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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne 21.06.2020 sprejel 

 

POSLOVNIK o delu zbora članov RD RADGONA 

 

1. člen 

Poslovnik o delu zbora članov RD RADGONA (v nadaljevanju: RD) 

vsebuje določbe o delu zbora članov (v nadaljevanju: zbor). 

 

Sklic zbora 

2. člen 

 Vabilo za sklic zbora s predlaganim dnevnim redom in gradivom 

se pošlje članom RD najpozneje deset dni pred zasedanjem. Gradivo s 

predlogi sklepov mora biti vsem članom v tem času dostopno vsaj na 

sedežu RD oziroma na spletnih straneh RD. 

 Upravni odbor (v nadaljevanju: UO) ob sklicu določi, koga se 

poleg članov še povabi na  zasedanje zbora. 

 Upravni odbor ob sklicu zbora članov lahko določi, da se izvede 

zbor članov na daljavo in predlaga dnevni red. 

 Obvestilo za zbor članov na daljavo pošlje na isti način, kot bi 

bilo posredovano prvotno vabilo na zbor članov. 

  

3. člen 

UO v obvestilu določi in pojasni tehnični način izvedbe seje, to je, kakšen 

bo način razprave in glasovanja (na primer po navadni pošti, po 

elektronski pošti na določen naslov ali po konferenčnem klicu). 

 

4. člen 

Član RD, ki želi predlagati spremembo oziroma dopolnitev dnevnega 

reda, mora to pisno sporočiti UO RD najmanj pet dni pred  zasedanjem. 

Svoj predlog mora obrazložiti. Če je izpolnjen ta pogoj, zbor pred 

sprejetjem dnevnega reda najprej glasuje o predlagani spremembi 

oziroma dopolnitvi in nato o dnevnem redu v celoti. 

 

Seja zbora  

5. člen 

 Zbor sestavljajo vsi člani RD ( na zboru podružnice vsi člani RP ). 
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 Seje zbora so se dolžni udeležiti tisti člani organov RD, ki pokrivajo 

področja, na katera se nanaša dnevni red seje zbora. 

 Seje zbora se smejo brez glasovalnih pravic udeležiti častni člani, ki 

niso člani RD, ter  vabljeni gosti (npr. sponzorji, donatorji, predstavniki 

drugih organizacij in skupnosti) in predstavniki javnosti. 

 

6. člen 

 Sklepčnost ugotavlja verifikacijska komisija po pregledu članskih 

izkaznic, ki jih predložijo člani pred  zasedanjem zbora in po primerjavi s 

seznamom članov RD ter o ugotovitvah poroča na seji zbora. 

 Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki 

imajo glasovalno pravico. Če Zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži 

za 30 minut. Po preteku tega časa je Zbor članov sklepčen, če 

verifikacijska komisija ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih 

najmanj 15 % vabljenih in so bili vsi člani z vabilom opozorjeni na to 

sklepčnost. 

  Verifikacijska komisija predhodno ugotovi, da so bili vabljeni vsi in 

so bili vsi člani z vabilom opozorjeni na to sklepčnost. 

 

7. Člen 

 Zasedanje zbora začne predsednik RD, ki nato vodi delo, dokler 

zbor ne izvoli delovnega predsedstva.  

 Zbor začne delo po dnevnem redu, ki ga predlaga UO in nadaljuje 

delo po sprejetem dnevnem redu.  

 Zasedanje zbora se lahko zvočno snema. 

 

8. člen 

 Delovno predsedstvo zbora ima tri člane, ki jih na predlog UO RD 

izvoli zbor. 

 Na predlog UO RD zbor članov izvoli še zapisnikarja, tričlansko 

verifikacijsko komisijo, tričlansko volilno komisijo, dva overitelja zapisnika 

in po potrebi še druge organe. 

9. člen 

 Pri posameznih točkah dnevnega reda daje delovno predsedstvo 

zbora besedo najprej poročevalcu, ki ga je določil UO. Predstavniki 

organov iz 2. odstavka 4. člena tega poslovnika so dolžni na seji zbora 

članov predstaviti gradivo s predlogi sklepov. 

 Po predstavitvi sledi razprava. Razpravljavci se morajo za razpravo 

prijaviti pred začetkom seje zbora članov. Razpravljajo po vrstnem redu 

prijav. Razpravljavci, ki predstavljajo stališča organov RD ali njihovih 

delovnih teles, razpravljajo pred drugimi. 
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 Drugim prisotnim daje delovno predsedstvo zbora besedo po 

zaključku razprave članov. 

 Delovno predsedstvo zbora sme razpravo časovno omejiti. 

 Razpravljavec ima pravico 5 minutne razprave 

 Replike so omejene na 2 minuti 

 Po končani razpravi se o posamezni predlogih dopolnitev 

dokumentov glasuje. 

10. člen 

Če se izvede zbor članov na daljavo in se glasovanje izvedlo pisno (po 

elektronski ali navadni pošti), v obvestilu članom UO določi rok za 

glasovanje o predlaganih sklepih seje.  

Rok za glasovanje je, če se glasuje po elektronski pošti, traja tri celotne 

dni  (če je bil občni zbor sklican npr. za soboto, glasovanje poteka poleg 

sobote še celo nedeljo, ponedeljek in torek do polnoči); če se glasuje po 

navadni pošti je rok pet dni. 

11. člen 

Za sejo katera v celoti poteka pisno, je omogočena razprava pred 

glasovanjem tako, da se zbirajo stališča članov in je dostop do njih 

omogočen  članom vse do roka za glasovanje (na primer prejete 

pripombe članov se objavijo na spletni strani, ali se vsem članom 

posredujejo po el. pošti, lahko se odgovarja tudi na vprašanja po telefonu.  

Razprava in glasovanje potekata istočasno, tako da lahko člani glasujejo 

takoj in ne šele po koncu razprave. 

12. člen 

 Ko je razprava o posamezni točki dnevnega reda zaključena, zbor 

glasuje.  

 Zbor sprejema sklepe, razen v primerih, določenih v statutu, z 

večino navzočih članov, ki imajo pravico odločanja. Glasuje se javno tako, 

da člani izrazijo svoje stališče z dvigom roke. Število članov in število 

glasov pri glasovanju o vsakem sklepu ugotavlja verifikacijska komisija 

(varianta: delovno predsedstvo). 

 Če je za posamezno vprašanje podanih več predlogov sklepov, zbor 

najprej odloča o predlogu, ki ga je predlagal organ RD ali predsednik RD, 

nato pa po vrstnem redu predlogov sklepov, podanih v razpravi. 

 

13. člen 

 Zadnja točka dnevnega reda seje zbora je »vprašanja in predlogi«. 

 Vprašanja in predloge, na katere člani RD niso dobili odgovorov na 

seji, je dolžan UO obravnavati na prvi seji in o načinu njihove rešitve pisno 

obvestiti tiste, ki so vprašanja in predloge izpostavili. 

Zapisnik 
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14. člen 

 O delu zbora zapisnikar napiše zapisnik, ki ga podpišejo 

predsednik delovnega predsedstva zbora, oba overitelja in zapisnikar. 

 V zapisniku se označi čas in kraj seje zbora, število prisotnih 

članov RD, udeležbo vabljenih gostov, dnevni red seje, izvoljene organe 

zbora, povzetek razprave pri posameznih točkah dnevnega reda, sprejete 

sklepe in dokumente, ki so priloženi zapisniku. Magnetogram  seje je 

priloga zapisniku. 

 Zapisnik mora biti sestavljen 15 dni po izvedbi zbora. Izvirniku 

zapisnika se priložijo kot priloge vsa poročila in druge listine, katere so bile 

sprejete na zasedanju. 

 

Končne določbe 

15. člen 

Če statut ali ta poslovnik ne vsebujeta določb, kako naj posamezen organ 

zbora ravna, ko odloča o določenem vprašanju, organ zbora predhodno 

določi način ravnanja. 

16. člen 

Ta poslovnik začne veljati, ko ga sprejme zbor članov RD. O vprašanjih, 

ki jih poslovnik ne ureja, odloča zbor neposredno upoštevajoč statut RD 

Radgona. 

17. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

18. člen 

Z uveljavitvijo tega poslovnika prenehajo veljati določbe pravilnikov RD, ki 

so v nasprotju s tem poslovnikom. 

 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 

19. člen 

Ta poslovnik je sprejet 21.06.2020, ko ga sprejel Zbor članov RD 

Radgona.  

 

Tajnik RD Radgona                                              Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                            Andrej Vreča 
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne 21.06.2020 sprejel 

POSLOVNIK o delu zbora članov RD RADGONA in volitve 

 

1. člen 

Poslovnik o delu zbora članov RD RADGONA (v nadaljevanju: RD) vsebuje 

določbe o delu zbora članov (v nadaljevanju: zbor). 

 

Sklic zbora 

2. člen 

 Vabilo za sklic zbora s predlaganim dnevnim redom in gradivom se pošlje 

članom RD najpozneje deset dni pred zasedanjem. Gradivo s predlogi sklepov 

mora biti vsem članom v tem času dostopno vsaj na sedežu RD oziroma na spletnih 

straneh RD. 

 Upravni odbor (v nadaljevanju: UO) ob sklicu določi, koga se poleg članov 

še povabi na  zasedanje zbora. 

 Upravni odbor ob sklicu zbora članov lahko določi, da se izvede zbor članov 

na daljavo in predlaga dnevni red. 

 Obvestilo za zbor članov na daljavo pošlje na isti način, kot bi bilo 

posredovano prvotno vabilo na zbor članov. 

 

3. člen 

UO v obvestilu določi in pojasni tehnični način izvedbe seje, to je, kakšen bo način 

razprave in glasovanja (na primer po navadni pošti, po elektronski pošti na določen 

naslov ali po konferenčnem klicu). 

4. člen 

Član RD, ki želi predlagati spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda, mora to 

pisno sporočiti UO RD najmanj pet dni pred  zasedanjem. Svoj predlog mora 

obrazložiti. Če je izpolnjen ta pogoj, zbor pred sprejetjem dnevnega reda najprej 

glasuje o predlagani spremembi oziroma dopolnitvi in nato o dnevnem redu v celoti. 

 

Seja zbora  

5. člen 

 Zbor sestavljajo vsi člani RD ( na zboru podružnice vsi člani RP ). 

 Seje zbora so se dolžni udeležiti tisti člani organov RD, ki pokrivajo področja, 

na katera se nanaša dnevni red seje zbora. 

 Seje zbora se smejo brez glasovalnih pravic udeležiti častni člani, ki niso člani 

RD, ter  vabljeni gosti (npr. sponzorji, donatorji, predstavniki drugih organizacij in 

skupnosti) in predstavniki javnosti. 
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6. člen 

 Sklepčnost ugotavlja verifikacijska komisija po pregledu članskih izkaznic, ki 

jih predložijo člani pred  zasedanjem zbora in po primerjavi s seznamom članov RD 

ter o ugotovitvah poroča na seji zbora. 

 Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo 

glasovalno pravico. Če Zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. 

Po preteku tega časa je Zbor članov sklepčen, če verifikacijska komisija ugotovi, 

da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj 15 % vabljenih in so bili vsi člani z 

vabilom opozorjeni na to sklepčnost. 

  Verifikacijska komisija predhodno ugotovi, da so bili vabljeni vsi in so bili vsi 

člani z vabilom opozorjeni na to sklepčnost. 

 

7. Člen 

 Zasedanje zbora začne predsednik RD, ki nato vodi delo, dokler zbor ne 

izvoli delovnega predsedstva.  

 Zbor začne delo po dnevnem redu, ki ga predlaga UO in nadaljuje delo po 

sprejetem dnevnem redu.  

 Zasedanje zbora se lahko zvočno snema. 

 

8. člen 

 Delovno predsedstvo zbora ima tri člane, ki jih na predlog UO RD izvoli zbor. 

 Na predlog UO RD zbor članov izvoli še zapisnikarja, tričlansko verifikacijsko 

komisijo, tričlansko volilno komisijo, dva overitelja zapisnika in po potrebi še druge 

organe. 

9. člen 

 Pri posameznih točkah dnevnega reda daje delovno predsedstvo zbora 

besedo najprej poročevalcu, ki ga je določil UO. Predstavniki organov iz 2. 

odstavka 4. člena tega poslovnika so dolžni na seji zbora članov predstaviti gradivo 

s predlogi sklepov. 

 Po predstavitvi sledi razprava. Razpravljavci se morajo za razpravo prijaviti 

pred začetkom seje zbora članov. Razpravljajo po vrstnem redu prijav. 

Razpravljavci, ki predstavljajo stališča organov RD ali njihovih delovnih teles, 

razpravljajo pred drugimi. 

 Drugim prisotnim daje delovno predsedstvo zbora besedo po zaključku 

razprave članov. 

 Delovno predsedstvo zbora sme razpravo časovno omejiti. 

 Razpravljavec ima pravico 5 minutne razprave 

 Replike so omejene na 2 minuti 

 Po končani razpravi se o posamezni predlogih dopolnitev dokumentov 

glasuje. 

10. člen 

Če se izvede zbor članov na daljavo in se glasovanje izvedlo pisno (po elektronski 

ali navadni pošti), v obvestilu članom UO določi rok za glasovanje o predlaganih 

sklepih seje.  

Rok za glasovanje je, če se glasuje po elektronski pošti, traja tri celotne dni  (če je 

bil občni zbor sklican npr. za soboto, glasovanje poteka poleg sobote še celo 
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nedeljo, ponedeljek in torek do polnoči); če se glasuje po navadni pošti je rok pet 

dni. 

11. člen 

Za sejo katera v celoti poteka pisno, je omogočena razprava pred glasovanjem 

tako, da se zbirajo stališča članov in je dostop do njih omogočen  članom vse do 

roka za glasovanje (na primer prejete pripombe članov se objavijo na spletni strani, 

ali se vsem članom posredujejo po el. pošti, lahko se odgovarja tudi na vprašanja 

po telefonu.  

Razprava in glasovanje potekata istočasno, tako da lahko člani glasujejo takoj in 

ne šele po koncu razprave. 

12. člen 

 Ko je razprava o posamezni točki dnevnega reda zaključena, zbor glasuje.  

 Zbor sprejema sklepe, razen v primerih, določenih v statutu, z večino 

navzočih članov, ki imajo pravico odločanja. Glasuje se javno tako, da člani izrazijo 

svoje stališče z dvigom roke. Število članov in število glasov pri glasovanju o 

vsakem sklepu ugotavlja verifikacijska komisija (varianta: delovno predsedstvo). 

 Če je za posamezno vprašanje podanih več predlogov sklepov, zbor najprej 

odloča o predlogu, ki ga je predlagal organ RD ali predsednik RD, nato pa po 

vrstnem redu predlogov sklepov, podanih v razpravi. 

 Glasovanje za sejo zbora na daljavo je opisano v 11. členu tega poslovnika. 

 

13. člen 

 Zadnja točka dnevnega reda seje zbora je »vprašanja in predlogi«. 

 Vprašanja in predloge, na katere člani RD niso dobili odgovorov na seji, je 

dolžan UO obravnavati na prvi seji in o načinu njihove rešitve pisno obvestiti tiste, 

ki so vprašanja in predloge izpostavili. 

 

Zapisnik 

14. člen 

 O delu zbora zapisnikar napiše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik 

delovnega predsedstva zbora, oba overitelja in zapisnikar. 

 V zapisniku se označi čas in kraj seje zbora, število prisotnih članov RD, 

udeležbo vabljenih gostov, dnevni red seje, izvoljene organe zbora, povzetek 

razprave pri posameznih točkah dnevnega reda, sprejete sklepe in dokumente, ki 

so priloženi zapisniku. Magnetogram  seje je priloga zapisniku. 

 Zapisnik mora biti sestavljen 15 dni po izvedbi zbora. Izvirniku zapisnika se 

priložijo kot priloge vsa poročila in druge listine, katere so bile sprejete na 

zasedanju. 

 

Volitve organov RD 

15. člen 

Postopek volitev organov RD na zboru vodi delovno predsedstvo v sodelovanju z 

volilno komisijo, ki jo zastopa njen predsednik.  

 

16. člen 

 Kandidaturo lahko vodstvo RD lahko pripravi Upravni odbor RD Radgona. 



S t r a n  10 | 163 

 

 Kandidaturo lahko odda tudi vsak član RD za sebe ali za drugega člana 

društva, ki je opravilno sposoben. 

 Kandidat za predsednika RD pred volitvami predstavi svoj program z 

obrazložitvijo kadrovskih predlogov za člane UO. 

 Če je kandidatov za predsednika več, se predstavijo po vrstnem redu, ki ga 

je z žrebom določila volilna komisija. Delovno predsedstvo zbora sme vnaprej 

določiti dolžino časa, enako za vse, ki ga lahko kandidati porabijo za predstavitev. 

 

17. člen 

 Glasovanje je javno, če se seja zbora izvaja na daljavo se glasuje po določilih 

10. in 11. člena tega poslovnika in drugih pravilih, ki veljajo za običajne seje zbora 

članov.  

Če je kandidatov za predsednika RD več, se glasuje po vrstnem redu, kot so se 

predstavili. 

 O kandidatu za predsednika RD in predlogu članov UO se glasuje skupaj. 

 

18. člen 

 Če se glasuje o enem kandidatu, je izvoljen, če je zanj glasovala večina 

navzočih članov. 

 Če se glasuje o dveh kandidatih, je izvoljen kandidat, za katerega je 

glasovalo več članov. 

 Če se glasuje o več kandidatih, pa nobeden ni dobil večine iz 1. odstavka 

tega člena, se opravi dodatno glasovanje med kandidatoma, za katera je v prvem 

glasovanju glasovalo največ navzočih članov. 

