravočasnim podaljšanjem članarine za naslednje ribolovno leto). 

Člana se črta (razporedi med tiste, ki so odstopili), če ne poravna članskih obveznosti v roku, ki ga določi 

UO TE in skupščina RD. 

O izključitvi odloča disciplinska komisija s sklepom izdanim skladno s Pravilnikom o disciplinski in 

odškodninski odgovornosti. 

IV. ORGANIZIRANOST RD 

19. člen 

Člani RD so organizirani v Temeljnih enotah,ki so oblika prostovoljnega združenja ribičev v RD. 

Družina ima pet Temeljnih enot.  

Temeljne enote 

20. člen 

1. TE Apače združuje ribiče naslednjih krajev :  

Apače,Črnci,Droptinci,Grabe,Janhova,Lešane,Lutverci,Mahovci,Nasova,Novi vrh,Plitvica,Podgorje, 

Pogled,Segovci,Spodnje Konjišče,Stogovci,Trate,Vratja vas,Vratji vrh,Zgornje Konjišče,Žepovci in Žiberci. 

2. TE Gornja Radgona združuje ribiče naslednjih krajev : 

Aženski vrh,Črešnjevci,Gornja Radgona,Hercegovščak,Ivanjski vrh,Ivanjševski vrh,Kunova,Lastomerci, 

Lokavci,Lomanoše,Mele,Negova,Norički vrh,Orehovci,Orehovski vrh,Plitvica,Plitvički vrh,Podgrad, 

Police,Ptujska cesta,Radvenci,Rodmošci,Spodnja Ščavnica,Stavešinski vrh,Zagajski vrh,Zbigovci in Zgornji 

Ivanjci. 

3. TE Radenci združuje ribiče naslednjih krajev : 

Boračeva,Hrastje Mota,Hrašenski vrh,Janžev vrh,Kapela,Kapelski vrh,Kobilščak,Melanjski vrh,Murski 

vrh,Murščak,Okoslavci,Paričjak,Rački vrh,Radenci,Radenski vrh,Rihtarovci,Spodnji Kocjan,Šratovci, 

Turjanci,Turjanski vrh,Zgornji Kocjan in Žrnova. 

4. TE Tišina združuje ribiče naslednjih krajev : 
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Borejci,Gederovci,Gradišče,Krajna,Krog,Kupšinci,Murski Črnci,Murski Petrovci,Petanjci,Rankovci, 

Satahovci,Skakovci,Sodišinci,Tišina,Tropovci in Vanča vas.  

5. TE Videm ob Ščavnici združuje ribiče naslednjih krajev : 

Berkovci,Biserjane,Blaguš,Bolehnečiči,Brezje,Čakova,Dragotinci,Dragotinski vrh,Gabrc,Galušak, 

Grabonoš,Grabšinci,Ivanjševci,Jamna,Kocjan,Kočki vrh,Kokolajnščak,Kraljevci,Kupetinci, Mali 

Moravščak,Očeslavci,Okoslavci,Rožički vrh,Slaptinci,Sovjak,Spodnji Ivanjci,Stanetinci,Stavešinci,Stara 

gora,Terbegovci,Videm ob Ščavnici,Ženik in Žihlava. 

21. člen 

TE imajo svoj pečate,ki so pravokotne oblike. Na vrhu pečata je napis Ribiška družina Radgona,na levi 

strani znak RD Radgona,na desni strani vzporedno z znakom je ime TE. 

Pečati TE se uporabljajo izključno za interno uporabo znotraj družine. 

V. UPRAVLJANJE TE 

TE upravljajo organi TE :   

---  občni zbor TE  

---  upravni odbor TE 

---  nadzorni odbor TE 

Mandatna doba organov TE je 5 let 

Občni zbor TE 

22. člen  

Občni zbor je najvišji organ TE,ki ga sestavljajo vsi polnoletni člani TE. 

Občni zbor je lahko reden ali izreden 

Reden občni zbor sklicuje upravni odbor TE enkrat letno,najkasneje v 90 dneh po izteku koledarskega leta. 

Izredni občni zbor skliče upravni odbor TE po potrebi na lastno pobudo,če to zahteva nadzorni odbor ali 

1/3 članov TE. Pobuda oziroma zahteva za sklic izrednega zasedanja občnega zbora TE mora biti pisna. V 

njej mora biti navedena zadeva,o kateri naj občni zbor razpravlja. 