 V primeru, da je za dva kandidata glasovalo enako število članov in sta dobila 

enako število  glasov, volilna komisija določi izvoljenega kandidata z žrebom. 

 

19. člen 

 Sledijo volitve članov nadzornega odbora, članov in namestnikov članov 

disciplinske komisije ter disciplinskega tožilca in njegovega namestnika. 

 Če je kandidatov za posamezen organ toliko, kot se jih voli, se glasuje za listo 

kot celoto, v nasprotnem primeru se o kandidatih glasuje posamezno po vrstnem 

redu, ki ga je določila kandidacijska komisija  z žrebom. Izvoljeni so kandidati, za 

katere je glasovalo največ navzočih članov. 

 

20. člen 

 O svojem delu volilna komisija piše poseben zapisnik, v katerem označi čas 

in kraj volitev, sestavo komisije, število glasovalcev, potek glasovanja in rezultate 

volitev za posamezne organe, ki se jih voli ter druge pomembne ugotovitve v zvezi 

z volitvami.  

 Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije, zatem pa ga predsednik volilne 

komisije izroči delovnemu predsedstvu zbora, ki razglasi rezultate volitev. 

 

21. člen 

Ugovore na potek ali na sam rezultat volitev, ki so podani na zboru, proučita skupaj 

delovno predsedstvo in volilna komisija ter poročata zboru, da odloči o ugovoru. 
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Končne določbe 

22. člen 

Če statut ali ta poslovnik ne vsebujeta določb, kako naj posamezen organ zbora 

ravna, ko odloča o določenem vprašanju, organ zbora predhodno določi način 

ravnanja. 

23. člen 

Z uveljavitvijo tega poslovnika prenehajo veljati določbe pravilnikov RD, ki so v 

nasprotju s tem poslovnikom. 

24. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni odbor RD 

Radgona.  

25. člen 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet dne 13. 

januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o  prenehajo veljati določbe 

splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem pravilnikom. 

 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 

26. člen 

Ta poslovnik je sprejet 21.06.2020, ko ga sprejel Zbor članov RD.  

 

Tajnik RD Radgona                                                           Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                                          Andrej Vreča  

  

 

 

Poslovnik o delu volilne komisije 

 
1. člen 

Ta Poslovnik o delu volilne komisije podrobneje določa delo komisije, pripravo in 

izvedbo volitev v organe RD Radgona 

 

Glasovanje na volitvah in volitvah na Volilnem zboru članov 

2. člen 

Organizacija volišča 
V objektu kjer se izvaja volilni občni zbor se določi prostor za volišče. Prostor za 

volišče določi strokovna služba.  

Prostor, kjer se glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje 

glasovnice. Volišče mora biti opremljeno na način, ki preprečuje opazovanje volivca 

pri izpolnjevanju glasovnice.  

Na volišču je treba razobesiti razglase s seznami kandidatov, o katerih se glasuje. 

Za vsako podružnico poseben seznam kandidatov! 
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3. člen 

Glasovanje  
Glasovanje traja v času, ki ga določi občni zbor ali volilna komisija.  

Član glasuje osebno.  

Član najprej pove svoj priimek in iz katere ribiške podružnice je član, po potrebi pa 

tudi številko članske ( ali pokaže člansko izkaznico ).  

Predsednik ali član volilne komisije ugotovi istovetnost člana z lansko izkaznico ali 

na drug način. Istovetnost se lahko ugotovi na podlagi vsakega osebnega 

dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.  

Nato predsednik ali član volilne komisije obkroži zaporedno številko pred imenom 

člana v volilnem imeniku, član pa se podpiše v za to namenjen prostor v volilnem 

imeniku. 

Predsednik ali član volilne komisije preveri, ali se je član podpisal na pravo mesto 

in mu izroči glasovnico.  

Volivcu se izroči glasovnica tudi, če se ne more ali noče podpisati. Če se ne more 

podpisati zaradi telesne hibe ali drugega razloga ali če se noče podpisati, volilna 

komisija to posebej označi v volilnem imeniku.  

Predsednik ali član volilne komisije članu na njegovo zahtevo da pojasnilo o 

tehničnih vidikih glasovanja.  

Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na podlagi potrdila strokovne 

službe, da je vpisan v evidenco članov in da ima pravico glasovati. To se vpiše v 

zapisnik; potrdilo se priloži zapisniku.  

Volilna komisija ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan v volilni imenik, in 

tudi ne osebam, ki so se izkazale s potrdili.  

Če hoče glasovati član, katere ime je v volilnem imeniku že obkroženo in pri njenem 

imenu že obstaja podpis člana, se njegovo osebno ime, prebivališče in njegova 

morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji volilna komisija ne dovoli.  

 

4. člen 

Glasovnica 
Glasovanje se opravi z glasovnico.  

Za vsako Ribiško podružnico RD Radgona je posebej glasovnica na kateri mora biti 

zapisano mandatno obdobje, datum in kraj kjer potekajo volitve. 

Glasovnica za predsednika RD Radgona vsebuje imena in priimke kandidatov po 

vrstnem redu na seznamu kandidatur in navodilo o načinu glasovanja.  

Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata. Volivec glasuje tako, da na 

glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za 

katerega glasuje.  

Glasovnica za glasovanje o kandidatih za druge organe RD Radgona vsebuje 

imena in priimke kandidatov po vrstnem redu na seznamu kandidatur in navodilo o 

načinu glasovanja.  

Volivec lahko glasuje za največ toliko kandidatov koliko se jih voli v posamezen 

organ.  

Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimki in 

imeni kandidatov, za katere glasuje.  

Ko član izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in odide z volišča.  
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Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega 

kandidata je član glasoval, sta neveljavni.  

Veljavnost glasovnice 

Glasovnica je veljavna, če je član glasoval na drugačen način, kot je določeno je iz 

nje jasno razvidno, za katerega kandidata je glasoval.  

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilne komisije.  

Ves čas glasovanja so lahko navzoči tudi zaupniki posameznih kandidatov in pa na 

podlagi pooblastila upravnega odbora druge osebe, ki nudijo strokovno pomoč pri 

izvedbi volitev. Vsak kandidat ima lahko največ po enega zaupnika na volišču. 

Strokovna služba izda zaupniku potrdilo, s katerim se izkaže pri volilni komisiji.  

Predsednik volilne komisije skrbi s pomočjo članov komisije za red in mir na volišču.  

Če član zaradi telesne hibe ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno v teh 

pravilih, ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati 

glasovnico. O tem odloči volilna komisija in vpiše to v zapisnik. 

 

5. člen 

Zapisnik  
O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi pomembni dogodki na 

volišču.  

Na zahtevo vsakega člana volilne komisije in vsakega zaupnika se vpišejo v 

zapisnik posamezne okoliščine, njegovo posebno mnenje in njegove pripombe k 

zapisniku.  

Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilne komisije.  

Ugotavljanje izida glasovanja na volišču.  

Ko je glasovanje končano, volilna komisija brez prekinitve začne ugotavljati izide 

glasovanja.  

Najprej prešteje neuporabljene glasovnice ter jih da v poseben omot in omot 

zapečati. Nato ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih skupno število članov, ki 

so glasovali, odpre z glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih glasovnic, koliko 

glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.  

 

6. člen 

O delu volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi zapisnik.  

Vanj se vpiše:  

koliko je volilnih upravičencev po volilnem imeniku,  

koliko članov je glasovalo po volilnem imeniku,  

koliko jih je glasovalo s potrdilom in koliko jih je skupno glasovalo po glasovnicah,  

koliko glasovnic je bilo neveljavnih in  

koliko glasov so dobili posamezni kandidati.  

V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilne 

komisije in zaupnikov kandidatov.  

Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilne komisije.  

Zapisnik o svojem delu in drug volilni material preda volilna komisija predsedstvu 

zbora članov ali upravnemu odboru.  

7. člen 

Ugotavljanje izida volitev 
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Volilna komisija ugotovi izid volitev za predsednika ter v druge organe društva, ki 

se v skladu s Statutom in poslovnikom o delu zbora članov RD Radgona.  

Za predsednika društva je izvoljen tisti kandidat ki je prejel največ veljavnih glasov.  

Za člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča so 

izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli po padajočem vrstnem redu največ veljavnih 

glasov.  

Če je več kandidatov dobilo enako število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov 

dobilo enako drugo najvišje število glasov po padajočem vrstnem redu o izvolitvi 

med njima oziroma med njimi odloči žreb, ki ga opravi volilna komisija.  

 

8. člen 

Objava izida volitev 
Izid volitev v organe RD Radgona predsednik volilne komisije razglasi na volilnem 

občnem zboru ali seji UO RD Radgona.  

Izid volitev se objavi na spletni strani RD Radgona.  

9. člen 

Varstvo volilne pravice  
Zaradi nepravilnosti pri delu volilne komisije pri volitvah ima vsak kandidat in vsak 

član pravico do ugovora. Ugovor se lahko vloži najkasneje v 24 urah od razglasitve 

izida glasovanja pri upravnem odboru RD Radgona. Upravni odbor RD Radgona 

mora o ugovoru odločiti najpozneje v 48 urah po prejemu ugovora. 

Volilna lista za člane organov RD Radgona. 

 

10. člen 

Sprejetje poslovnika 
Ta poslovnik o delu volilne komisije je sprejela Volilna komisija na svoji 13. seji 

23.aprila v ribiškem domu v Podgradu. 

 

                                                                                           Predsednik volilne 

komisije 

                                                                                                           RD Radgona 

                                                                                                           Mirko Jančar 
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Vzorec glasovnice 
GLASOVNICA 

Ribiška podružnica Gornja Radgona 

za mandatno obdobje 202… – 202… 

volitve dne …………v …………………………………. 

 

 Ime in priimek Za funkcijo 

1.  Predsednik RD Radgona 
Voli se en kandidat 2.  

1.  Podpredsednik 
Voli se en kandidat 2.  

1.  Gospodar RD 
Voli se en kandidat 2.  

1.  Vodja čuvajske službe 
Voli se en kandidat 2.  

1.  Tajnik RD 
Voli se en kandidat 2.  

1.  Blagajnik 
Voli se en kandidat 2.  

1.  Zastopnik RP G. Radgona 
Voli se en kandidat 2.  

 

 Ime in priimek Za funkcijo Nadzornega odbora 

1.  Član Ribiške podružnice G. Radgona 
Voli se en kandidat 2.  

 
 Ime in priimek Za funkcijo 

1.  Tožilec RD Radgona   
Voli se en kandidat 2.  

1.  Namestnik tožilca 
Voli se en kandidat 2.  

 
 Ime in priimek Za funkcijo Disciplinske komisije 

1.  Član 
Član  
Član             Volijo se trije kandidati 
Član  

2.  

3.  

4.  

1.  Namestnik 
Namestnik     Volita se dva kandidata 
Namestnik  

2.  

3.  

Voli se tako da se pred imenom obkroži številka 

V Gornji Radgoni, dne,…………………. 

 
žig 
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25. člena Statuta Ribiške družine 

Radgona z dne 21.06.2020  je na svojem zasedanju dne 

………………sprejel Zbor članov Ribiške družine Radgona,  

Pravilnik o volitvah in imenovanju v organe v RD Radgona 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. Člen 

S tem pravilnikom RD Radgona ureja kandidacijski, volilni in verifikacijski 

postopek volitev v naslednje organe oziroma funkcije RD: 

 Upravni odbor 

 Nadzorni odbor 

 Disciplinsko komisija,  

 Disciplinski tožilec in 

 Komisije  

2. člen 

Upravni odbor RD 

Upravni odbor šteje 11 članov. Poleg predsednika, podpredsednika, 

gospodarja, vodja čuvajske službe, tajnika in blagajnika ga sestavlja še 5 

članov (vodji enot RD ).  

Obrazložen predlog kandidatov za člane upravnega odbora mora odražati 

zadolžitve za izvajanje vseh javnih in društvenih nalog, ki jih ima RD v 

skladu z zakonom in koncesijsko pogodbo. Podpredsednik – namestnik  

nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti, tajnik pa opravlja vsa 

tajniška dela.  

Pri sestavi upravnega odbora je potrebno upoštevati ključ, da mora biti v 

upravnem odboru zastopana vsaka podružnica. 

Upravni odbor,  kot listo izvoli Zbor članov z večino glasov prisotnih 

članov. 

V primerih, ko članu preneha članstvo v družini ali v primeru odstopa s 

funkcije v družini, je Upravni odbor brez člana – nadomestnega člana do 

zasedanja Zbora članov. 

3. člen 

Nadzorni odbor, 

šteje pet članov zastopnikov ribiških podružnic RD, kateri na prvi seji 

izvolijo predsednika odbora. 

4. člen 

Disciplinska komisija, 
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šteje pet članov zastopnikov enot – pododborov RD, kateri na prvi seji 

izvolijo predsednika komisije. 

5. člen 

Disciplinski tožilec 

RD ima disciplinskega tožilca, ki pripravlja obtožne predloge za 

disciplinsko sodišče in zastopa obtožni predlog. 

 

6. člen 

Komisije 

Posamezni člani društva se lahko za namen izvajanja specifičnih aktivnosti 

oziroma nalog v okviru društva organizirajo v komisije, odbore ali sekcije. 

Komisije, odbore in sekcije ustanavlja in ukinja upravni odbor na lastno 

pobudo ali na pobudo članov društva.  

Volitve predstavnikov komisij, odborov in sekcij potekajo skladno s 

pravilniki, ki določajo njihovo delovanje in ob smiselni uporabi tega 

pravilnika. 

 komisija za ribiške izpite, ( pet člani ) 

 komisija za varstvo voda, ( pet članov ) 

 komisija za delo z mladimi, ( pet članov ) 

 komisija za odlikovanja, ( šest članov ) 

 tekmovalna komisija (trije člani ) 

Komisije na prvi seji izvolijo predsednika komisije. 

 

7. člen 

Zbor članov RD 

Zbor članov RD je najvišji organ RD Radgona in voli člane RD v UO, NO 

in DK. Zbor članov sestavljajo vsi redni člani RD in v zbor niso voljeni. 

 

8. člen 

Kandidat za volitve 

Po 17. členu Statuta RD ima pravico  po dopolnjenem 15. letu starosti  da 

člani volijo in so izvoljeni v organe RD, ne morejo pa opravljati vodilnih 

funkcij če niso dopolnili 18 let starosti. 

 

9. člen 

Volilna komisija 

Volilna komisija RD je petčlanska komisija, katere sestavo in pristojnosti 

določa ta Pravilnik. 

 

II. VOLILNA  KOMISIJA 

10. člen 
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Postopek evidentiranja kandidatov, izvedbe volitev, štetja glasov, 

razglasitve rezultatov in priprave poročila je naloga volilne komisije. 

 

11. člen 

Delo volilne komisije je tudi opredeljeno v Poslovnikih o delu Zbora članov 

in volilne komisije RD Radgona. 

 

12. člen 

Komisija za volitve je sestavljena iz pet članov društva z mandatno dobo 

pet let jo potrdi Upravni odbor  RD. Člani komisije so iz vseh Ribiških 

podružnic, kateri na prvem sestanku izvolijo predsednika. 

Glasovanje za sejo zbora na daljavo je opisano v 11. členu tega 

poslovnika. 

 

III. KANDIDACIJSKI POSTOPEK 

13. člen 

Kandidacijski postopek 

Kandidacijski postopek obsega razpis volitev, zbiranje vlog in predlogov 

za opravljanje funkcije predsednika v RD, ugotavljanje skladnosti vlog in 

predlogov in priprave na volitve. 

Kandidacijski postopek se začne z razpisom volitev v letu, ko predsedniku 

poteče mandat (volilno leto) ali če mu je izrečena nezaupnica na 

Upravnem odboru ali Zboru članov, ali če odstopi. 

V volilnem letu se kandidacijski postopek mora začeti najmanj 60 dni pred 

sklicem Zbora članov, v primeru odstopa predsednika RD pa najpozneje 

v 15 -tih dneh po izrečeni nezaupnici ali odstopu. 

 

14. člen 

Vodenje kandidacijskega postopka 

Kandidacijski postopek začne in vodi Volilna komisija RD. V ta namen 

razpiše sklep o razpisu volitev s katerim pozove vse člane RD in jim 

omogoči kandidaturo.  

S sklepom se določijo roki za oddajo kandidatur in ostala volilna opravila. 

 

15. člen 

 Kandidaturo lahko odda tudi Upravni odbor RD Radgona. 

 Kandidaturo lahko odda vsak član RD za sebe ali za drugega člana 

društva, ki je opravilno sposoben, razen tujca, ki nima stalnega bivališča 

v R Sloveniji in mora biti pred kandidaturo najmanj 5 let neprekinjeno član 

RD Radgona. 

16. člen 
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Kandidatura mora vsebovati: 

 osebne podatke kandidata in njegovo dosedanje delo v RD, 

 utemeljitev kandidature, 

 lahko se opredeli tudi kandidatov osebni pogled na opravljanje 

funkcije za katero kandidira in na samo delovanje RD Radgona v 

prihodnje, 

 pisno ali ustno soglasje vsakega predlaganega kandidata.  

 Ustno soglasje se lahko ustrezno evidentira na predlogu.  

 

17. člen 

Kandidat za predsednika RD ima pravico predlagati :  

 podpredsednika,  

 tajnika,  

 blagajnika, 

 gospodarja in 

 vodja čuvajske službe  

 Lahko predlaga tudi kandidate za predsednike komisij: 

 komisije za ribiške izpite, 

 komisije za varstvo voda, 

 komisije za delo z mladimi, 

 komisije za odlikovanja, 

 tekmovalne komisije in  

 disciplinskega razsodišča  

Članov Nadzornega odbora ne more predlagati to pravico in dolžnost ima 

Upravni odbor in Zbor članov. 

18. člen 

 

Če je kandidat za predsednika RD samo eden, Volilna komisija na podlagi 

evidentiranja, sestavi predlog in pripravi glasovnico za izvolitev 

predsednika RD in predlaganih kandidatov za ostale organe upravljanja. 

Volilna komisija mora najkasneje pred samim glasovanjem sestaviti 

dokončni seznam kandidatnih list za vsak organ društva. Kandidatno listo 

mora volilna komisija pisno ter ustno predstaviti volilnemu zboru. 

Kandidatna lista vsebuje imena in priimke tistih kandidatov, ki izpolnjujejo 

pogoje za kandidaturo. 

Če je kandidatov za predsednika RD več lahko kot člani ostalih organov 

upravljanja kandidirajo na listi enega ali več kandidatov za predsednika. 

Volilna komisija na podlagi evidentiranja kandidatov, sestavi predloge in 

pripravi glasovnico za izvolitev predsednika RD in predlaganih kandidatov 

za ostale organe upravljanja. 
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19. člen 

Če se člani RD ne odzovejo na razpis, Volilna komisija pripravi predlog in 

glasovnico za enega kandidata po predhodnem posvetovanju z njim. 

Za potrebe volitev v organe RD lahko vsak član RD predlaga kandidate, 

najkasneje na volilnem zboru. Predlagani kandidat mora s kandidaturo 

soglašati in sicer, v kolikor je predlagan pred sejo zbora mora to storiti 

pisno, na sami seji pa pisno ali ustno na zapisnik zbora.  

Pisno soglasje mora vsebovati: ime in priimek kandidata, njegove rojstne 

podatke, organ in članstvo v organu, za katerega daje, izjavo o soglasju, 

datum izjave o soglasju ter podpis. 

S seznamom evidentiranih kandidatov za predsednika, se pred sklicem 

zbora seznani vse člane RD na oglasnih deskah v ribiških domovih.  

K gradivu za sklic zbora  se priloži tudi seznam evidentiranih kandidatov. 

Kadar so volitve Nadzornega sveta vodenje kandidacijskega postopka 

prevzame Zbor članov ob smiselni uporabi določil tega poglavja. 

 

20. člen 

Glasovnica 

Na glasovnici mora biti navedeno: »glasovnica za izvolitev predsednika 

RD in organov upravljanja«, oziroma »glasovnica za izvolitev nadzornega 

sveta«, pod napisom je zaporedna številka, za njo priimek in ime 

kandidata za predsednika RD, pod imenom kandidata so navedeni nazivi 

organov upravljanja, pod vsakim izmed njih pa imena kandidatov tega 

organa. 

Če je na eni glasovnici navedenih več kandidatov za predsednika RD, 

morajo biti njihova imena razporejena po abecednem vrstnem redu 

priimka, pod njihovimi imeni pa nazivi organov upravljanja, pod vsakim 

izmed njih pa imena kandidatov tega organa. 

Na glasovnici mora biti izrecno napisano, koliko kandidatov se voli in da 

oddan glas kandidatu pomeni tudi oddan glas kandidatom organov 

upravljanja, navedenim pod njegovim imenom. 

Na glasovnici je odtisnjena  štampiljka RD. 

 

IV. VOLITVE 

21. člen 

Volitve 

Kadar so na dnevnem redu Zbora članov volitve, naloge v zvezi volitev 

opravlja Volilna komisija in delovno predsedstvo. 

Pred začetkom volitev se zbor seznani o poteku kandidacijskega 

postopka. Poročilo o tem poda predsednik Volilne komisije, oziroma 

predsednik RD. 
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Vse kar je potrebno za izvedbo volitev pripravi Volilna komisija. 

 

22. člen 

Način volitev 

Volitve predsednika RD  in organov upravljanja so tajne. 

Volitve se lahko opravijo tudi z javnim glasovanjem, če se glasuje o zaprti 

listi na kateri je samo eden kandidat za predsednika RD ali Nadzornega 

sveta. 

V primeru, da je na kandidatni listi samo eden kandidat za predsednika 

RD  ali Nadzornega sveta, Upravni odbor pred volitvami sprejme sklep o 

načinu volitev. 

23. člen 

Tajne volitve 

Pred izvedbo tajnih volitev Volilna komisija  in delovno predsedstvo zbora 

članom z glasovalno pravico razdeli glasovnice in jih pozove da pristopijo 

k glasovanju. 

Delovno predsedstvo določi rok glasovanja na tajnih volitvah, ki ne sme 

biti daljši od 30 minut od poziva k volitvam. 

Po izteku roka volitev se delo zbora prekine največ za 30 minut, z 

namenom, da Volilna komisija in delovno predsedstvo ugotovi izid volitev. 

 

24. člen 

Javne volitve 

Kadar so volitve javne, se smiselno uporabljajo določila tega poslovnika, 

ki obravnavajo tajne volitve. 

25. člen 

Način glasovanja 

Na tajnih volitvah član glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred 

priimkom in imenom ali priimek in ime kandidata, za katerega želi 

glasovati. 

Oddan glas kandidatu pomeni tudi oddan glas kandidatom organov 

upravljanja, navedenim pod njegovim imenom. 

V primeru javnega glasovanja o zaprti listi se glasuje o zaprti listi kot 

celoti. 

26. člen 

Veljavnost glasovnice 

Neveljavna je glasovnica, ki ni bila oddana v določenem roku ali je oddana 

prazna ali iz nje ni mogoče ugotoviti volje volivca ali je volivec glasoval za 

več kandidatov, kot se jih voli. 

27. člen 

Ugotavljanje izida 
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Izvoljen je tisti kandidat za predsednika RD in kandidati za organe 

upravljanja iz njegove liste, ki je dobil več kot polovico oddanih glasov. 

Če je na glasovnici pri volitvah predsednika RD ali Nadzornega sveta več 

kandidatov in nobeden kandidat ni dobil več kot polovico vseh glasov se 

v drugi krog volitev uvrstita kandidata z največ glasovi. 

Drugi krog glasovanja se izvede na istem zboru v skladu z določbami tega 

poglavja. 

Po opravljenem drugem krogu volitev je izvoljen kandidat, ki je dobil 

večino glasov. 

Če dobita v drugem krogu kandidata enako število glasov je izvoljen tisti, 

ki ima daljši neprekinjen članski staž v RD. 

28. člen 

Objava izida 

O izidu volitev predsednik Volilne komisije ali predsednik delovnega 

predsedstva seznani Zbor članov takoj po ugotovljenem izidu volitev v 

nadaljevanju dela zbora. 

29. člen 

Ugotovitev  izida – za poročanje  

Ugotovitev  izida glasovanja obsega: 

 število razdeljenih glasovnic, 

 število oddanih glasovnic, 

 število neveljavnih glasovnic,  

 število veljavnih glasovnic, 

 število glasov ZA in število glasov PROTI, oziroma, kadar se pri 

volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, število 

glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati, 

 Ugotovitev da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan s 

predpisano večino. Kadar se pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več 

kandidatih za isto funkcijo tudi kateri kandidat je izvoljen oziroma 

imenovan. 

30. člen 

Zapisnik 

O ugotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik. Zapisnikarja določi 

volilna komisija sama izmed svojih članov. Zapisnik vsebuje naslednje 

obvezne vsebine:  

 podatke o evidentiranih kandidatih za organe Društva 

 kraj in datum izvedbe glasovanja, 

 število razdeljenih glasovnic, 

 število oddanih glasovnic, 

 število neveljavnih glasovnic,  

 število veljavnih glasovnic, 
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 število glasov ZA in število glasov PROTI, oziroma kadar se pri 

volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, število 

glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati, 

 ugotovitev da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan s predpisano 

večino. Kadar se pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za 

isto funkcijo tudi kateri kandidat je izvoljen oziroma imenovan. 

V. PRIMOPREDAJA 

31. člen 

Primopredaja 

Primopredajo opravljajo predstavniki organov RD prvi in drugi teden po 

izvolitvi. 

Dokler primopredaja ni opravljena, opravljajo tekoče posle člani organov, 

ki jim je prenehala funkcija. 

Predajalec poslov je dolžan prejemnika seznaniti z njegovimi pooblastili in 

odgovornostmi, predati dokumentacijo o delu organa in sredstva s 

katerimi je organ razpolagal. 

Prejemnik poslov je dolžan po uspešno opravljeni primopredaji izdati 

potrdilo, da predajalec poslov nima več obveznosti do organa. S tem 

prejemnik poslov prevzame posle. 

Prejemnik poslov s prevzemov poslov potrdi, da pozna in prevzema vsa 

pooblastila in odgovornosti prevzete funkcije. Če prejemnik poslov noče 

prevzeti poslov, navkljub s strani predajalca opravljenimi obveznostmi, se 

po treh tednih od datuma volitev šteje, da je primopredaja opravljena 

uspešno. 

Predajalce in prejemnike zastopajo predsedniki posameznih organov. 

 

32. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

33. člen 

Končne in predhodne določbe 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika prenehajo 

veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem pravilnikom. 

 

34. člen 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

Tajnik RD Radgona                                             Predsednik RD Radgona 

   Vlado Drvarič                                                             Andrej Vreča  
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Priloge: 

 

KANDIDATURA ZA ČLANE 

za volitve 202.. za mandatno obdobje 202.. – 202.. 

 

PODATKI O KANDIDATU  ZA PREDSEDNIKA  

PREDLAGATELJ :…………………………………………………………… 

Ime: ………………………………………………………………………….. 

Priimek: ……………………………………………………………………… 

Datum in kraj rojstva: ……………………………………………………….. 

Član RD Radgona od leta : ………………………………………………… 

Stalno prebivališče: ………………………………………………………… 

Naslov ali e-mail, na katerega želim prejemati pošto: ……………………. 

………………………………………………………………………………… 

Telefon ali GSM, na katerega sem dosegljiv-a: …………………………… 

 

PREDLAGAM  ZA  FUNKCIJO:                                                             Podpis 

predlaganega 

- podpredsednika ……………………………………………………… 

- tajnika  ………………………………………………………………… 

- gospodarja…………………………………………………………….. 

- blagajnika ……………………………………………………………… 

- vodja čuvajske službe in ……………………………………………… 

 

Opomba: Podpisani kandidat za predsednika in kandidati soglašajo z 

izvolitvijo!  

 

IZJAVA KANDIDATA 

 

Podpisani-a kandidat-ka izjavljam, da jamčim za verodostojnost 

navedenih podatkov in dajem soglasje k navedeni kandidaturi. 

Kraj in datum: ………………………… 

Podpis kandidata za predsednika: ……………….……………………… 

 

IZPOLNI VOLILNA KOMISIJA 

 

Volilna komisija RD je obrazec o kandidaturi sprejela dne ……………… 

Volilna komisija je dne ……………………… ugotovila, da kandidat 

izpolnjuje vse predpisane pogoje in da je kandidatura pravilna. 

Ugotovitev: …………………………………………………..… 

SOGLASJE KANDIDATA 
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Podpis predsednika Volilne komisije RD …………………………………. 

 

 

VOLITVE RD RADGONA 202.. 

 

        

Soglasje kandidata za …………………….. 

 

 

Podpisani 

______________________________________________________________ 

   (ime in priimek) 

 

roj. datum ______________________________________,:  

(dan, mesec, leto) 

s stalnim prebivališčem v/na 

______________________________________________________________ 

( kraj, ulica, hišna št.) 

 

 

i z j a v l j a m, 

 

 

da soglašam s kandidaturo za                                                                  

RD Radgona. 

 

 

na volitvah, ki bodo …. ……….2020 

 

V ____________________, dne __________202.. 

 

 

     Podpis kandidata: 
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SKLEP  o volitvah v volitvah v organe RIBIŠKE DRUŽINE RADGONA 

 

Na podlagi 32. člena Statuta RD Radgona z dne 21.06.2020 in na podlagi 

določil Pravilnika o volitvah in imenovanju v organe v RD Radgona z dne 

………..202.., in sklepa …./…… Upravnega odbora RD Radgona z dne 

......202.. ter sklepom sestanka Volilne komisije RD Radgona z dne 

..….202..  

Volilna komisija  prične postopek evidentiranja kandidatov in  objavi razpis 

kandidacijskega postopka in volitve za funkcije : 

  

 Predsednika RD Radgona, 

 podpredsednika,  

 gospodarja, 

 tajnika,  

 blagajnika, 

 vodja čuvajske službe in  

 pet članov Upravnega odbora iz ribiških podružnic 

Zbiranje prijav kandidatur se prične  ......202...  

Kandidacijski postopek se zaključi dne  ...... 202.. ob 24.00 uri. 

Kandidatura se pošlje oziroma vloži pri Volilni  komisiji v zgoraj naveden 

roku za vložitev kandidature. 

Kandidatura se pošlje oziroma vloži pri Volilni  komisiji na naslov:  

Ribiška družina Radgona, Podgrad 41, 9250 G. Radgona  

ali v ribiških domovih RD Radgona. 

 

Kandidatura se predloži v zaprti kuverti z napisom na kuverti : Volitve 202.. 

– Ne  odpiraj vloga ! 

Sklep in soglasja za kandidate in kandidaturo za člane za volitve 202.. za 

mandatno obdobje 202.. – 202.. se  predloži vsem predsednikom – 

vodjem ribiških podružnic in članom volilne komisije RD Radgona , prav 

tako pa se dajo na oglasne deske v vse  domove RD Radgona. 

Razpis za volitve ter vloga in soglasje za kandidate je objavljen na spletnih 

straneh RD Radgona https://rd-radgona.si/  in 

https://www.facebook.com/RDRadgona/ 

 

Volitve v organe RD Radgona, se izvedejo dne  ...... 202.. na Zboru 

članov RD Radgona.                                                                                                              

……………………. 

                                                                                                         

PREDSEDNIK Volilne komisije RD Radgona 

                                                                                                                         
 

https://rd-radgona.si/
https://www.facebook.com/RDRadgona/
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25.,29.  in 34. člena Statuta Ribiške 

družine Radgona z dne 21.06.2020, je Zbor članov Ribiške družine 

Radgona, na svojem zasedanju dne_______ sprejel 

PRAVILNIK o delovanju in odgovornosti blagajnika RD in blagajnikov RP 

 

1. člen 

Na podlagi 29. člena statuta Ribiške družine Radgona ( RD ) so naloge 

blagajnika: 

1. vodi blagajno RD, 

2. izvršuje gotovinska izplačila, 

3. poravnava finančne obveznosti RD, 

4. opravlja druge naloge po odredbi predsednika RD 

5. podrobneje je delo in dolžnost blagajnika RD opredeljeno v 

Pravilniku o finančno materialnem poslovanju RD Radgona. 

 

2. člen 

Na podlagi tega pravilnika pa so določene tudi naloge blagajnikov ribiških 

podružnic RD: 

1. predajajo in urejajo vse finančne zadeve z blagajnikom RD 

2. polagajo gotovinske pologe blagajniku RD 

3. včlanjujejo in vršijo obnovo članov svoje podružnice RD, pri čem 

sodelujejo s tajnikom RD 

4. kontrolirajo in delajo z davčnimi blagajnami v ribiških domovih 

podružnic RD 

5. so prisotni pri izvajanju letne inventure z inventurno komisijo 

podružnice 

6. kontrolirajo in usklajujejo z blagajnikom RD evidenčne finančne 

kartice podružnic RD 

7. urejajo finančne zadeve na prodajnih mestih dnevnih dovolilnic za 

njihovo podružnico 

3. člen 

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje RD po pravilniku o 

materialno – finančnem  poslovanju, v katerem društvo tudi določi način 

vodenja in izkazovanja podatkov o finančno – materialnem poslovanju RD, 

ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Blagajnik 

poroča o materialno – finančnem poslovanju upravnemu odboru. Delo 

blagajnika je javno. Vsak član RD lahko zahteva vpogled v finančno in 
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materialno poslovanje RD Radgona, ob sodelovanju člana Nadzornega 

odbora RD. 

4. člen 

Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik RD in predsednik 

upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik RD. 

Predsednik upravnega odbora RD razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah 

in okvirih sprejetega finančnega načrta. 

 

5. člen 

Poznati morajo vsebino vseh prihodkov in odhodkov, preveriti, ali so bili 

za posamezne finančne transakcije sprejeti ustrezni sklepi organov RD ter 

bile pravilno knjižene na finančno kartico ribiške podružnice. 

 

6. člen 

Glede na vrsto prihodkov morajo voditi tudi evidenco o porabi teh 

sredstev. Blagajnik RD vodi blagajniško poslovanja, prejemke, in  izdatke. 

Blagajniški dnevnik vodi knjigovodski servis. 

 

7. člen 

Če je RD Radgona dobila iz proračuna določena namenska sredstva, 

potem je blagajnik RD dolžan zagotoviti natančno evidenco in dokazila o 

porabi teh sredstev. Pri tem mu morajo biti v pomoč blagajniki podružnic. 

 

8. Člen 

Blagajnik RD mora posredovati vse finančne listine in obračune 

nadzornemu odboru, da jih lahko preveri. Če pride do davčnega 

inšpekcijskega nadzora, mora posredovati vso finančno dokumentacijo, 

po naročilu predsednika, davčnemu inšpektorju.  

 

9. člen 

V primeru kontrole računskega sodišča mora po nalogu predsednika 

blagajnik RD posredovati zahtevano dokumentacijo in obračune revizorju 

računskega sodišča. 

10. člen 

Finančna sredstva od prireditev, prodaje kart, startnine, najemnine in 

drugo, nakazuje ali predaja blagajnik podružnice, tedensko ali mesečno 

blagajniku RD ali nakazuje na TRR RD. 

 

11. člen 

Na prodajnih mestih, v ribiških domovih podružnic se finančna sredstva 

od prireditev, prodaje pijač in jedi, prodaje dovolilnic, startnine, najemnine 
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in drugo, sproti vnašajo v davčne blagajne, uporabnikom se obvezno 

izdaja račun. 