Upravni odbor TE mora sklicati izredno zasedanje občnega zbora ,najpozneje v tridesetih dneh od dneva 

vložitve zahteve. 

Če Upravni odbor TE ne skliče izrednega občnega zbora v tem roku,ga skliče predlagatelj sam. 

Izredni občni zbor sklepa le o zadevi ,zaradi katere je sklican. 

Zasedanje občnega zbora vodi tričlansko delovno predsedstvo. Do izvolitve delovnega predsedstva vodi 

zasedanje predsednik upravnega odbora TE,Oziroma predstavnik predlagatelja. 

O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom,morajo biti člani TE seznanjeni najmanj 5 dni pred 

sklicem. 
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Občni zbor TE je sklepčen,če je prisotna več kot polovica članov TE.  

Če občni zbor ni sklepčen,se zasedanje preloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor 

sklepčen,če je prisotna najmanj 1/4 članov,vendar ne manj kot 10 članov. 

Glasovanje je praviloma javno,lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. 

Sklepi so veljavni,če za njih glasuje večina prisotnih članov. 

Prijave kandidatov oziroma kandidacijski postopek za volitve predsednika in članov upravnega odbora TE 

vodi ter pripravi kandidatno listo,stalna volilna komisija TE. 

Kandidat za predsednika UO TE se prijavlja na kandidatno listo s svojimi  predlaganimi člani UO, kandidati  

morajo podpisati svojo kandidaturo. 

Tako se izvolijo predsedniki UO TE v kompletu z člani UO TE. Predsednika in člane UO TE izvoli občni zbor 

TE z večino glasov članov,ki so prisotni na občnem zboru TE. 

Mandat predsednika in članov UO TE je pet let. 

Nadomestne volitve posameznih članov UO TE, so na predlog UO TE, na rednem letnem občnem zboru TE. 

Ponovne volitve so vsakih pet let ( po prenehanju mandatne dobe predsedniku in članom UO TE ) na 

volilnem občnem zboru TE ali pa na izrednem ( volilnem ) občnem zboru TE.  

Stalna volilna komisija šteje tri člane,kateri izmed seboj izvolijo predsednika. Člane komisije predlagajo in 

izvolijo : enega občni zbor TE,enega UO TE in enega NO TE. Člani komisije se izvolijo za dobo pet let, 

nadomestni člani pa se izvolijo na letnem občnem zboru TE na predlog občnega zbora ali UO TE ali NO TE.  

Člani komisije ne morejo biti kandidati za funkcionarje TE. 

Podrobna določila o delu stalne volilne komisije so določena v poslovniku o delu stalne volilne komisije.  

Volitve organov  TE so praviloma javne in jih vodi stalna volilna komisija. 

O zasedanju občnega zbora TE se vodi zapisnik,ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, 

zapisnikar in dva overovatelja. 

Zapisnik občnega zbora TE se v roku 10 dni pošlje tajniku RD. 

23. člen 

Naloge občnega zbora TE so : 

 sklepa o dnevnem redu 

 sprejema program dela TE 

 sprejema poročila o delovanju TE 

 voli in razrešuje predsednika,gospodarja ter člane upravnega odbora TE 

 voli in razrešuje člane nadzornega odbora TE 

 predlaga in razrešuje enega člana volilne komisije ter potrjuje tričlansko stalno volilno komisijo  



 
 

13/24 

13 STATUT  RIBIŠKE  DRUŽINE  RADGONA 

 voli delegate skupščine članov RD 

upravni odbor TE 

24. člen 

Upravni odbor TE je izvršilni organ TE,ki organizacijska,strokovno tehnična dela ter vodi delo TE med 

dvema občnima zboroma po programu in sklepih,sprejetih na občnem zboru TE. 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru TE,predsedstvu in skupščini RD. 

Upravni odbor šteje praviloma 7 članov ( po potrebi lahko tudi več ). 

Sestavljajo ga predsednik,podpredsednik,gospodar,blagajnik in izvoljeni člani. 

Sestaja se po potrebi. 

Upravni odbor TE dela na sejah,ki jih sklicuje predsednik,v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. 

Upravni odbor TE je sklepčen,če je na seji prisotnih več kot polovica članov. 

Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. 

25. člen  

Naloge upravnega odbora TE so : 

 sklicuje občni zbor TE  

 skrbi za izvrševanje programa dela TE in RD 

 pripravi predlog plana dela TE 

 pripravi poročilo o delovanju TE 

 skrbi za finančno in materialno poslovanje TE 

 upravlja s premoženjem TE oziroma RD 

 voli podpredsednika in blagajnika UO TE,imenuje stalne in občasne odbore in komisije 

 uresničuje druge naloge,ki izhajajo iz aktov RD in naloge,ki mu jih dodatno naloži občni zbor TE.  

 skrbi za izvajanje ribiške kontrolne službe  

 odloča o mirovanju članstva članom TE,zaradi utemeljenih razlogov  ( bolezen,službena odsotnost in 

izboljšanja socialnega statusa člana ) Namen mirovanja je, da mu v času mirovanja vse pravice in 

dolžnosti do RD mirujejo,ob ponovni včlanitvi v RD pa mu ni potrebno ponovno podajati vloge za 

včlanitev v RD.  

 voli in razrešuje enega člana stalne volilne komisije  

Delovna telesa upravnega odbora 

26. člen 
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Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje stalne ali občasne odbore in komisije. Člani so 

lahko le člani RD. 

Izjemoma lahko upravni odbor TE povabi k sodelovanju pri delu odborov in komisij tudi zunanje sodelavce. 

Za svoje delo so začasni in stalni odbori in komisije odgovorni upravnemu odboru TE.  

Odbori in komisije pripravijo za svoje delo programe in poslovnike o delu,katere sprejme upravni odbor 

TE. 

 tekmovalna komisija 

 komisija za delo z mladimi 

 stalna volilna komisija 

 gospodarska komisija    

Nadzorni odbor TE 

27. člen 

Nadzorni odbor te spremlja delo upravnega odbora in drugih delovnih teles TE ter opravlja nadzor nad 

finančno – materialnim poslovanjem upravnega odbora. 

Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru TE,kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. 

Nadzorni odbor TE je sestavljen iz treh članov,kateri izmed sebe izvolijo predsednika. 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora TE. 

Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora TE ne morejo pa odločati. 

Nadzorni odbor je sklepčen,če so prisotni vsi trije člani. 

Veljavne sklepe sprejmejo z večino glasov. 

Nadzorni odbor opravlja nadzor popisa premoženja in inventur TE. 

Voli in razrešuje enega člana stalne volilne komisije    

VI. UPRAVLJANJE RD 

28. člen 

RD upravljajo organi RD: 

 skupščina RD, 

 predsedstvo RD, 

 disciplinski tožilec in disciplinska komisija  

 nadzorni odbor  

Mandatna doba organov RD je 5 let. 

Skupščina članov 
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29. člen 

Skupščina  članov je najvišji organ RD 

Skupščina družine ima 38 članov ,ki so delegirani  iz posameznih TE.  

Ribiči TE izvolijo na občnem zboru TE delegate skupščine in sicer : 

- TE Apače 7 članov 

- TE Gornja Radgona  7 članov 

- TE Radenci  7 članov  

- TE Tišina 7 članov 

- TE Videm ob Ščavnici  7 člane 

Število delegatov iz posamezne TE je možno spremeniti na predlog predsedstva z aneksom statuta. Predlog 

predsedstva pa potrdi skupščina. 

Predsednik in gospodar TE sta po dolžnosti člana delegacije TE,predsednik TE pa je ob enem tudi vodja 

delegacije TE za skupščino RD. 

Člani skupščine so po svoji dolžnosti tudi predsednik,podpredsednik in tajnik  RD . 

Organi skupščine so : predsedstvo,predsednik,podpredsednik in tajnik.  

Na seje skupščine se lahko povabi predstavnike drugih dejavnikov s katerimi RD sodeluje. 

Skupščina zaseda po potrebi,obvezno pa po zaključku vsakega poslovnega leta,ob poteku mandatne dobe 

pa kot volilna skupščina. 

Temeljna oblika dela skupščine,njenih organov in delovnih teles so javne seje.  

Izredno skupščino članov skliče predsedstvo po lastni presoji, na pobudo NO ali na pobudo 1/5 članov RD 

ali TE . Pobuda mora biti pisna in obrazložena, če jo vložijo člani pa od vseh podpisana. Predsedstvo mora 

sklicati izredno skupščino članov najkasneje v 30 dneh po vložitvi pobude. Če tega ne stori predsedstvo, 

ga skliče pobudnik (pobudniki).   