12. člen  

Če ni možnosti izdaje računa za dnevno dovolilnico na podlagi računa iz 

davčne blagajne, lahko blagajniki podružnic napišejo, za to natisnjeno 

vezano knjigo računa. 

13. člen 

Za pomoč pri prodaji dnevnih ribiški dovolilnic se lahko sklene pogodba z 

zunanjimi prodajalci, lahko pa tudi s posameznimi člani RD. S prodajalci 

se sklene pogodba v kateri se določi tudi provizija od prodaje dovolilnic in 

kdo mesečno prevzema izkupičke od prodaje. 

 

14. člen 

Izkupiček od takšne prodaje pobira  blagajnik RP do 10. v mesecu. Lahko 

pa tudi blagajniki ribiških podružnic, kateri izkupiček predajo blagajniku 

RD do 10. v mesecu. 

 

15. člen 

Obračuni v Ribiških podružnicah se vršijo mesečno. Blagajniki podružnic 

morajo predati finance do 10. v mesecu, blagajniku RD. Blagajnik RD, 

prejeta sredstva prenese na žiro RD naslednji dan, dan po prazniku 

oziroma v ponedeljek, če je bil denar predan v petek. 

 

16. člen 

Izredni in večji prihodki – prireditev se predajo blagajniku RD v roku 3 dni, 

po prireditvi. 

17. člen 

Za poslovanje z gotovino mora UO RD določiti blagajniški maksimum. To 

je znesek gotovine, ki ga lahko imajo podružnice v blagajni. Blagajniški 

maksimum je lahko določen v Pravilniku o finančnem in materialnem 

poslovanju, lahko pa ga s sklepom določi Upravni odbor.  

 

18. člen 

Blagajniški maksimum v eni ribiški podružnici RD je do 200 €, dvignjenih 

iz žiro računa RD. 

19. člen 

Gotovinska plačila podružnice se mesečno lahko vršijo do višine kot je 

določeno z zakonom. Morajo biti dokumentirana z uradnimi računi, ki 

morajo vsebovati vse potrebne podatke za obračun DDV. Obvezno mora 

biti napisana identifikacijska številka za DDV RD:  
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ID za DDV : SI 63350602. Pri obračunu blagajn ( maksimuma) se obvezno 

priložijo vsi računi v zbirniku, za nadaljnje knjigovodstvo. 

Račun za takšno plačilo mora tudi obvezno vsebovati: 

Kdo je kupil – plačal ime in priimek ( čitljivo izpisano ) ter podpis za katero 

podružnico – ime ribiške podružnice 

 

20. člen 

Vsa ostala nabava kakršnega koli materiala v vseh ribiških podružnicah 

se vrši izključno preko naročilnic RD Radgona.  

Vsi finančni dotoki, ki jih pridobijo podružnice se vršijo izključno prek TRR 

Radgona: 02341-0014536722, ter se beležijo na evidenčnih finančnih 

karticah ribiških podružnic. Predsednikom in blagajnikom podružnic se 

omogoči reden vpogled na saldo njihovih finančnih kartic, enkrat 

mesečno pa dobijo pismena obvestila o stanju. 

 

21. člen 

Ob neupoštevanju zgoraj navedenih smernic ali samovolji pri izvrševanju 

zgoraj navedenih dolžnosti, ki bi bile odkrite pri pregledu finančnega 

poslovanja blagajnika RD in blagajnikov ribiških podružnic, se poda delo 

blagajnika v pregled nadzornega odbora in nadzorni odbor poda ukrepe 

za nadaljnji postopek v RD. 

22. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona. 

23. člen 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o  prenehajo 

veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem pravilnikom. 

24. člen 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                              Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                              Andrej Vreča  

 

 

 

 

 

Priloge: 
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Vzorec izpolnjene vezane knjige – računa za dnevno dovolilnico 

 
 

Vzorec evidenčne finančne kartice Ribiške podružnice ………………… 

RD Radgona 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

knjiženja 

Podružnica……… RD 

januar 

Odlivi Prilivi Končno 

stanje  

Vstopni 

DDV 

Izstopni 

DDV 

Davek 

akontacija 

60% 

 Prenos iz leta 20……  4.136,61     

 Zavarovalnica SAVA  276,42      

 Elektro 28,91   5,21   

 Dnevne dovolilnice  117,00   21,09  

 Izkupiček  – prireditve   398,00   71,76  

 Nagrada …………. 51,50      

 Dvig za račune: računi 35,49      

 Telekom – blagajne  52,26   9,42   

 Komunala 7,56   0,66   

 Saubermacher 18,18   1,57   

 Davidov hram 379,35   68,41   

 Občina G. Radgona  442,00     

 Obračun DDV1/20… 171,60   31,25 190,35 18,75 

31.01.20 STANJE 721,77 5.192,31 4.470,54    
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Vzorec izpisane dnevne dovolilnice z računom iz davčne blagajne 

 

 
Vzorec prejemek za članski prispevek 
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25 člena Statuta Ribiške družine 

Radgona z dne 21.06.2020, je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravilnik o finančno materialnem poslovanju RD Radgona 

1. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina urejanja) 

S tem pravilnikom Ribiška družina Radgona (v nadaljevanju: RD) ureja 

način vodenja finančno materialnega poslovanja, vodenje poslovnih knjig, 

knjigovodske listine,  poslovne knjige, popis sredstev in obveznosti do 

virov sredstev, letno poročilo o poslovanju, hrambo knjigovodskih listin in 

poslovnih knjig, blagajniško poslovanje, računovodsko, predračunavanje 

in odgovornost. 

2. NAČIN VODENJA FINANČNO MATERIALNEGA POSLOVANJA 

 

2. člen 

(način vodenja in zagotavljanja podatkov o finančno materialnem 

poslovanju) 

(1) Računovodstvo zagotavlja podatke oziroma informacije o poslovni in 

finančni uspešnosti RD ter o njenem premoženjskem in finančnem stanju 

za notranje in zunanje uporabnike informacij.  

(2) RD uporablja pri vodenju poslovnih knjig Slovenski računovodski 

standard 33 ter pravila splošnih računovodskih standardov za vprašanja, 

ki jih  SRS 33 podrobneje ne obravnava.  

(3) RD ni zavezana za revidiranje računovodskih izkazov.  

(4) Računovodstvo RD vodi ter odgovarja za pravilnost vodenja 

imenovana oseba – član RD, ki se v skladu s tem pravilnikom imenuje 

blagajnik RD. Z blagajnikom RD se pisno opredelijo obveznosti in 

odgovornosti. 

(5) Če se RD odloči, da vodi poslovne knjige zanj  druga pravna ali fizična 

oseba, ki opravlja dejavnost vodenja poslovnih knjig, predsednik RD s to 

osebo sklene pogodbo o vodenju poslovnih knjig ter opredeli vse pravice, 

obveznosti in pristojnosti pogodbenih strank. 
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3. člen 

(izbrani sistem vodenja poslovnih knjig) 

(1) RD vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, 

prirejenega za svoje potrebe. 

(2) RD opravlja, v skladu s svojim statutom, nepridobitno in pridobitno 

dejavnost. Podatke o finančnem in materialnem poslovanju vodi ločeno 

za obe vrsti dejavnosti.  

3. KNJIGOVODSKE LISTINE 

4. člen 

(vrste knjigovodskih listin) 

Za vsak poslovni dogodek, ki se s poslovanjem v RD pokaže v spremembi 

sredstev ali obveznosti do virov sredstev ali v nastanku odhodkov, 

stroškov in prihodkov, se pridobi ali sestavi knjigovodska listina (prejeti 

računi, izdani računi, bančni izpiski, blagajniški prejemek in izdatek, 

blagajniški dnevnik, potrdilo o plačilu, obračun potnih stroškov, obračun 

amortizacije, obračun izplačil plač, obračun izplačil pogodbenih in drugih 

razmerij do fizičnih oseb, temeljnice, obračuni obresti, sklepi organov RD, 

reverzi, zahtevki ipd).  

5. člen 

(poslovni dogodki in knjigovodska listina) 

(1) Poslovni dogodki, ki v RD vplivajo na sredstva, obveznosti do virov 

sredstev, stroške, prihodke in odhodke, so: 

 nabava in prodaja neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev (nepremičnin, opreme in drugih opredmetenih 

osnovnih sredstev ter popravki njihovih vrednosti)  

 vplačila in izplačila preko blagajne in transakcijskega računa;  

 nabava blaga, materiala in storitev;  

 najemanje posojil; 

 nakazila in prejem dotacij, donacij in drugih vrst sredstev ter 

depozitov;  

 prodaja proizvodov, blaga, materiala in storitev;  

 finančne naložbe in drugi poslovni dogodki.  

(2) Vsak poslovni dogodek, ki izpričuje spremembo pri sredstvih in virih 

sredstev, prihodkih, stroških in odhodkih mora biti izkazan z verodostojno 

knjigovodsko listino.  
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(3) Knjigovodska listina je verodostojna, če se na njeni podlagi lahko brez 

dvomov spozna naravo in obseg poslovnega dogodka ter če vsebuje vse 

elemente predpisane v skladu z davčno zakonodajo.  

6. člen 

(knjigovodska listina za prevzem materialnih sredstev in storitev) 

(1) Za prevzem vseh vrst materialnih sredstev, ki se vodijo kot 

opredmetena osnovna sredstva ali v zalogi sestavi odgovorna oseba, ki jo 

imenuje predsednik, prevzemni list, ki vsebuje: 

 ime in naslov pravne ali fizične osebe, ki je listino izdala, z datumom 

in s številko; 

 opis poslovnega dogodka s podlago, količino, mersko enoto, ceno 

in z zneskom; 

 podpis osebe, ki je vrsto materialnega sredstva prevzela in 

 druge podatke, če so za vodenje evidenc potrebni. 

(2) Prevzemni list priloži blagajnik RD oziroma pooblaščena oseba od 

predsednika za prevzem sredstva k prejetemu računu. 

(3) Prejeti računi za opravljene storitve, ki nimajo priloženega delovnega 

naloga ali druge listine o opravljeni storitvi podpiše kot dokazilo in zapiše 

namen opravljene storitve predsednik RD. 

(4) Vso prejeto pošto in zunanje knjigovodske listine prejme tajnik RD. 

(5) Če ob dobavi posameznih vrst materialnih vrednosti ni zunanje 

knjigovodske listine, tajnik RD poskrbi za pridobitev le-te v roku 8 dni ter 

dobavo evidentira na prevzemnem dokumentu. 

(6) Prejete račune, ki se nanašajo na prevzem materiala, ki se ne vodi v 

zalogi in za opravljene storitve potrdi s svojim podpisom prejemnik 

materiala in storitve, predsednik RD pa potrdi račun s podpisom kar 

pomeni, da je račun od zastopnika RD potrjen in likvidiran. 

 

7. člen 

(izvedene knjigovodske listine) 

Računovodja – blagajnik RD, ki vodi poslovne knjige, lahko na podlagi 

izvirnih knjigovodskih listin izdela izvedene knjigovodske listine. Izvedene 

knjigovodske listine so temeljnice, obračun amortizacije, obračun 

podjemnih in avtorskih pogodb ter drugi obračuni za knjiženje v poslovne 

knjige. 
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8. člen 

(urejanje knjigovodskih listin) 

(1) Knjigovodske listine blagajnik RD sistematično odlaga po zaporednih 

številkah tako, da je na dnu številka ena, na vrhu pa vedno zadnja številka.  

(2) Vse prejete knjigovodske listine za vodenje poslovnih knjig, ki jih 

prejme pooblaščena oseba ali predsednik RD pa se le-te nanašajo na 

potrebo za evidentiranje v poslovne knjige preda predsednik RD oziroma 

od njega pooblaščena oseba blagajniku RD najpozneje v 8-ih dneh od 

prejema.  

(3) Vse knjigovodske listine, ki jih blagajnik RD prejme, sproti ureja in 

poskrbi da so verodostojna podlaga za vodenje poslovnih knjig. Vsaka 

vrsta knjigovodskih listin se številči v poslovnem in davčnem letu od 1 

naprej.  

(4) Na podlagi knjigovodske listine blagajnik RD knjiži poslovne dogodke 

najpozneje v mesecu dni od dneva izdaje oziroma prejetja listin. 

4. POSLOVNE KNJIGE 

9. člen 

(način vodenja poslovnih knjig) 

(1) RD vodi temeljne poslovne knjige in pomožne poslovne knjige, ki kot 

analitična evidenca predstavljajo razčlenitev temeljnih kontov glavne 

knjige, v skladu z izbranim načinom dvostavnega vodenja poslovnih knjig 

in na podlagi knjigovodskih listin, kot to določa SRS 33.  

(2) Temeljna poslovna knjiga je glavna knjiga. 

(3) Pomožne poslovne knjige so: 

 register opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 

sredstev; 

 analitična evidenca kupcev; 

 analitična evidenca dobaviteljev; 

 blagajna; 

 obračun plač; 

 materialno knjigovodstvo; 

 knjigovodstvo materiala in blaga; 

 evidence in obračun DDV. 

 finančne kartice enot katere služijo kot pripomoček  
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(4) Vse poslovne knjige se vodijo računalniško.  

 

10. člen 

(način določanja kontov) 

(1) Blagajnik RD ali Računovodski servis pripravi analitični kontni načrt, v 

katerem upošteva, da mora RD zagotavljati ločene podatke za obračun 

pridobitne in nepridobitne dejavnosti. V okviru kontnega načrta mora 

zagotoviti tudi možnost ugotavljanja prihodkov in odhodkov v skladu s 

finančnim načrtom, ki ga za vsako koledarsko leto sprejme Zbor članov 

RD. 

(2) Blagajnik RD je dolžan tekoče usklajevati analitični kontni načrt RD 

tako, da ustreza potrebam po izkazovanju poslovnega izida za zunanje in 

notranje uporabnike. 

(3) Analitični kontni načrt odobri Predsednik RD za tekoče leto pred 

začetkom leta. Dopolnitve kontnega načrta se lahko pričnejo uporabljati, 

ko jih odobri Predsednik RD.  

11. člen 

(vknjižbe v poslovne knjige in zaključevanje) 

(1) Vknjižbe v poslovne knjige morajo temeljiti na podlagi verodostojnih 

knjigovodskih listin. Pri tem se morajo upoštevati naslednja načela 

pravilnega in urejenega vodenja poslovnih knjig: 

 vsi zapisi morajo biti časovno zaporedni, popolni in ažurni; 

 poslovne dogodke je treba vpisati v ustrezne evidence praviloma v 

8 dneh, najkasneje pa enkrat mesečno, od dneva izdaje ali prejetja listine 

pri blagajniku RD. Še ne knjižene knjigovodske listine morajo biti na voljo 

pri blagajniku RD;  

 napačni zapisi se ne smejo brisati ali prečrtati, temveč se prikaže 

storno popravek in se zapiše pravilen zapis;  

 RD daje prednost vsebini pred obliko.  

(2) Poslovne knjige se zaključujejo vsako poslovno leto, razen registra 

opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.  

(3) Glavna knjiga in dnevnik se ob koncu koledarskega leta po opravljenih 

vseh vknjižbah odtisneta, kakor tudi vse analitične kartice glavne knjige in 

pomožnih knjig. Zadnjo stran vsake kartice podpiše blagajnik RD in 

predsednik RD.  
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(4) Register opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 

se vodi dokler se opredmetena osnovna sredstva uporabljajo.  

5. POPIS SREDSTEV IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

12. člen 

(poslovno leto in čas popisa) 

(1) V RD se poslovno leto ne razlikuje od koledarskega leta, zato se redni 

popis sredstev in obveznosti izvede na koncu poslovnega leta s stanjem 

31. decembra ter opravi uskladitev knjižnega in dejanskega stanja.  

(2) Popis sredstev se opravi od 28. decembra do 1. januarja, razen za vse 

terjatve in vse obveznosti, ki se popišejo med 15. in 20. januarjem 

naslednjega leta po stanju 31. decembra prejšnjega leta.  

13. člen 

(popisna komisija) 

(1) Popisno komisijo imenuje upravni odbor s sklepom v katerem mora biti 

določena vrsta in čas popisa. Upravni odbor lahko imenuje za posamezno 

vrsto popisa posebno komisijo, na primer za vsako Ribiško podružnico 

svojo komisijo. 

(2) Popisno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter dva 

namestnika.  

14. člen 

(odgovornost popisne komisije) 

(1) Predsednik in člani popisne komisije so odgovorni: 

 da je dejansko stanje s popisom natančno ugotovljeno, 

 da so popisni listi pravilno izpolnjeni, 

 da je popis opravljen pravočasno, 

 da je zapisnik o popisu pravilno sestavljen in dostavljen do konca 

meseca januarja naslednjega leta za preteklo koledarsko leto predsedniku 

RD,  

 da je zapisnik o popisu z opredelitvijo popisnih razlik vsebuje tudi 

predlog evidentiranja popisnih razlik.  

(2) Predsednik in člani popisne komisije so odgovorni za izvedbo popisa 

in verodostojni popis za:  

1. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve  

2. Opredmetena osnovna sredstva  

3. Naložbene nepremičnine  
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4. Dolgoročne finančne naložbe  

5. Dolgoročne poslovne terjatve  

6. Sredstva za odtujitev  

7. Zaloge materiala in trgovskega blaga  

8. Kratkoročne finančne naložbe  

9. Kratkoročne poslovne terjatve  

10. Denarna sredstva  

11. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve  

12. Dolgove (dolgoročne in kratkoročne obveznosti)  

13. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve  

14. Društveni sklad  

15. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve  

(3) Popisni list podpišejo člani popisne komisije, ki so opravili popis ter 

odgovorni predstavnik RD. Popisni list vsebuje podatke, ki jih za 

posamezno vrsto sredstev in obveznosti do virov sredstev predpisuje SRS 

33.  

15. člen 

(obveznost odgovornih oseb pri popisu) 

(1) Pred začetkom popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov je 

računovodja zadolžen pripraviti komisiji za popis natančna navodila o 

izvedbi popisa v skladu s slovenskimi računovodskim standardom 33.17.  

(2) Popisna komisija je dolžna opraviti popis in sestaviti poročilo v skladu 

z navodili iz prejšnjega člena.  

(3) Upravni odbor RD obravnava, potrdi in sprejme zapisnik o popisu pred 

pripravo in sestavo letnega poročila za Zbor članov. 

6. LETNO POROČILO O POSLOVANJU  

16. člen 

(vsebina letnega poročila o poslovanju) 

(1) RD mora sestaviti letno poročilo za poslovno leto, ki je enako 

koledarskemu letu. Letno poročilo o poslovanju RD obsega bilanco stanja 

in izkaz poslovnega izida s pojasnili, prilogo k izkazu poslovnega izida, ki 

prikazuje obseg pridobitne dejavnosti društva v obračunskem obdobju, s 

pojasnili, ter poročilo o poslovanju RD.  
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(2) Poročilo o poslovanju vsebuje opis poslovanja RD v obračunskem 

obdobju, za katero se sestavlja, in sicer predvsem način uresničevanja 

namena in ciljev RD obračunskem obdobju, opredeljenih v temeljnem aktu 

in finančnih načrtih, ter opis drugih pomembnih zadev s področja 

poslovanja RD, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju letnega poročila. 

Za pridobitno dejavnost se opiše vrsta in obseg 

 

17. člen 

(način priprave in rok za sprejemanje poročila o poslovanju) 

(1) Poročilo o poslovanju RD pripravi Upravni odbor RD in ga predloži 

Zboru članov RD.  

(2) Poročilo o poslovanju RD mora Zbor članov RD sprejeti pred njegovo 

oddajo na AJPES, to je najkasneje do 30. marca v tekočem letu za 

preteklo leto. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem 

opravljen notranji nadzor nad finančno materialnim poslovanjem RD, ki 

mora obsegati zlasti ugotavljanje, ali so poslovne knjige vodene v skladu 

z računovodskim standardom za društva, ali je sestavljeno v skladu s 

predpisi in ali  omogoča ocenjevanje ali so presežki prihodkov nad 

odhodki porabljeni za namene nepridobitne dejavnosti RD. 

7. HRAMBA  KNJIGOVODSKIH LISTIN  IN POSLOVNIH KNJIG 

 

18. člen 

(priprava listin za hranjenje) 

(1) Ko se konča obračunsko leto, se po knjiženju vseh poslovnih 

sprememb poslovne knjige, razen registra osnovnih sredstev, zaključijo. 

(2) Poslovne knjige se, po zaključenem poslovnem letu,  hranijo v arhivu 

RD. 

(3) Poslovne listine in knjige tekočega leta se hranijo v pisarni RD. 

19. člen 

(čas hranjenja) 

(1) Čas hranjenja se šteje od začetka leta po tem, ko je bil predan davčni 

obračun in letno poročilo. 

(2) Vse knjigovodske listine in poslovne knjige mora RD hraniti v skladu z 

roki zastaranja posameznega dogodka, ki ga dokazuje knjigovodska  

listina ali poslovna knjiga. 

(3) RD hrani posamezne knjigovodske listine in poslovne knjige: 
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 dve leti – prodajne in kontrolne bloke ter pomožne obračune in 

podobne knjigovodske listine; 

 tri leta – knjigovodske listine plačilnega prometa; 

 knjigovodske listine na podlagi katerih se knjižijo poslovne 

spremembe, z zakonom določene knjigovodske listine in pomožne knjige; 

 deset let – glavna knjiga, dnevnik in knjigovodske listine, ki so 

osnova za obračun DDV. 

 Trajno – letna poročila, računovodski izkazi (bilanca stanja in izkaz 

poslovnega izida), kupne pogodbe za nepremičnine, davčne listine, ki so 

vezane za nakup nepremičnin, končni obračun plač in izplačilne liste za 

obdobja, za katera ni končnih obračunov plač. 

8. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE 

20. člen 

(vodenje finančnih sredstev) 

(1) RD ima odprt transakcijski račun Št: 02341-0014356722 pri NLB PE 

GORNJA RADGONA 

(2) Denarna sredstva prejema RD na transakcijski račun od pridobitne in 

nepridobitne dejavnosti kot je opredeljeno v tem pravilniku.  

(3) RD vodi blagajno od koder se izplačujejo stroški in storitve ter 

vplačujejo opravljene storitve ter prejemki in izdatki v skladu s predpisi.  

 

21. člen 

(blagajniški prejemek in izdatek) 

(1) Za vsa vplačila v blagajno se uporablja v RD blagajniški prejemek. 

Blagajniški prejemek mora vsebovati: zaporedno številko, datum, naziv 

vplačnika, znesek ter namen vplačila in žig. Vsebovati mora podpise 

blagajnika RD in vplačnika. Izpolnjuje se v treh izvodih. Prvega dobi 

stranka, drugi se odloži v blagajni, tretji ostane kot arhiv v blagajniškem 

prejemku. Blagajniški prejemek se izstavi tudi za dvig gotovine iz 

transakcijskega računa. Za članarino se lahko izda plačniku potrdilo o 

plačilu. Potrdila o plačilu so priloga k blagajniškemu prejemku za prejem 

gotovine za blagajno in blagajniškemu izdatku za polog gotovine na 

transakcijski račun.  

(2) Prejeto gotovino mora RD polagati isti ali naslednji dan na 

transakcijski račun.  
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(3) Za vsa izplačila v blagajni se uporablja v RD blagajniški izdatek. 

Blagajniški izdatek mora biti izdan v treh izvodih in se enako odloži kot 

blagajniški prejemek. K blagajniškemu izdatku se morajo priložiti vse 

priloge (računi, obračuni, ipd.). Vsak račun in obračun mora podpisati 

odgovorna oseba ter odtisniti žig RD. Blagajniški izdatek se izstavi tudi za 

polog gotovine na transakcijski račun, da se ne preseže blagajniški 

maksimum.  

(4) Blagajniški maksimum za vsako posamezno leto sprejme upravni 

odbor RD. Če upravni odbor ni sprejel nove višine blagajniškega 

maksimuma velja maksimum, ki je bil sprejet na upravnem odboru.  

22. člen 

(blagajniški dnevnik) 

(1) V blagajniškem dnevniku se evidentirajo vsi prejemki in izdatki 

gotovine posameznega dne. Blagajniški dnevnik se mora zaključevati 

dnevno z izkazanim saldom gotovine v blagajni, s podpisom in žigom. 

Izdela v dveh izvodih. Prvi izvod se s prilogami odloži, drugi izvod ostane 

v knjigi blagajniški dnevnik.  

(2) Blagajniški prejemek, blagajniški izdatek in blagajniški dnevnik se 

lahko vodijo računalniško, če so povzeti vsi elementi na teh obrazcih.  

(3) Blagajniško poslovanje vodi blagajnik RD. 

9. ERAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN OBRAČUNAVANJE 

  

23. člen 

(finančni načrt) 

(1) RD sprejme s sklepom letni finančni načrt. V okviru letnega načrta 

RD je opredeljen plan financiranja in predračunski izkaz uspeha za 

nepridobitno in pridobitno dejavnost.  

(2) Vsi računovodski obračuni morajo biti sestavljeni s potrebno 

skrbnostjo in ob upoštevanju sodobnih metod na podlagi vknjižb 

poslovnih dogodkov iz knjigovodskih listin.  

 

24. člen 

(računovodski obračuni) 

(1) Računovodske obračune izdela Računovodski servis  ali blagajnik RD 

za notranje potrebe RD ter za zunanje uporabnike v skladu s predpisi in 

dogovori. Lahko pa predsednik RD poveri izdelavo računovodskih izkazov 
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in obračunov drugi pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje 

takšne dejavnosti.  

(2) Blagajnik RD je dolžan sprejeto in potrjeno letno poročilo na Zboru 

članov društva z vsemi prilogami predati v zakonitem roku zunanjim 

uporabnikom poročil in davčnega obračuna. 

 

10. OPREDELITEV ODGOVORNOSTI 

25. člen 

(opredelitev odgovornosti) 

(1) Dolžnosti in odgovornosti blagajnika RDin Računovodskega servisa, ki 

vodi poslovne knjige RD so: pravilnost vodenja poslovnih knjig, skrb za 

pravočasno in pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov na podlagi 

verodostojnih knjigovodskih listin ter sklepov organov RD, pravilna 

izdelava letnih izkazov in obračunov ter pravočasna sestava za obravnavo 

letnih poročil na zboru članov RD ter za predajo zunanjim uporabnikom.  

(2) Zastopnik oz. predsednik RD je odgovoren za zakonitost poslovanja 

ter za pravilno realizacijo letnih planov RD in sklepov Zbora članov.  

(3) Dolžnosti in odgovornosti so opredeljene tudi v Pravilniku o delovanju 

in odgovornosti blagajnika RD in blagajnikov podružnic. 

11. KONČNE DOLOČBE 

26. člen 

(neposredna uporaba SRS) 

Za vsa vprašanja, ki niso urejena v tem pravilniku, se neposredno 

uporablja SRS 33 in splošni SRS. RD lahko sprejme navodila ter ustrezne 

sklepe glede ustreznosti evidentiranja poslovnih dogodkov v poslovne 

knjige. 

27. člen 

(uveljavitev pravilnika) 

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančno 

materialnem poslovanju, ki je bil sprejet dne 13. januarja 2008. 

(2) Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD. 

 

Tajnik RD Radgona                                             Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                           Andrej Vreča      
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih in 15.a  člena tega zakona (Uradni 

list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo - Zdru-1) ter 25.  in 34. 

člena Statuta Ribiške družine Radgona z dne 21.06.2020, je Zbor članov 

Ribiške družine Radgona, na svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravilnik o delovanju ribiških podružnic RD Radgona 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Zakona o društvih (ZDru-1B) tudi društvom omogoča, da imajo svoje 

podružnice, kot to velja za gospodarske družbe in zavode. 

V statutu Ribiške družine Radgona ( RD ) je določilo, da ima RD Radgona 

Ribiške podružnice, 

Podružnice ustanavlja in razrešuje Upravni odbor RD Radgona ( UO ) 

 

2. člen 

Podružnice so oblika društvenega dela, organizirane po teritorialnem 

načelu. V podružnico se vključujejo člani, ki želijo v njej delovati zaradi 

stalnega prebivališča ali dela na določenem območju. 

Podružnico ustanovi upravni odbor RD, ko ugotovi, da njeno ustanovitev 

želi skupina članov. 

3. člen 

Podružnica ni pravna oseba, deluje pod imenom društva, z dodatkom 

podružničnega imena ter skladno s Statutom RD in Pravilnikom o 

delovanju Ribiških podružnic RD Radgona.  

 

II. RIBIŠKE PODRUŽNICE RD ( RP RD ) 

 

4. člen 

Zaradi neposrednega in smotrnega izvajanja dejavnosti, predvsem gojitev 

in varstvo rib, varovanje vode in narave ob njej in sklicevanje delnih občnih 

zborov RD Radgona, je družina razdeljena na Ribiške podružnice RD. 

  

5. člen 

Ribiške podružnice RD sestavljajo vsi člani, ki stalno prebivajo na območju 

Ribiške podružnice ter člani družine, ki nimajo stalnega prebivališča na 

območju, ki ga zavzema družina in se odločijo, da bodo dejavnost družine 

izvajali v posamezni Ribiški podružnici. 
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6. člen 

O vezavi v posamezni enot se lahko član odloči prostovoljni, 

organizacijsko o tem dokončno odloči upravni odbor. Ribiške podružnice 

RD so: 

1. Ribiška podružnica G. Radgona združuje krajev občine Gornja 

Radgona, 

2. Ribiška podružnica Linj združuje ribiče krajev občine Apače, 

3. Ribiška podružnica Radenci združuje ribiče krajev Občine Radenci, 

4. Ribiška podružnica  Tišina združuje ribiče krajev občine Tišina in 

5. Ribiška podružnica  Videm združuje ribiče krajev občine Sv. Jurij ob 

Ščavnici 

7. Člen 

Upravni odbor RD mora sprejeti sklep o ustanovitvi podružnice, s sklepom 

o ustanovitvi podružnice določi: 

 ime in poslovni naslov podružnice, 

 zastopnika podružnice, 

 dejavnosti podružnice in 

 pravice in dolžnosti podružnice 

 

III. DELOVANJE RIBIŠKE PODRUŽNICE 

 

8. člen 

V Ribiški podružnici RD člani uresničujejo svoje pravice na sestankih 

odbora podružnice. Sestanke  skliče zastopnik Ribiške podružnice, kateri 

je ob enem tudi član UO RD. Na sestankih odbora podružnice se pišejo 

zapisniki. Zapisniki se predložijo UO RD Radgona, kateri mora razpravljati 

o predlogih in pobudah RP zapisanih v zapisnikih. 

 

9. člen 

Zastopnik Ribiške podružnice – član UO RD seznanja o sestankih 

podružnice Upravni odbor RD, kateremu predlaga tudi predloge za 

sprejetje sklepov kateri se nanašajo na delo in planiranje podružnice. 

 

10. člen 

Ribiške podružnice za člane društva in za svoje člane organizirajo 

srečanja, športne aktivnosti in druge dejavnosti, ki zadovoljujejo interes 

članstva.  

11. člen 

Pri delu se lahko v dogovoru z Upravnim odborom RD Radgona 

povezujejo s sorodnimi združenji in društvi na svojem območju pri 
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organizaciji posameznih prireditev, svečanosti ali skupnih aktivnosti na 

drugih področjih. 

12. člen 

Na sestankih tudi pripravljajo letno poročilo o delu in letni plan Ribiške 

podružnice. Letni plan podružnice predlagajo za sestavo letnega plana 

RD Radgona.  

 

IV. ORGANI RIBIŠKE PODRUŽNICE 

 

13. člen 

Zbor članov Ribiške podružnice RD 

Odbor Ribiške podružnice RD 

Zastopnik podružnice in član UO RD 

 

14. člen 

Zbor članov Ribiške podružnice RD 

Najvišji organ podružnice je zbor članov podružnice, ki ima naslednje 

naloge: 

 skrbi za izvajanje dejavnost RD Radgona, katere se nanašajo na 

območje podružnice; 

 sprejme poslovnik za svoje delo; 

 imenuje in razreši zastopnika podružnice ( člana UO RD ) in 

njegovega namestnika; 

 imenuje in razreši odbor podružnice; 

 obravnava vse društvene zadeve RD Radgona in v zvezi s tem daje 

predloge, pobude in pripombe. 

 z vsemi predlogi, pobudami in pripombami seznanja UO RD ter jih 

predlaga v potrditev. 

15. člen 

Zbor članov Ribiške podružnice RD skliče po sklepu Upravnega odbora 

RD predsednik RD Radgona kateri ga tudi vodi.  

 

16. člen 

Zbor članov Ribiške podružnice RD, lahko vodi tudi zastopnik podružnice 

ali član upravnega odbora RD Radgona, katerega za to Upravni odbor RD 

pooblasti. 

17. člen 

Zbor članov Ribiške podružnice RD se izvede po določilih poslovnika o 

delu zbora članov RD. 
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18. člen 

Zbor članov podružnice je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica 

članov. Če zbor ob napovedanem času ni sklepčen, se začetek zbora 

odloži za 15 minut ter nato opravi, če je prisotnih najmanj 15 % vabljenih 

članov in so bili vsi opozorjeni na to sklepčnost. 

 

19. člen 

Zbor članov podružnice se lahko sestane najmanj enkrat letno, obvezno 

pa pred sklicem  volilnega zbora članov RD Radgona. 

 

20. člen 

Odbor Ribiške podružnice RD 

Podružnico vodi Odbor podružnice. Število članov odbora RP se 

sprejme na zboru članov podružnice.  

21. člen 

Odbor Ribiške podružnice RD sestavlja najmanj tri do pet članov 

podružnice. Člane odbora podružnice predlagajo in izvolijo na zboru 

članov Ribiške podružnice.  

22. člen 

Odbor Ribiške podružnice deluje po sklepih in usmeritvah članstva in 

organov RD Radgona. Odbor Ribiške podružnice RD ima enak mandat 

kot upravni odbor RD. 

23. člen 

Odbor Ribiške podružnice RD ima svoje sestanke na katerih sprejema – 

pripravlja predloge za delovanje RP RD, predloge predlaga v potrditev UO 

RD ali Zboru članov RD. 

24. člen 

Zastopnik Ribiške podružnice RD 

Naloge zastopnika RP RD so:  

 sklicuje in vodi sestanke Odbora Ribiške podružnice RD,  

 je član Upravnega odbora RD,  

 seznanja člane Odbora Ribiške podružnice RD s sklepi Upravnega 

odbora RD Radgona,  

 seznanja Upravni odbor RD Radgona o aktivnostih in delu Ribiške 

podružnice RD, 

 skrbi, da družina podružnici tekoče zagotavlja vse, kar je potrebno 

za izpolnitev plana dela Ribiške podružnice RD in RD,  

 opravlja druge naloge, za katere ga zadolži Odbor Ribiške 

podružnice RD, zbor članov Ribiške podružnice RD, upravni odbor 

RD ali predsednik RD Radgona. 
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V. VOLITVE RP RD 

25. člen 

Volitve članov odbora Ribiške podružnice RD 

Odbor Ribiške podružnice RD, na svojem sestanku, določi sestavo 

Odbora Ribiške podružnice RD, kateri obsega najmanj tri do pet članov. 