Odločanje na izredni skupščini članov je mogoče, če na njem ni predsednika RD, ker ga ob njegovi 

odsotnosti nadomešča podpredsednika RD. 

 

Za redno in izredno skupščino članov veljajo enaka pravila o vabljenju, sklepčnosti, glasovanju, delovnem 

predsedstvu ter možnosti sklica v več delih.  

Podrobnejša določila o delu skupščine članov lahko ureja Poslovnik o delu članov skupščine. 

30. člen 

O sklicu skupščine članov morajo biti člani obveščeni skupaj z dnevnim redom 5 dni pred sejo skupščine. 

Skupščina članov je sklepčna, če je prisotna več kot polovica delegatov. Če skupščina ni sklepčna se 
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zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna,če je prisotno najmanj 20 

delegatov. 

Skupščina članov sprejema sklepe z večino navzočih članov, statut in spremembe statuta pa z dvotretjinsko 

večino navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, če se člani ne odločijo za tajno glasovanje. Volitve 

organov RD so tajne. 

31. člen 

Naloge in pristojnosti skupščine članov RD so: 

 sklepa o dnevnem redu, 

 sprejema in spreminja statut RD, 

 sprejema program dela in finančni načrt, 

 sprejema letno finančno poročilo in poročilo o delovanju RD, 

 potrjuje letne programe dela in poročila TE 

 potrjuje letna finančna poročila in zaključne račune TE 

 sprejema splošne akte RD 

 odloča o pritožbah in pritožbah zoper odločitve predsedstva 

 voli in razrešuje predsednika RD,podpredsednika, člane predsedstva,člane delovnih teles,zunanje 

delegate, disciplinskega tožilca, člane disciplinske komisije ter člane nadzornega odbora, 

 na predlog predsedstva RD odloča o vključevanju, povezovanju in sodelovanju z drugimi 

organizacijami, 

 podeljuje naziv častnega člana, 

 sprejema načrte investicij, 

 sklepa o prenehanju RD, 

 odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi ali člani RD v skladu z namenom in cilji RD. 

 v delegacijah TE sprejeta stališča,predloge in pobude se obravnavajo in usklajujejo na sejah skupščine 

in njenih organov. 

 delegacije in delegati TE imajo pravico in dolžnost izražanja in zastopanja stališč sprejetih na sejah 

TE,kakor tudi programskih usmeritev in splošnih interesov na področju ribištva. 

 pravice in dolžnosti delegacij in delegatov se ravnajo po statutu RD,zlasti imajo pravico in dolžnost:  

 sodelovanje v skupščini in njenih organih 

 sprejemati in obravnavati predloge in pobude članov 

 uresničevati v skupščini sprejete predloge,dogovore ali akte na vseh področjih njihove dejavnosti 

 postavljati delegatska vprašanja 

 obveščati o delegatskem delu v skupščini 

 predlaga in razrešuje enega člana stalne volilne komisije ter potrjuje tričlansko stalno volilno komisijo 

 predlaga in izvoli nadomestnega delegata v RZS 

Volilna skupščina 

32. člen 

Volilna skupščina je prva skupščina v novi delegatski sestavi. 

Priprave na volilno skupščino prične predsedstvo 30 dni pred občnim zborom prve od TE  tako, da lahko 

TE pravočasno izvolijo delegate,oziroma delegacije.  
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Dopolnitev 10.01.2016 37.seja 4/37.sklep : Prijave kandidatov oziroma kandidacijski postopek za volitve 

predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, vodja čuvajske službe in disciplinskega tožilca, vodi ter 

pripravi kandidatno listo stalna volilna komisija RD. 

Stalna komisija za volitve je sestavljena iz petih članov društva za mandatno dobo pet let in jo potrdi 

Skupščina  RD. V komisiji so zastopniki – člani iz vseh petih Temeljnih enot RD Radgona. Člane komisije 

predlagajo Upravni odbori TE ali Občni zbori TE ali Predsedstvo RD, potrdijo pa se na Predsedstvu in na 

Skupščini RD Radgona. Člani komisije ne morejo biti kandidati za funkcionarje RD in Temeljnih enot v 

katerih so člani. 

Podrobna določila o delu stalne volilne komisije so določena v poslovniku o delu stalne volilne komisije. 

Volitve organov  RD so praviloma javne in jih vodi stalna volilna komisija. 

Predsednik RD 

33. člen 

Predsednik RD zastopa in predstavlja RD in vodi njeno delo. 

Predsednik RD je po svoji funkciji delegat RZS,v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča podpredsednik RD 

ali pa nadomestni delegat katerega predlaga in izvoli skupščina RD.   

Predsednika in podpredsednika RD neposredno voli skupščina članov. Je predsednik predsedstva in 

odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje. 

Predsednik RD je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje RD v skladu s statutom in pravnim 

redom. Za svoje delo je odgovoren skupščini članov in predsedstvu RD, za društveno dejavnost 

predsedstva, za gospodarjenje in izvajanje ribiško-gojitvenega načrta pa pristojnim državnim organom. 

Predsednik je hkrati tudi predsednik predsedstva in je zakoniti zastopnik RD 

Predstavlja in zastopa družino,podpisuje akte in druge listine.  

Za posle,ki družino gmotno obvezujejo podpisuje akte predsednik in blagajnik v odsotnosti predsednika pa 

podpredsednik, kateri ga nadomešča.   

Predsednik RD je dolžan zadržati sklep kateregakoli organa družine, če meni, da je v nasprotju z 

zakonodajo oz. v nasprotju z akti RD. O zadržanju obvesti v roku osmih dni organ, ki ga je sprejel ter 

predsednika NO. 

Predsednik se izvoli za dobo 5 let. 

 

Predsedstvo RD 

34. člen 

Predsedstvo je izvršilni organ skupščine članov in opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in 

administrativna dela, kadrovanje ter vodi RD med dvema zasedanjema skupščine članov po programu in 

sklepih, sprejetih na skupščini članov. 

Za svoje delo je odgovoren skupščini članov. 

Predsedstvo šteje 8 članov. Sestavljajo ga predsednik ter podpredsednik,tajnik RD in predsedniki TE. 
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Tajnik RD skrbi za strokovno tehnično in administrativno dela ter za koordinacijo med organi RD. Za svoje 

delo je odgovoren skupščini članov, predsedstvu in predsedniku RD. 

Blagajnik RD vodi finančno in materialno poslovanje RD. 

Predsedstvo se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat na leto. 

Mandatna doba predsedstva je pet let. 

35. člen 

Naloge predsedstva so: 

 imenuje stalne in občasne komisije RD, 

 sklicuje skupščino članov, 

 skrbi za izvrševanje programa RD, 

 pripravi predlog statuta RD in njegovih sprememb, 

 pripravlja splošne akte RD, 

 pripravi predloga finančnega plana in plana dela RD, 

 pripravi finančno poročilo in poročilo o delu RD, 

 pripravi mnenje k osnutku načrta ribiškega upravljanja in mnenje k osnutku ribiško gojitvenega načrta 

ter ga posreduje na ribiški kataster, 

 skrbi za finančno in materialno poslovanje RD in TE,  

 upravlja s premoženjem RD, 

 odloča o odškodninskih zahtevkih, 

 odloča o sklepanju pogodb za izvajanje del in o višini izplačil za opravljeno delo, 

 skrbi za izvajanje gojitveno-čuvajske službe, 

 vodi evidenco članstva RD in TE, vodi statistične podatke in jih posreduje ribiškim organizacijam ter 

ribiškemu katastru in občinam, 

 odloča o sprejemu novih članov, 

 razpravlja o pritožbah zoper odločitve disciplinske komisije, 

 opravlja druga dela s področja dejavnosti RD. 

 pripravlja in sklepa pogodbe o delovnih razmerjih za svoje delavce 

 podeljuje ribiška priznanja in predlaga za odlikovanja skupščini RD 

 predlaga in razrešuje enega člana stalne volilne komisije 

 podpisniki RD so predsednik,podpredsednik,tajnik in blagajnik RD, podpisujejo pa : predsednik vse 

uradne listine v njegovi odsotnosti pa te podpisuje podpredsednik,tajnik podpisuje in prejete 

dokumente internega značaja, blagajnik podpisuje vse listine katere se nanašajo na finančna poročila. 

 odloča o spremembah naslova sedeža RD 

    

 

36. člen 

Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik RD, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. 