 

26. člen 

Kandidata za zastopnika RP RD in UO RD ter člane Odbora RP RD lahko 

predlagajo: 

 odbor podružnice ali UO RD 

 vsi člani podružnice 

 zbor članov podružnice ali zbor članov RD 

 člane odbora podružnice lahko predlaga kandidat za zastopnika RP 

Predlagani člani za zastopnika RP RD in UO RD ter člane Odbora RP RD 

morajo pred volitvami podpisati soglasje k kandidaturi. 

 

27. člen 

Zastopnika in člane odbora Ribiške podružnice RD izvoli zbor članov 

Ribiške podružnice RD z večino glasov članov, kateri so prisotni na zboru 

članov Ribiške podružnice RD. 

28. člen 

Volitve se izvedejo po določilih Poslovnika  o delu zbora članov RD 

Radgona. 

 

VI. NALOGE IN OBVEZNOSTI RP RD 

 

29. člen 

Naloge in obveznosti Ribiške podružnice RD 

Naloge Odbora Ribiške podružnice RD so:  

 skrbi za izvrševanje programa dela RD Radgona za območje Ribiške 

podružnice RD,  

 pripravi predlog letnega plana dela Ribiške podružnice RD, katerega 

poda za dopolnitev plana RD, 

 pripravi letno poročilo o delovanju Ribiške podružnice RD, 

 odloča o načinu izpolnjevanja delovne obveznosti članov Ribiške 

podružnice RD in vodi evidenco o opravljeni delovni obveznosti članov 

Ribiške podružnice RD, 

 predlaga enega člana Nadzornega odbora RD in Volilne komisije RD 

Radgona, 

 uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov RD in naloge, ki jih 

Ribiške podružnice RD naloži Zbor članov ali upravni odbor RD, 
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 Predlaga kontrolorje za ribiško kontrolo v Ribiški podružnici, 

 na zboru članov Ribiške podružnice RD predlaga in izvoli člana 

Upravnega odbora RD. 

 

VII. DOLŽNOSTI IN PRAVICE RP RD 

30. člen 

Dolžnosti in pravice Ribiške podružnice RD: 

 Ribiške podružnice RD uresničujejo letni program RD Radgona na 

določenem območju. Pred letni Zborom članov Ribiške podružnice 

RD pripravijo svoje predloge aktivnosti v naslednjem letu in 

predlagajo upravnemu odboru RD Radgona, da ga vključi v letni 

program.  

 Aktivnosti se finančno ovrednotijo in so kot take financirane iz 

sredstev RD Radgona.  

 Ribiška podružnica RD je za svoje delo odgovorna zboru članov RD, 

UO in predsedniku RD Radgona.  

 Za vse aktivnosti, ki jih planira in izvaja Ribiška podružnica RD je 

dolžna obvestiti UO RD.  

 Na področju zastopanja RD pa je za Ribiško podružnico RD dolžan 

zastopnik podružnice RD pridobiti pisno soglasje in pooblastilo 

predsednika RD ali UO RD Radgona. 

 

VIII. FINANČNO POSLOVANJE RP RD 

31. člen 

Finančno in administrativno poslovanje Ribiške podružnice RD poteka 

preko RD Radgona in po pravilniku o finančnem in materialnem 

poslovanju RD Radgona. 

32. člen 

Vsako planirano investiranje mora biti najprej, s predlogom Ribiške 

podružnice RD, predloženo UO RD Radgona kateri investicijo, s sklepom, 

odobri ali predlaga na sprejem na Zboru članov RD. 

 

33. člen 

Finančno delovanje blagajnikov Ribiške podružnice RD je podrobneje 

urejeno z Pravilnikom o delovanju in odgovornosti blagajnikov RD ter 

Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju RD. 

 

34. člen 

Zastopnik ali zadolženi blagajnik Ribiške podružnice RD je dolžan po vsaki 

prireditvi UO RD Radgona transparentno prikazati prihodke in odhodke z 
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dokazili originalnih računov, ki jih RD hrani za prikaz finančnega 

poslovanja. Izkupiček preda blagajniku RD. 

 

35. člen 

Finančno poslovanje RP RD se vodi s pomočjo informativne finančne 

kartice Ribiške podružnice RD.  

36. člen 

Prihodki in odhodki za posamezno Ribiško podružnico RD blagajnik RD 

sproti knjiži na finančno kartico podružnice.  

37. člen 

Vpogled na finančno kartico Ribiške podružnice je sproti omogočen, 

vendar mora biti podan izpis RP RD najmanj enkrat mesečno. 

 

IX. KONČNE DOLOČBE 

38. člen 

Ukinitev  Ribiške podružnice RD 

Ribiške podružnice RD lahko razreši samo Zbor članov RD na predlog UO 

RD, kateri mora za to podati opravičljiv vzrok za ukinitev. 

 

39. člen 

Končne in predhodne določbe 

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o delovanju RP prenehajo veljati 

določbe splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem pravilnikom. 

 

40. člen 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                             Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                           Andrej Vreča      
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 60., 61., 62. člena Zakona o 

sladkovodnem ribištvu ZSRib ter 25. in 34. člena Statuta Ribiške družine 

Radgona z dne 21.06.2020, je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravilnik o organizaciji in delovanju ribiško čuvajske službe RD 

1. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina urejanja) 

(1) S tem pravilnikom Ribiška družina Radgona (v nadaljevanju: RD), ureja 

organizacijo ribiško čuvajske službe, medsebojne odnose med RD in 

ribiškim čuvajem, poročanje ribiškega čuvaja, vrste in vsebino prijav 

ribiškega čuvaja. 

(2) Ribiški čuvaj je, za nošenje značke in izkaznice, uporabe značke in 

izkaznice, načinu poročanja ribiškega čuvaja ter vsebine in oblike vodenja 

evidenc, dolžan ravnati v skladu s Pravilnikom o obliki in vsebini značke in 

službene izkaznice ribiškega čuvaja ter poročanju in vodenju evidenc o 

opravljanju ribiško čuvajske službe (Uradni list RS, št. 85/08). 

 

2. ORGANIZIRANOST RIBIŠKOČUVAJSKE SLUŽBE 

2. člen 

(način organiziranja) 

(1) Za nadzor in varovanje voda ima RD organizirano ribiško čuvajsko 

službo. 

(2) Število ribiških čuvajev  predlaga pristojnemu ministrstvu, na predlog 

vodje ribiško čuvajske službe, upravni odbor RD.   

(3) Upravni odbor izmed ribiških čuvajev izbere in imenuje  vodjo ribiško 

čuvajske službe. 

(4) Vodja ribiško čuvajske službe organizira delo ribiško čuvajske službe 

na način, da so vsi vodotoki v ribiškem okolišu ustrezno nadzirani in 

varovani. 

(5) Vodja ribiško čuvajske službe opravlja nadzor nad delom ribiških 

čuvajev in je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru RD. 

 

3. člen 

(naloge in ukrepi ribiško čuvajske službe) 

(1) Ribiško čuvajska služba RD opravlja naloge na podlagi 61. člena 

Zakona o sladkovodnem ribištvu (v nadaljevanju zakon) in tega pravilnika. 

Ribiški čuvaj opravlja skladno z zakonom naslednje naloge: 
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1. nadzor nad ribolovom ;  

2. nadzor nad ribolovnimi dovolilnicami, plenom in ribiškimi 

pripravami ;  

3. pomoč in nasveti ribičem;  

4. obveščanje centra za obveščanje ob poginih rib;  

5. spremljanje gradbenih in drugih posegov  v ribiški okoliš in 

preverjanje skladnosti izvajanja posega  z načrtovanim;  

6. evidentiranje in obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja o 

nenapovedanih posegih na vodnih in priobalnih zemljiščih ribiškega 

okoliša;  

7. sprotno vodenje evidence in mesečno poročanje o opravljanju 

ribiško čuvajske službe na način in v obliki, ki je predpisan v Pravilniku ….;  

8. obveščanje ribiškega inšpektorja. 

(2) Poleg zakonsko določenih nalog ribiški čuvaj na podlagi dogovora ali 

naloga vodje ribiško čuvajske službe izvaja:  

1. v času drsti nadzira drstišča, 

2. nudi pomoč pri štetju in plašenju kormoranov 

3. sodeluje pri praktičnem delu usposabljanja kandidatov za 

ribiča. 

(3)  Ribiški čuvaj je dolžan nastopiti delo primerno oblečen in obut, pri sebi 

mora imeti službeni znak in izkaznico ter potrebne obrazce za izvajanje 

ukrepov. 

(4) Ribiški čuvaj pri izvajanju svojih nalog  izvaja ukrepe na podlagi 62. 

člena Zakona o sladkovodnem ribištvu. 

 

3. MEDSEBOJNI ODNOSI MED RD IN RIBIŠKIM ČUVAJEM 

 

4. člen 

(pogodba za opravljanje nalog ribiškega čuvaja) 

(1) Naloge ribiškega čuvaja lahko opravlja član RD na podlagi sklenjenega 

delovnega razmerja, pogodbe o zaposlitvi, ali na podlagi pogodbe o 

opravljanju začasnega ali občasnega dela. Naloge ribiškega čuvaja lahko 

opravlja član RD na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma na podlagi 

pogodb civilnega prava. 

(2) V pogodbi morata RD in ribiški čuvaj natančno opredeliti opis voda, ki 

so dane v nadzorstvo ribiškemu čuvaju in dolžnosti pri opravljanju 

nadzora. 

(3) Ribiška družina je dolžna ribiškega čuvaja zavarovati za primer 

nezgode pri delu. 

(4) Pogodbo za opravljanje nalog ribiškega čuvaja v imenu RD podpiše 

predsednik RD, na podlagi sklepa upravnega odbora. 
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 (5) Vsi ribiški čuvaji in kontrolorji v RD Radgona sprejmejo Dogovor o 

opravljanju čuvajske ali kontrolne službe ter podpišejo Soglasje k 

imenovanju. 

 

4. POROČANJE RIBIŠKEGA ČUVAJA 

 

5. člen 

Ribiški čuvaj je dolžan poročati: 

1. po končanem delu vodji ribiško čuvajske službe; 

2. sestaviti stroškovnik o delu (kilometrina, morebitni drugi stroški…); 

3. izdelati mesečno poročilo in ga do petega v mesecu dostaviti vodji 

ribiško čuvajske službe. 

 

5. VRSTE IN VSEBINA PRIJAV RIBIŠKEGA ČUVAJA 

 

6. člen 

(vrste prijav ribiškega čuvaja) 

Ribiški čuvaj je, na podlagi ugotovitev pri nadzoru voda in izvedenih 

kontrolnih pregledih pri ribičih, dolžan: 

1. sestaviti in vložiti pobudo za uvedbo disciplinskega postopka, na 

podlagi ugotovljene kršitve člana RD, v skladu s Pravilnikom o 

disciplinskem postopku RD; 

2. ustno in pisno obvestiti center za obveščanje ob poginu rib; 

3. sestaviti poročilo  in obvestiti RD o nenapovedanih posegih na 

vodnih priobalnih zemljiščih ribiškega okoliša; 

4. obvestiti vodstvo RD in sestaviti zapisnik   o onesnaženju voda in 

poginu rib; 

5. sestaviti prijavo in obveščati ribiškega inšpektorja o ugotovljenih 

kršitvah ali drugih ugotovitvah. 

7. člen 

(vsebina prijav) 

(1) Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka sestavi ribiški čuvaj na 

obrazcu, ki je priloga Pravilnika o disciplinskem postopku RD. 

(2) Ustno obveščanje centra za obveščanje opravi ribiški čuvaj s 

telefonom. Vsako obveščanje mora zapisati v svoje evidence tako, da 

zapiše datum in čas obveščanja. O vsakem obveščanju mora v 

mesečnem poročilu obvestiti upravni odbor RD.  

(3) Pisno obvestilo o poginu rib mora ribiški čuvaj poslati centru za 

obveščanje najkasneje naslednji dan po dogodku.  
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(4) Poročilo  o nenapovedanih posegih mora vsebovati opis lokacije, na 

kateri je prišlo do nenapovedanega posega, vrsto posega in odgovornega 

za izvedbo posega. 

(5) Zapisnik o onesnaženju voda in poginu rib mora vsebovati natančen 

opis kraja dogodka, čas ugotovitve, ugotovitve v zvezi onesnaženjem 

voda in poginom rib, kdo so bili očividci pri dogodku, kakšni ukrepi so bili 

izvedeni in kdo je bil o dogodku obveščen. Zapisnik je ribiški čuvaj dolžan 

nemudoma posredovati RD, kopijo  pa hrani v svoji evidenci. 

(6) V primeru ugotovitev kršitve določil zakona o sladkovodnem ribištvu 

ribiški čuvaj sestavi prijavo o ugotovljenih kršitvah, jo podpiše in pošlje 

ribiški inšpekciji, v primeru drugih ugotovljenih nepravilnostih sestavi 

poročilo in ga pošlje pristojni inšpekciji. 

(7)) V primeru začasnega odvzema ribolovne dovolilnice, začasnega 

zasega ribolovnega pribora ali vabe ali trajnega zasega protipravno 

uplenjenih rib je ribiški čuvaj dolžan odvzete ali zasežene predmete v 

najkrajšem času predati gospodarju RD. O odvzemu in predaji je dolžan 

sestaviti potrdilo. 

(8) Po osmi alineji 3. člena Pravilnika o ribolovnem režimu RD Radgona 

ima čuvaj ali kontrolor pravico in dolžnost;  

 če ribič nima veljavne dovolilnice lahko čuvaj ali kontrolor proda 

ribiču Dovolilnico za prodajo na ribolovnem mestu. Vrednost  take 

dovolilnice sprejme vsako leto Zbor članov RD Radgona. 

 lahko pa ribiški čuvaj ali kontrolor sklene pogodbo z RD Radgona 

o prodaji dnevnih ribolovnih dovolilnic.  

 

6. RIBIŠKI KONTROLOR 

8. člen 

Kontrolorji so nastavljeni kot pomoč čuvajem na teritorialnem območju. 

Najbolj pomembne pravice kontrolorja so zapisane na njegovi izkaznici. 

Na izkaznici je slika kontrolorja, vsaka izkaznica ima napisano Ribiško 

podružnico RD iz katere je kontrolor in številko. 

Kontrolor mora ob kontroli in po pozdravu takoj pokazati izkaznico 

 

9. člen 

( dolžnosti in pravice ) 

 Ribiški kontrolor sme kontrolirati in legitimirati, z njegovim 

privoljenjem vsakogar, ki lovi ali se mudi ob vodi s pripravami za ribolov ali 

očitnim namenom, da bo lovil ;  

 preprečevati nedovoljen ribolov  s tem, da o tem seznani čuvaja ;  

 nadzirati ribolovne upravičence pri uporabi ribolovnih priprav in vab 

ter izvajanj drugih določb o športnem ribolovu ;  
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 odkrivati kršitve predpisov o sladkovodnem ribištvu in predpisov o 

vodah; 

 kontrolirati ribolovne dovolilnice, če mu to ribič dovoli, če ne pokliče 

vodjo čuvajske službe ali čuvaja RD Radgona 

 

10. člen 

Kontrolorji delujejo po naročilu Upravnega odbora RD ali vodstva svoje 

podružnice.  

Vsak kontrolor mora podpisati soglasje, da se strinja z imenovanjem za 

kontrolorja. Soglasje podpiše  za svojo Ribiško podružnico. 

Vsak kontrolor mora podpisati tudi Dogovor o opravljanju kontrole 

Dogovor je nekakšen zbor najpomembnejših členov o pravilniku o delu 

čuvajsko kontrolne službe 

Na njem so zapisane tudi pravice in dolžnosti kontrolorja 

 

11. člen 

Če prav kontrolorje predlagajo vodstva podružnic RD potrdi pa jih Upravni 

odbor RD, pa morajo biti na razpolago tudi vodji čuvajske službe pri 

organizaciji večjih akcij 

Kontrolor dela v večini primerih samostojno v primerih večjih kršitev in 

čuvajskih akcijah pa kot pomoč čuvajem. 

 

12. člen 

Kontrolor dela samo po zadolžitvah in navodilih vodje čuvajske službe ali 

svoje podružnice. Do ribičev se vede korektno in prijazno, ne sme pa biti 

pod vplivom alkohola. 

Kontrolor je lahko vsak član RD kateri ima najmanj dve leti opravljen ribiški 

izpit, udeležiti pa se mora izobraževanja kontrolorjev katerega pripravi RD 

Radgona 

Predlog o njegovi razrešitvi poda Upravnemu odboru RD vodstva njegove 

podružnice  ali vodja čuvajske službe. 

 

13. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona. 

14. člen 

( končne in predhodne določbe ) 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika  prenehajo 

veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem pravilnikom. 
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15. člen 

( začetek veljavnosti tega pravilnika ) 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                              Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                             Andrej Vreča  

 

 

Priloge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogovor z čuvajem 

 

RIBIŠKA DRUŽINA RADGONA (v nadaljevanju: družina), ki jo zastopa 

predsednik RD ………………….. 

 

In 

 

Tov. ……………………………. (v nadaljevanju: čuvaj), 

rojen…………………………… in stanujoč 

……………………………………….., telefon………………………….. 

E – mail naslov …………………………………. 

 

sklepata naslednji 
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D O G O V O R 

o opravljanju čuvajske 

 

I. 

Predmet tega dogovora je nadzor nad vodami v ribiškem okolišu, s 

katerim upravlja družina. 

II. 

Stranki ugotavljata, da ima čuvaj opravljen ustrezen izpit za ribiškega 

čuvaja in da izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa 30. člen Zakona o 

sladkovodnem ribištvu - ZSRib (Ur. l. RS št. 61/2006) ter Pravilnik o 

opravljanju strokovnega izpita za ribiškega čuvaja (Ur. l. RS št. 99/2007 ). 