Predsedstvo je sklepčno, če je prisotna več kot polovica članov, odloča pa z večino navzočih članov. Kadar 

za predlog sklepa glasuje enako število članov, je sprejet sklep, za katerega glasuje predsednik. 
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Predsedstvo po usklajevanju določi predlog članskih prispevkov za naslednje leto,najkasneje pa do 

01.novembra.   

Delovna telesa predsedstva 

37. člen 

Predsedstvo lahko, za dobo pet let, za izvajanje posameznih nalog imenuje stalne ali občasne odbore in 

komisije. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi predsedstvo izmed članov RD. 

 komisija za ribogojstvo,gospodarstvo in turizem 

 komisija za varstvo voda in okolja 

 komisija za delo z mladimi 

 izpitna komisija 

 tekmovalna komisija 

 stalna volilna komisija  

 komisija za informativno dejavnost 

Komisije in druga delovna telesa spremljajo in proučujejo ter opravljajo dejavnosti na določenih delovnih 

področjih in sodelujejo s komisijami TE. 

Delujejo po sprejetih delovnih programih in pripravljajo potrebno delovno gradivo za seje predsedstva in 

skupščine RD. 

O svojem delu poročajo predsedstvu,kateremu posredujejo svoje sklepe,pobude ali predloge v 

obravnavanje in verifikacijo. 

Seje delovnih teles sklicujejo in vodijo njihovi predsedniki ali pa predsedstvo RD. 

Predsedniki delovnih teles poročajo o svojem delu predsedstvu in skupščini RD. 

Delovna telesa lahko sprejmejo za svoje delo posebne poslovnike,ki so veljavni ko jih potrdi predsedstvo. 

Seje delovnih teles so sklepčna,ko je prisotna večina članov.  

Dopolnitev 10.01.2016 37.seja 5/37.sklep Vodilne in člane delovnih teles predsedstva – komisij in 

odborov predlaga predsedstvo ali skupščina RD, potrdijo pa se na skupščini RD.   

Interni akti 

38. člen 

Za zakonitost poslovanja in delovanja  sprejme skupščina članov RD naslednje akte oziroma 

pravilnike,poslovnike in sporazume : 

 pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju RD     

 pravilnik o poslovanju disciplinske komisije RD 
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 pravilnik o disciplinski odgovornosti članov RD 

 pravilnik o odškodninski odgovornosti članov RD 

 pravilnik o izobraževanju članov – pripravnikov RD 

 pravilnik o športnem ribolovu v ribiškem okolišu RD 

 pravilnik o nočnem ribolovu v ribolovnih vodah RD (dopolnitev 06.11.2011 ) 

 pravilnik o tekmovanjih RD 

 pravilnik o delu članov RD 

 pravilnik o odlikovanjih in priznanjih članov RD 

 pravilnik o čuvajski službi RD 

 pravilnik o delu mladih ribičev RD   

 pravilnik o podpornih članih RD  

 pravilnik o delovanju in odgovornosti blagajnikov TE in RD  

 pravilnik o komercialnih vodah RD  

 pravilnik o volitvah 

 poslovnik  o delu stalne volilne komisije RD  

 sporazumna pogodba za delo v ribiškem domu  

 pooblastilo za ribiškega kontrolorja  

 pravilnik o varovanju osebnih podatkov 

Disciplinski tožilec in disciplinska komisija 

39. člen 

RD ima disciplinskega tožilca, ki pripravlja obtožne predloge za disciplinsko komisijo. 

 zastopa obtožne predloge pred disciplinsko komisijo. 

 sestavlja odškodninske zahtevke  

 pripravlja predloge za poravnave o odškodnini 

 zastopa RD odškodninskih postopkih zoper povzročitelja škode 

 pri svojem delu je samostojen in je vezan le na obstoječe veljavne predpise. 

 za svoje delo je odgovoren predsedstvu in skupščini RD 

 postopek njegovega dela podrobneje urejuje Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti RD. 
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 Disciplinskega tožilca izvoli,na predlog predsedstva RD,skupščina RD za mandatno dobo pet let. 

40. člen 

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in dva namestnika ter zapisnikarja. Izmed sebe izvolijo 

predsednika. 

Komisija se sestaja po potrebi ali na predlog disciplinskega tožilca. 