 

III. 

Čuvaj je član družine s člansko izkaznico RZS številka ………….. in je 

neprofesionalni ribiški čuvaj te družine s čuvajskim znakom in izkaznico 

številka ………………. 

Čuvaj pozna ribiški okoliš, s katerim upravlja družina, njegove meje, 

gojitvene in športno rekreativne vode, ribolovno ureditev, posebne 

omejitve, ki se nanašajo na izvajanje ribolova, stanje in zastopanost rib v 

vodah okoliša, pravilnik o športnem ribolovu družine in statut družine. 

 

IV. 

Čuvaj potrjuje, da je seznanjen z dolžnostmi in pravicami, ki jih ima po 

60.,61.,in 62. členu ZSRib in Pravilniku o delu čuvajske službe in o izpitih 

za ribiške čuvaje. Obvezuje se, da jih bo vedno dosledno upošteval in 

izvajal.  

Čuvaj se tudi obvezuje, da bo opravil predpisano število obveznih delovnih 

ur, ki velja za vsakega člana družine, vendar v obliki čuvajske službe in ne 

fizičnih opravil. 

V. 

Čuvaj bo o vseh za službo pomembnih ugotovitvah, ki zahtevajo hitro 

ukrepanje, takoj obvestil Center za obveščanje (112), stalno službo 

Ministrstva za notranje zadeve (113), vodjo čuvajske službe, gospodarja 

družine, predsednika družine, tajnika družine ali ribiškega oz. pristojnega 

inšpektorja. 

VI. 

Čuvaj se strinja s sklepom Upravnega odbora družine, na podlagi 

katerega družina zanj ne sklepa nikakršnega zavarovanja. Družina 

poravna razliko med rednim osebnim dohodkom čuvaja in dohodkom 
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zaradi bolniške, če je do nje prišlo zaradi poškodbe med opravljanjem 

čuvajske službe. 

VII. 

Čuvaj je dolžan voditi dnevnik obhodov, v katerega vpisuje vse obhode, 

opravljene na podlagi IV. člena tega dogovora, kot tudi posebnosti in 

ukrepe. 

VIII. 

Čuvajska služba, opravljena po drugem odstavku IV. člena tega 

dogovora, se izvaja iz naslova obveznih delovnih akcij članov družine. 

Čuvaj v tem primeru ni upravičen do nikakršne stimulacije. 

Za čuvajsko službo, ki presega časovni obseg, določen na podlagi 

drugega odstavka IV. člena tega dogovora, je čuvaj upravičen do 

povračila prevoznih stroškov za motorno kolo (polovična kilometrina) v 

obsegu, ki ga na predlog vodje čuvajske službe določi upravni odbor 

družine. 

Za veliko prizadevnost pri opravljanju čuvajske službe, ki je razvidna iz 

vpisov v dnevniku obhodov, Upravni odbor družine čuvaja lahko nagradi 

z brezplačno letno ribolovno dovolilnico. O tem odloča organ družine 

enkrat letno: ob začetku nove ribolovne sezone. Dovolilnica velja za 

prihodnje ribolovno leto na podlagi rezultatov iz leta, ki se izteka. 

 

IX. 

Dogovor velja pet let. Pred potekom veljavnosti Upravni odbor družine 

pripravi nov dogovor za naslednji pet let. 

Odpovedni rok tega dogovora je trideset dni. 

 

X. 

Dogovor je napisan v treh izvodih, od katerih enega prejme vodja čuvajske 

službe v družini, enega čuvaj, tretji pa je v arhivu družine. 

 

XI. 

Stranki bosta reševali morebitne spore sporazumno, sicer pa na 

pristojnem sodišču. 

 

V / Na Gornji Radgoni, dne …………. 

 

Predsednik družine :…………………..                                     

Čuvaj:……………………… 

 

žig 
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Soglasje z čuvajem 

 

RIBIŠKA DRUŽINA RADGONA 

ki jo  zastopa predsednik  ………………………………..    

in tov. ………………………… , član RD RADGONA 

 

sprejemata naslednje  

 

SOGLASJE K IMENOVANJU RIBIŠKEGA ČUVAJA 

 

Podpisani …………………………., rojen………….. stanujoč 

……………………………  z ribiško  

 

izkaznico RZS ……………… in izkaznico ribiškega čuvaja št. ……. 

 

SOGLAŠAM, 

 

da me RD Radgona imenuje za ribiškega čuvaja v radgonskem ribiškem 

okolišu. 

 

V / Na Gornji Radgoni, dne ……………….. 

 

Zastopnik družine: 

 

……………………… 

žig 

 

        Čuvaj 

 

…………………… 

 

 

Soglasje z kontrolorjem 

 

RIBIŠKA DRUŽINA RADGONA 

ki jo  zastopa predsednik  RD …………………………………….. in 

tovariš………………………, član RD RADGONA 

 

sprejemata naslednje  

 

SOGLASJE K IMENOVANJU RIBIŠKEGA KONTROLORJA 

 

Podpisani…………………………… , rojen …………….20… stanujoč 

…………………………… …………...z ribiško izkaznico 

…………………… in št. članske izkaznice RZS…………………… 

izkaznico ribiškega kontrolorja št. ………………………., 
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SOGLAŠAM, 

 

da me RD Radgona Ribiška podružnica …………………imenuje za 

ribiškega kontrolorja v radgonskem ribiškem okolišu Ribiške 

podružnice………………………. 

                                                                                       

V / Na Gornji Radgoni, dne …………………..20….                       

Predsednik RD Radgona………………………………………… 

Za RD Radgona Ribiška podružnica ……………………                         

Kontrolor 

…………………………………..                                                       

……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogovor z kontrolorjem 

 

RIBIŠKA DRUŽINA RADGONA – RIBIŠKA PODRUŽNICA  

………………….., ki jo zastopa predsednik RD …………………….. in 

zastopnik Ribiške podružnice ……………………… 

 

in 

tov. ………………………….. (v nadaljevanju: kontrolor ), 

roj.…………………..  stanujoč  

…………………………………………………Tel………………………… 

                                           

E – mail naslov: ……………………………………………………………… 

 

sklepata naslednji 
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D O G O V O R 

o opravljanju kontrole  

 

I. 

Predmet tega dogovora je nadzor in kontrola nad vodami v ribiškem 

okolišu, s katerim upravlja Ribiška družina Radgona Ribiška podružnica 

……………………….. 

II. 

Stranki ugotavljata, da ima kontrolor opravljeno ustrezno interno 

izobraževanje za ribiškega kontrolorja in da izpolnjuje druge pogoje, kateri 

so navedeni v tem dogovoru.  

III. 

Kontrolor je član družine s člansko izkaznico RZS številka ……………… 

in je neprofesionalni ribiški kontrolor RD Radgona 

enota…………………….. z izkaznico kontrolorja številka RP  00…… - ..... 

. 

Kontrolor pozna ribiški okoliš, s katerim upravlja RD – ribiške podružnice 

……………., njegove meje, gojitvene in športno rekreativne vode, 

ribolovno ureditev, posebne omejitve, ki se nanašajo na izvajanje ribolova, 

stanje in zastopanost rib v vodah okoliša, pravilnik o ribolovnem režimu in 

športnem ribolovu družine ter statut družine. 

 

IV. 

Kontrolor potrjuje, da je seznanjen z dolžnostmi in pravicami, ki jih ima po 

Pravilniku o delu čuvajske službe in kontrolorjev in tem dogovoru. 

Obvezuje se, da jih bo vedno dosledno upošteval in izvajal.  

Kontrolor se tudi obvezuje, da bo opravil najmanj predpisano število 

obveznih delovnih ur, ki velja za vsakega člana družine, vendar v obliki 

kontrolne   službe in ne fizičnih opravil. Mesečno mora o svojem delu 

poročati vodji čuvajske službe RD in vodstvu podružnice. 

 

V. 

Kontrolor bo o vseh za službo pomembnih ugotovitvah, ki zahtevajo hitro 

ukrepanje, takoj obvestil vodjo čuvajske službe ali enega od čuvajev RD 

Radgona, in vodstvo podružnic. 

Če bo potrebno zelo hitro ukrepanje pa lahko obvesti tudi Center za 

obveščanje (112), stalno službo Ministrstva za notranje zadeve (113) ali 

ribiškega oz. pristojnega inšpektorja. 

 

VI. 
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Kontrolor se strinja, da RD Radgona zanj ne sklepa posebej nikakršnega 

zavarovanja. 

VII. 

Kontrolor  je dolžan voditi dnevnik obhodov, v katerega vpisuje vse 

obhode, opravljene na podlagi IV. člena tega dogovora, kot tudi 

posebnosti in ukrepe. 

VIII. 

Kontrolna služba, opravljena po drugem odstavku IV. člena tega 

dogovora, se izvaja iz naslova obveznih delovnih akcij članov družine. 

Kontrolor v tem primeru ni upravičen do nikakršne stimulacije. 

Za kontrolno službo, ki presega časovni obseg, določen na podlagi 

drugega odstavka IV. člena tega dogovora, je kontrolor lahko upravičen 

do povračila prevoznih stroškov za motorno kolo (polovična kilometrina) 

v obsegu, ki mu ga na njegov predlog vodja čuvajske službe ali vodstva 

enote odobri Upravni odbor RD.  

Za veliko prizadevnost pri opravljanju kontrole, ki je razvidna iz vpisov v 

dnevniku obhodov, upravni odbor RD  kontrolorja lahko nagradi z 

brezplačno letno ribolovno dovolilnico. O tem odloča vodstvo ribiške 

podružnice enkrat letno: ob začetku nove ribolovne sezone. Dovolilnica 

velja za prihodnje ribolovno leto na podlagi rezultatov iz leta, ki se izteka. 

 

IX. 

Dogovor velja pet let. Pred potekom veljavnosti upravni odbor RD, na 

predlog vodja čuvajske službe ali vodstva podružnice, pripravi nov 

dogovor za naslednje  obdobje. 

Odpovedni rok tega dogovora je trideset dni. 

 

X. 

Dogovor je napisan v treh izvodih, od katerih enega prejme vodja čuvajske 

službe v družini, enega kontrolor, tretji pa je v arhivu družine. 

 

XI. 

Stranki bosta reševali morebitne spore sporazumno, sicer pa na 

pristojnem sodišču. 

 

V / Na Gornji Radgoni, dne …………………….. 

Predsednik družine :…………………………………………..                                             

Kontrolor : ……………………………………………………… 

Zastopnik ribiške podružnice:………………………………… (žig) 
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Poročilo čuvaj – kontrolor  

 

POROČILO O NAČRTOVANIH OBHODIH ČUVAJA in KONTROLORJA 

 

VODJA ČUVAJSKE SLUŽBE : ……………………. tel. 

……………………………. 

 

IZVAJANJE ČUVAJSKE SLUŽBE v sezoni 20……./20……. 

 

1. SPLOŠNI PODATKI : 

Ime in priimek      …………………………..       št. član. izkaznice………….  

št.čuvaj.izk.in znaka…………..     

Naslov 

……………………………………………………………………………… 

Telefonske številke v službi……………….           doma…………….                  

mobilni……………… 

E – naslov  ……………………………………..    

Funkcije v RD Radgona   ČUVAJ 

NJEGOV POMOČNIK KONTROLOR 

2. SPLOŠNI PODATKI kontrolor : 

Ime in priimek      …………………………..       št. član. izkaznice………….  

št. čuvaj.izk.in znaka…………..     

Naslov 

……………………………………………………………………………… 

Telefonske številke v službi……………….           doma…………….                  

mobilni……………… 

E – naslov  ……………………………………..    

Funkcije v RD Radgona   KONTROLOR 

 

3. ČUVAJSKI OBHODI : 

Mesec: ……………………………………………………..  

 

 
Postavka  Datum Datum Datum Datum Datum  Datum Datum Skupaj 

Skupaj prevoženi kilometri 

km 

        

Skupaj porabljeni čas ( ure ) 

 

        

Skupno št. Opravljenih 

kontrol  

        

Število brezhibnih ribičev 

 

        

Št. ribičev brez rib. 

dovolilnice  
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Št. ribičev brez vpisanega 

datuma 

        

Št. ribičev s prek. št. ujetih 

rib 

        

Št. ribičev, ki so lovili v 

lovopustu  

        

Št. ribičev s podmerskimi 

ribami 

        

Št. ribičev, ki so lovili na 

prep.vabe 

        

Druge nepravilnosti 

 

        

Število opozorjenih ribičev 

 

        

Št. ribičev z dvema ali več 

naprav 

        

Število izrečenih mandatnih 

kazni 

        

Število predlog za uvedbo 

disc. postopek 

        

Moja prisotnost ob vodi 

 

        

Prisotnost kontrolorja ob 

vodi 

        

SKUPAJ OBHODI 

 

        

   

Datum priprave poročila :                       Posebnost  :                                         

Podpis : 
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25 člena ter 33.člena  Statuta Ribiške 

družine Radgona z dne 13.01.2008, je Zbor članov Ribiške družine 

Radgona, na svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravilnik o poslovanju disciplinske komisije RD 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Disciplinsko komisija - razsodišče pri Ribiški družini Radgona (v 

nadaljevanju disciplinsko razsodišče) je prvostopenjski organ, ki posluje 

po Zakonu o sladkovodnem ribištvu  in po Statutu, določbah, pravilih in 

internih aktih Ribiške družine Radgona (v nadaljevanju družina).  

 

2. člen 

Disciplinska komisija sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika, 

ki jih izvoli Zbor članov. Člane disciplinskega razsodišča predlaga Upravni 

odbor RD, potrdi pa Zbor članov RD. Disciplinsko razsodišče je sklepčno, 

če so prisotni predsednik, zapisnikar ter najmanj dva člana oziroma njuna 

namestnika.  

Mandat članov disciplinskega razsodišča traja 5 let.  

 

3. člen 

Disciplinsko razsodišče je neodvisno in odloča po prostem preudarku 

držeč se načel demokratičnega iskanja materialne resnice, veljavnih 

zakonov, predpisov, uredb v sladkovodnem ribištvu ter sklepov 

Upravnega odbora in Zbora članov družine.  

Pri sprejemanju odločitev je disciplinsko razsodišče vezano na določila 

statuta, tega pravilnika in pravilnika o disciplinski odgovornosti članov RD 

Radgona.  

V vsakem postopku mora ugotoviti resničnost vseh okoliščin in dejstev, ki 

so pomembna za izrek pravične razsodbe.  

Proučiti mora obremenilne okoliščine kršilca, kot tudi okoliščine ki so 

kršitelju v korist. Člani družine ne morejo biti disciplinsko kaznovani ne da 

bi jim bila dana možnost zagovora.  

 

4. člen 

Disciplinski postopek zoper člane družine se izvaja tudi tedaj, če je 

storjeno dejanje upravno ali sodno kaznivo.  
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Pregon disciplinskih prestopkov zastara v 6 ( šestih) mesecih od dneva 

ugotovitve identitete kršilca s tem, da po preteku 1 ( enega) leta od 

storitve dejanja disciplinski postopek generalno zastara.  

Kadar je dejanje obenem tudi upravno ali sodno kaznivo zastara v rokih, 

ki veljajo za zastaranje pregona upravnih prekrškov oziroma kaznivih 

dejanj.  

5. člen 

O posamezni disciplinski kršitvi je mogoče razsojati in izreči ukrep le 

enkrat.  

6. člen 

Če kršilce stori več disciplinskih prekrškov ali če stori nov disciplinski 

prekršek v času poteka disciplinskega postopka, se vsi prekrški, ki jih je v 

tem času storil, obravnavajo skupaj in izreče se enoten disciplinski ukrep,  

 

7. člen 

Član družine ima v disciplinskem postopku pred disciplinskim 

razsodiščem družine lahko svojega zagovornika.  

Zagovornik ima pravico biti prisoten pri vseh dejanjih v disciplinskem 

postopku in sicer od zaslišanja dalje, vendar morata biti na obravnavah in 

zaslišanjih prisotna oba, tako član kršitelj kot zagovornik.  

Član kršitelj je v tem primeru dolžan tri dni po prejemu vabila, pismeno 

obvestiti disciplinsko razsodišče družine, da ima svojega zagovornika.  

Zagovornik se mora izkazati s pismenim pooblastilom iz katerega mora 

biti razvidno na kaj se pooblastilo nanaša, kdo je pooblastilo izdal in obseg 

pooblastila. 

8. člen 

V primeru, da član pismeno ne obvesti disciplinskega razsodišča v roku, 

ki ga določa 7. člen tega pravilnika o svojem zagovorniku, lahko 

disciplinsko razsodišče prepove udeležbo zagovornika . na vseh 

disciplinskih postopkih, v katerih se obravnava kršiteljev prekršek.  

 

9. člen 

V primeru, ko je član obvestil disciplinsko razsodišče družine, da ima 

svojega zagovornika, je disciplinsko razsodišče dolžno pošiljati 

zagovorniku vse pismene odpravke, ki se nanašajo na postopek proti 

članu, ki ga zagovarja. 

10. člen 

Vsi pismeni odpravki se ribiču vročajo osebno.  

Osebna vročitev se opravi tako, da se pošlje odpravek na njegov naslov 

po pošti s priporočenim pismom in povratnico.  
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Vročitev velja za opravljeno, če je član prejel pošiljko in podpisal vročilnico 

oziroma povratnico. 

Smatra se, da je pismeni odpravek vročen članu pravočasno, če mu je 

vročen vsaj osem ( 8) dni pred dnem, ki je določen za kakršno koli dejanje 

v disciplinskem postopku. 