Disciplinska komisija odloča o disciplinskih kršitvah kot organ prve stopnje. 

41. člen 

Disciplinski postopek se vodi po načelih skrajšanega kazenskega postopka in določil navedenih v 

Pravilniku o disciplinski in odškodninski odgovornosti RD. 

42. člen 

Disciplinske kršitve so: 

 kršitve določb statuta in pravilnikov, 

 nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v RD, 

 neizpolnjevanje sklepov RD, 

 izvajanje športnega ribolova v nasprotju z veljavnimi predpisi. 

 Dejanja,ki kakor koli škodujejo ugledu družine  

Disciplinske kazni so: 

 opomin, 

 prepoved ribolova od enega do treh let, 

 izključitev iz članstva. 

 prekinitev delovnega razmerja 

Za zaposlene v RD se lahko uporabi le kazen iz prve in četrte alineje. 

Zoper sklep,ki ga izda disciplinska komisija,ima prizadeti član pravico pritožbe na skupščino RD  

Zoper pravnomočni sklep,izdan v disciplinskem postopku,ima prizadeti član pravico vložiti prošnjo za 

omilitev kazni na skupščino RD. 

Predsednik disciplinske komisije daje poročilo o delu komisije predsedstvu in skupščini RD.  

Podrobnejše določbe o disciplinskem postopku, opredelitev lažjih in težjih kršitev, povrnitev storjene 

škode, pravice do pritožbe in drugo ureja Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti RD. 

Nadzorni odbor 

43. člen 

NO spremlja delo predsedstva in drugih organov RD ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim 

poslovanjem RD in poda oceno ali so bili presežki prihodkov porabljeni za doseganje namena in ciljev oz. 

za opravljanje nepridobitnih dejavnosti. Enkrat letno poroča skupščini članov. 

Člani NO ne morejo biti hkrati člani UO TE,predsedstva in skupščine RD 
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NO je sestavljen iz 3 članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani NO lahko sodelujejo na sejah 

predsedstva in skupščine brez pravice odločanja. 

V primeru ugotovljenih nepravilnosti predlaga skupščini ustrezne ukrepe za njihovo odpravo. 

NO daje pobudo pristojnim organom za uvedbo postopka zaradi kršitev. 

NO je sklepčen, če je prisotna večina članov. Veljavno sklepa z večino navzočih članov.  

NO opravi popis premoženja RD 

Predlaga in razrešuje enega člana stalne volilne komisije 

Mandatna doba članov nadzornega odbora je pet let. 

Odgovornost 

44. člen 

Organi in delovna telesa RD,delegati,delegacije ter člani so dolžni opravljati delo v mejah svoje pristojnosti 

in pooblastil. Za svoje delo so odgovorni skupščini. Odgovornost je disciplinska, materialna, osebna ali 

skupna.  

 oviranje ali preprečevanje uresničevanja skupnih interesov članstva 

 samovoljno ukrepanje,zloraba ali prekoračitev pooblastil 

 neizpolnjevanje nalog 

 kršitev zakonskih predpisov ali splošnih aktov,dogovorov in sklepov skupščine 

 kršitev delegatskih pravic in dolžnosti iz tega statuta 

Kdor krši 43. člen tega statuta,odgovarja osebno,če krši kolektivni organ,odgovarjajo vsi njegovi člani,če se 

ne ugotovi osebna odgovornost. 

Kdor povzroči RD škodo namerno ali iz velike malomarnosti na delu ali v zvezi z delom,je zanjo odgovoren 

po zakonskih predpisih o disciplinski odgovornosti. 

Za škodo,ki jo povzročijo organi,delegati,delegacije,člani ali družina na delu ali v zvezi z delom RD, tretjim 

osebam,odgovarja družina po zakonskih predpisih o odškodninski odgovornosti. Družina lahko zahteva 

povračilo izplačane odškodnine od povzročitelja v  6 mesecih,od kar je poravnala škodo. 

Z neupravičenim ribolovom povrne član RD škodo po veljavnem odškodninskem ceniku,in odgovarja po 

disciplinski odgovornosti članov RD. 

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 

45. člen  

RD ima nepremično in premično premoženje. 

RD pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

 s članarino, 

 iz dejavnosti RD, 
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 z dopolnilno pridobitno dejavnostjo, 

 z darili in volili, 

 s prispevki donatorjev in sponzorjev, 

 z izterjavo odškodnin. 

RD pridobiva sredstva iz dopolnilne pridobitne dejavnosti iz 9. člena tega statuta, lahko pa iz tega naslova 

pridobi tudi denarna sredstva države ali lokalne skupnosti skladno z razvojno strategijo in sprejetimi akti 

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstva za okolje in prostor. 

Presežek prihodkov nad odhodki RD porabi izključno za uresničevanje namena in ciljev iz 7. in 8. člena 

tega statuta. 

RD premoženja ne sme deliti med svoje člane. 

46. člen 

Finančno in materialno poslovanje vodi RD v skladu z računovodskimi standardi za društva. Za pridobitno 

dejavnost iz 9. člena tega statuta vodi ločeno knjigovodstvo. Natančnejši način poslovanja se določi s 

posebnim pravilnikom. 

Finančno materialno poslovanje TE se vodi preko UO in blagajnikov TE z blagajnikom RD. Vsa nabava 

kakšnega koli materiala TE se vrši preko naročilnic RD. Vsi finančni dotoki,ki jih pridobijo TE se vršijo 

izključno preko TRR RD Radgona ter se beležijo na karticah TE. Predsednikom in blagajnikom TE je 

omogočen reden vpogled na saldo njihovih kartic. Delovanje blagajnikov TE je podrobneje določeno z 

pravilnikom o delovanju blagajnikov TE in RD.     

RD ima svoj transakcijski račun. 

Letno poročilo mora RD predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v rokih 

iz 29. člena ZDru-1. 

47. člen  

Finančno poslovanje je javno.  

Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem izvaja NO RD. 

Predsedstvo odloči ali bo finančno poslovanje vodila RD sama, ali pa bo to pogodbeno opravljal 

knjigovodski servis. 

48. člen 

Nepremično premoženje lahko RD kupi ali proda le na podlagi sklepa skupščine članov, premično 

premoženje pa po sklepu predsedstva RD. 

VII. JAVNOST DELA 

49. člen  

TE in RD zagotavlja javnost svojega dela: 

 z objavami na oglasnih deskah v društvenih prostorih, 

 z javnostjo sej njenih organov, 

 z društvenim glasilom in na svojih spletnih straneh, 

 z objavami v glasilu Ribič in na spletnih straneh Ribiške zveze Slovenije, 
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 z dostavljanjem računovodskih izkazov pristojnemu državnemu organu. 

Širšo javnost obveščajo TE in RD z objavami v sredstvih javnega obveščanja. 

VIII. PRENEHANJE TE ali RD  

50. člen 

RD preneha: 

 po volji članov s sklepom skupščine članov, 

 s spojitvijo z drugo RD ali pripojitvijo k drugi RD, 

 s stečajem,  

 na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja, 

 po zakonu. 

Prenehanje TE v okviru RD : 

 po volji članov s sklepom občnega zbora TE 

 sklep mora vsebovati razloge za takšno dejanje in mora biti posredovan predsedstvu in skupščini RD 

 predsedstvo pripravi predlog in pogoje za prenehanje TE in poda skupščini v potrditev. 

 predlog predsedstva se mora med drugim držati določil 13. člena uredbe o koncesijah za izvajanje 

ribiškega upravljanja v ribiških okoliših v Republiki Sloveniji.      

Sklep o prenehanju RD in TE mora vsebovati podatke iz 2. odstavka 38. člena ZDru-1.  

Predlog sklepa o prenehanju pripravi predsedstvo potrdi pa ga skupščina članov RD Radgona. 

V sklepu mora določiti predsedstvo RD društvo,zavod,ustanovo ali drugo neprofitno pravno osebo s 

podobnimi cilji,na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v 

sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče 

določiti,premoženje društva pripade lokalni skupnosti,na območju katere je imelo društvo svoj sedež.   

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

51. člen 

Pravilniki, sprejeti po spremenjenih določilih v dosedanjem statutu, se smiselno uporabljajo do sprejetja 

novih.  

Predsedstvo v enem letu od sprejema tega statuta uskladi vse pravilnike in druge akte RD.  

Z izdajo odločbe o vpisu sprememb oziroma čistopisa statuta v register društev pri pristojnem organu 

preneha veljati statut,vpisan v register društev dne 31.5.2004  

 
 

 