11. člen 

Če član pismenega odpravka noče sprejeti, ali če disciplinskemu 

razsodišču ni sporočil spremembe naslova, se izvrši nadomestna vročitev 

pismenega odpravka. Ko pošta sporoči, da je naslov člana neznan 

oziroma, da noče sprejeti pismenega odpravka, se odpravek oziroma 

vabilo objavi na oglasni deski ribiškega doma tiste Ribiške podružnice, 

katere član je kršitelj.  

Po preteku 14 dni od objave na oglasni deski, se smatra, da je vabilo 

izročeno in disciplinsko razsodišče lahko prične s postopki.  

 

12. člen 

Za manjše prekrške se s kršilcem opravi sporazumna mandatna 

poravnava odškodnine, na samem kraju prekrška.  

Poravnavo odškodnine opravi ribiški čuvaj v korist družine. Zoper 

mandatno poravnavo odškodnine ni pritožbe.  

 

II. DISCIPLINSKI TOŽILEC 

13. člen 

Disciplinski tožilec (v nadaljevanju tožilec) je neodvisen in ga izvoli ali 

razreši Zbor članov družine na predlog Upravnega odbora družine.  

Mandatna doba disciplinskega tožilca traja 5 (pet ) let.  

 

14. člen 

Naloga tožilca je, da v roku 14 (štirinajst) dni po prejemu prijave izvede 

potrebne poizvedbe in sestavi obtožnico, ki jo predloži predsedniku 

disciplinskega razsodišča. Tožilec je dolžan predlagati disciplinski 

postopek vselej, čim je podan utemeljen sum za prestopek. 

  

15. člen 

Tožilec je dolžan v predhodnem postopku zaslišati člana družine, proti 

kateremu je vložena prijava o kršitvi članskih obveznosti. Člana mora 

pismeno povabit na zagovor kot je določeno v 10. in 11. členu tega 

pravilnika.  

O zagovoru sestavi zapisnik, ki ga član lastnoročno podpiše.  

Zagovor oziroma zaslišanje mora praviloma potekati v uradnih prostorih 

družine.  
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Če družina nima svojih uradnih prostorov pa na drugem primernem kraju, 

ki ga določi tožilec. 

16. člen 

Tožilec lahko, če tako zahteva stopnja kršitve ali pa je to potrebno zaradi 

boljše razjasnitve same kršitve, zasliši tudi priče, ki so navedene v prijavi, 

ali pa jih pismeno navede kršilec.  

O zaslišanju prič se sestavi zapisnik, ki ga priče lastnoročno podpišejo.  

 

17. člen 

Tožilec lahko tudi sklene, da ne vloži obtožnice, če ugotovi, da dejanje ni 

disciplinski prestopek, da zanj ni dovolj dokazov ali da je disciplinski 

postopek zastaral.  

Kadar tožilec sklene, da ne bo vložil obtožnice, obvesti o Upravni odbor 

družine, ki pa lahko pri disciplinskem razsodišču sproži uvedbo 

disciplinskega postopka s sklepom.  

 

18. člen 

Obtožni predlog mora vsebovati:  

 osebne podatke o storilcu disciplinskega prekrška; priimek in 

ime, rojstne podatke, stalno prebivališče, morebitne funkcije v organih 

družine, ZRD ali RZS, ali mu je bil že izrečen ukrep zaradi disciplinskih 

prekrškov;  

 kratek opis disciplinskega prekrška;  

 zbrane dokaze;  

 predlog za izrek disciplinskega ukrepa;  

 obrazložitev z navedbo morebitnih olajševalnih ali obtežilnih 

okoliščin, ki so pomembne za izrek disciplinskega ukrepa.  

 

19. člen 

Tožilec lahko na podlagi dokazov sestavi obtožnico za storjene prekrške 

krivolovcem  nečlanom ali turistom.  

Z kršiteljem-ji mora tožilec opraviti razgovor in predlaga poravnavo za 

povzročeno škodo. Če z kršiteljem -ji ni mogoče doseči poravnave, se 

obtožnica izroči v postopek pri pristojnem sodniku za prekrške oziroma 

po teži prekrška pristojnemu rednemu sodišču ali ribiškem inšpektorju.  

 

III. DISCIPLINSKI POSTOPEK 

20. člen 

Disciplinsko razsodišče vodi postopek proti članom ali funkcionarjem 

družine, ki so zagrešili disciplinski prestopek.  
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Proti nečlanom družine ne more uvesti disciplinskega postopka, lahko pa 

ga predlaga neposredno disciplinskemu razsodišču tiste ribiške družine, 

katere član je zagrešil disciplinski prestopek.  

Disciplinsko razsodišče prav tako ne more obravnavati prestopkov 

krivolovcev nečlanov ali turistov. 

21. člen 

Disciplinski prestopek stori tisti član, funkcionar, delavec družine ali 

športni ribič:  

 kateri izvaja ribolov v nasprotju z veljavnimi zakoni, predpisi o 

sladkovodnem ribištvu in sklepi Upravnega odbora ali Zbora članov RD;  

 kateri malomarno ravna s premoženjem družine ali izkorišča svoj 

položaj za pridobitev materialne koristi za sebe ali za drugo osebo;  

 kateri zanemarja ali ne izvršuje poverjene mu dolžnosti;  

 kateri se obnaša nešportno ali ignorantsko proti ribičem, ribiškim 

čuvajem, funkcionarjem in drugim vodilnim osebam v družini; 

 kateri krši delovno pogodbo, ki jo je sklenil z družino, ali 

zlorablja svoj položaj.  

22. člen 

Disciplinski postopek proti članu družine se začne na pisno zahtevo:  

 disciplinskega tožilca družine, 

 nadzornega odbora družine, 

 upravnega odbora RD,  

 pristojnega ribiškega inšpektorja, 

 drugih uradno pooblaščenih oseb.  

 

23. člen 

Vsak član družine, ki sam ugotovi ali kako drugače zve za kršitev članskih 

obveznosti, ima pravico in dolžnost dati pobudo za uvedbo disciplinskega 

postopka proti članu kršitelju.  

Član družine da pismeno pobudo enemu od organov, ki so našteti v 22. 

členu tega pravilnika. 

24. člen 

Če ribiški inšpektor ali ustrezen občinski organ pri upravljanju svoje 

nadzorne funkcije ugotovi kršitev članskih obveznosti pri članih ali organih 

družine, je dolžan o tem obvestiti nadzorni odbor družine s predlogom, da 

proti članu ali članom organa družine sproži disciplinski postopek.  

 

25. člen 

Ribiški čuvaj, ki ugotovi kršitev članskih obveznosti, mora o prekršku 

napraviti posebno poročilo na obrazcu " Zapisnik o krivolovu " v dveh 

izvodih.  
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Zapisnik mora vsebovati zlasti naslednje podatke:  

 točne podatke o kršilcu z navedbo priimka, imena, rojstnih 

podatkov in stalnim prebivališčem;  

 podatke o prekršku z navedbo kraja, dneva, ure ko je bil prekršek 

storjen, s kakšnim dejanjem je bil prekršek storjen in katera določila 

pravilnika o disciplinski odgovornosti članov RD Radgona so bila kršena;  

 morebitna materialna škoda, ki je bila pri tem storjena  

 podatki o dokazih ter pričah, ki so prekršek videle; 

 podatki o obnašanju kršilca ob ugotovitvi prekrška.  

 

26. člen 

Če pride do odvzema ribiških priprav, mora ribiški čuvaj izdati kršilcu 

obrazec "Potrdilo o odvzemu ribiških priprav", na katerem morajo biti 

zapisani naslednji podatki :  

 število ribiških palic in ribiških kolesc ;  

 ime tovarne in model ribiške palice ali kolesca ;  

 če ima ribiška palica ali kolesce kakšen poseben znak - opis le 

tega; 

 vsebina ribiške torbe, kovčka ali kasete;  

 drugi ribiški pribor.  

27. člen 

Ko predsednik disciplinskega razsodišča družine dobi obtožni predlog, 

mora ugotoviti ali je sestavljen v skladu z določili 18. člena tega pravilnika.  

V primeru, ko predsednik razsodišča družine ugotovi, da je obtožni 

predlog pomanjkljiv, zahteva od tožilca dopolnitev obtožnega predloga.  

Ko je obtožni predlog dopolnjen, predsednik disciplinskega razsodišča 

razpiše obravnavo.  

28. člen 

Disciplinsko obravnavo vodi predsednik disciplinskega razsodišča, ki 

odredi obravnavo tako, kot je določeno v 10. členu tega pravilnika.  

Disciplinsko razsodišče povabi k razpisani obravnavi kršilca in 

morebitnega zagovornika, tožilca in morebitne priče .  

Vabilo na obravnavo se kršilcu, njegovemu morebitnemu zagovorniku in 

pričam pošlje po določilih 10. in 11. člena tega pravilnika.  

O obravnavi se vodi zapisnik in magnetogram. 

 

29. člen 

Zapisnik obravnave mora vsebovati naslednje podatke:  

 kraj, dan in uro obravnave;  

 sestavo disciplinskega razsodišča družine;  
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 prisotnost prič, kršitelja, morebitnega zagovornika kršitelja, 

osebne podatke kršitelja 

 kdo je zastopal obtožni predlog;  

 zagovoru kršitelja;  

 izjavah morebitnih prič;  

 izreku disciplinskega ukrepa.  

Zapisnik podpišeta predsednik disciplinskega razsodišča družine in 

zapisnikar.  

30. člen 

Obravnava se prične s branjem obtožnega predloga. V nadaljevanju poda 

kršitelj, svoj zagovor, zaslišijo se morebitne priče, podajo še morebitni 

drugi dokazi, če so bili v predhodnem postopku zbrani.  

S tem je dokazovanje končano.  

Nato poda najprej tožilec svoj dokončni predlog glede izreka 

disciplinskega ukrepa in nato še kršitelj oziroma morebitni zagovornik 

kršitelja.  

Zadnji ima besedo vedno obtoženec.  

 

31. člen 

Po končani obravnavi se kršitelj in morebitni zagovornik umakneta na 

nejaven prostor. Na nejavnem posvetu člani disciplinskega razsodišča 

ocenijo vse izvedene dokaze in navedbe na obravnavi.  

Če disciplinsko razsodišče na osnovi ocene v predhodnem odstavku 

navedenih dokazov ugotovi, da je za boljšo osvetlitev in dopolnitev 

samega prekrška potrebno zbrati še dodatne dokaze, sprejme sklep, da 

se obravnava preloži za določen čas, ki pa ne sme biti daljši od 30 dni.  

 

32. člen 

Disciplinsko razsodišče odloča z večino glasov prisotnih članov in odločbo 

razglasi takoj.  

Če člani disciplinskega razsodišča niso soglasni glede razsodbe in izreka 

disciplinskega ukrepa, se to vpiše v posvetovalni zapisnik in sicer tako, da 

se navedejo mnenja posameznih članov in z večino glasov sprejeta 

odločitev.  

Zapisnik o posvetu podpišejo vsi prisotni člani disciplinskega razsodišča.  

Pismena odločba o disciplinskem ukrepu se dostavi kršilcu, njegovemu 

zagovorniku, tožilcu in tajništvu (arhivu) družine v 8 ( osmih) dneh od 

dneva izreka razsodbe.  

33. člen 

Odločba disciplinskega razsodišča o disciplinskem ukrepu mora 

vsebovati:  
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 glavo v kateri se navede organ in sestava organa, ki je odločal 

in kraj odločanja;  

 uvod;  

 izrek odločbe v kateri se navedejo osebni podatki kršitelja, členi 

ki so bili kršeni, kršitve članskih obveznosti in izrečen disciplinski ukrep;  

 obrazložitev odločbe v kateri se na kratko vendar kronološko 

navede kdaj in kje je do kršitve prišlo, kako je bila izvršena, kdo je ugotovil 

in kaj je bilo ugotovljeno v samem disciplinskem postopku ter pravna 

podlaga za sprejeto razsodbo, oziroma izrečeni disciplinski ukrep ;  

 pravni poduk o možnosti pritožbe z navedbami na kateri organ 

in v kolikšnem času;  

 datum izdaje odločbe, če ni že v glavi in podpis predsednika 

disciplinskega razsodišča družine;  

34. člen 

Če kršilec kljub izkazanemu vabilu, kot določata 10. in 11. člen tega 

pravilnika, ne pride k obravnavi, niti izostanka ne opraviči, disciplinsko 

razsodišče razsodi o primeru, v njegovi odsotnosti, vendar mora biti 

vabljenec na to opozorjen že v vabilu na obravnavo. 

 

35. člen 

Če se kasneje ugotovi, da je bil kršilec opravičeno odsoten, kot določa 

36. člen tega pravilnika, se na njegov predlog lahko dovoli postavitev v 

stanje pred izrekom razsodbe, izrečeni disciplinski ukrep razveljavi, na 

novo izvede obravnava in o zadevi sprejme nova razsodba.  

Predlog za vrnitev v stanje pred izrekom razsodbe izrečeni disciplinski 

ukrep mora biti podan v petnajstih (15) dneh po prejemu pismene odločbe 

o izreku disciplinskega ukrepa.  

Po preteku tega roka takega predloga ni mogoče več podati. 

 

36. člen 

Za opravičeno odsotnost se šteje pismeno potrdilo o službenem 

potovanju, potrdilo zdravnika oziroma zdravstvene organizacije, pismeno 

potrdilo o služenju vojaškega roka  

ter potrdilo o opravljanju izpitov.  

 

37. člen 

Disciplinsko razsodišče na osnovi zbranih dokazov in ob upoštevanju vseh 

okoliščin, lahko sprejme eno od naslednjih razsodb :  

 kršilca oprosti od obremenilne obtožbe;  

 izreče milejši ukrep od predlaganega ali od ukrepa, ki je za 

takšne kršitve predpisan s tem pravilnikom in pravilnikom o disciplinski 
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odgovornosti članov RD Radgona in sicer, če za to obstajajo posebne 

olajševalne okoliščine;  

 izreče ostrejši ukrep od predlaganega ali ukrepa, ki je za takšne 

disciplinske kršitve določen s tem pravilnikom in pravilnikom o disciplinski 

odgovornosti članov RD Radgona, če v postopku ugotovi, da je kršitelj 

storil težji disciplinski prekršek. od obravnavanega prekrška, ali da za izrek 

takega ukrepa obstajajo obtežiIne okoliščine, ki kršitelja dodatno 

obremenjujejo.  

38. člen 

Pri razsojanju o stopnji krivde in o višini disciplinskega ukrepa, upošteva 

disciplinsko razsodišče družine olajševalne okoliščine kot so :  

 stopnja odgovornosti kršitelja za storjeno dejanje ali opustitev 

določenega dejanja;  

 težo kršitve in njene posledice za družino;  

 obnašanje kršitelja ob prekršku in med postopkom;  

 dosedanje delo in obnašanje člana ter njegov odnos do 

materialnih sredstev, ki so. v upravljanju in gospodarjenju družine;  

 druge možne okoliščine, ki so bile ugotovljene v postopku in so 

lahko vplivale na duševno stanje kršitelja ob storjenem prekršku.  

 

IV. DISCIPLINSKI UKREPI 

39. člen 

Disciplinske kazni so: 

 Pismeni opomin ;  

 Javni opomin ;  

 Odvzem funkcije;  

 Odvzem ribolovne pravice za pogojno 3, 6, 12, 24 mesecev;  

 Odvzem ribolovne pravice za dobo 3, 6, 12, 24 mesecev;  

 Poravnava odškodnine;  

 Odpust iz službe (če je v delovnem razmerju z družino) ;  

 Začasna izključitev za 3, 6, 12, 24 mesecev;  

 Trajna izključitev.  

40. člen 

Proti odločbi je dopustna pismena pritožba v roku 15 ( petnajst ) dni od 

prejema odločbe na Upravni odbor družine.  

Pritožbo lahko vloži tudi tožilec.  

Pritožba zadrži izvršitev odločbe, oziroma če disciplinsko razsodišče 

eksciplitno ne določi drugače.  

41. člen 

Upravni odbor družine lahko pritožbo zavrne in prvostopenjsko odločbo 

potrdi, jo spremeni ali razveljavi.  
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Pismena odločba Upravnega odbora družine mora vsebovati poduk o 

pritožbi.  

42. člen 

Kršilec lahko vloži na Upravni odbor družine prošnjo za omilitev ali 

oprostitev kazni, ki jo je izreklo prvostopenjsko disciplinsko razsodišče.  

Omilitev ali oprostitev disciplinske kazni je možna, če se po pravnomočni 

odločbi pojavijo olajševalne okoliščine, zlasti posebna prizadevnost kršilca 

pri delu in akcijah družine.  

O tem poda svoje mnenje tudi prvostopenjsko disciplinsko razsodišče, 

tožilec in Upravni odbor družine.  

Pismeno prošnjo je potrebno vložiti pri prvostopenjskem disciplinskem 

razsodišču vsaj 15 ( petnajst) dni pred zasedanjem Upravnega odbora 

družine.  

43. člen 

Disciplinsko razsodišče družine na osnovi pritožbe preveri, ali je bila 

pritožba vložena v zakonitem roku.  

Če pritožba ni bila vložena v zakonitem roku, jo že disciplinsko razsodišče 

zavrne s sklepom, ki se dostavi pritožniku.  

 

V. OBNOVA DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 

 

44. člen 

Zoper pravnomočno odločbo disciplinskega razsodišča je dopustna 

obnova disciplinskega postopka, kadar so podani novi dokazi, ki bi utegnili 

povzročiti izrek nižje kazni ali oprostitev.  

Obnova disciplinskega postopka se lahko predlaga najkasneje v roku 1 ( 

enega) leta po pravnomočnosti prvostopenjske odločbe. O njej odloča 

disciplinsko razsodišče.  

Če se obnova dopusti, se postopek uvede na novo in izda nova odločba.  

 

45. člen 

Pravnomočno odločbo disciplinskega razsodišča izvrši Upravni odbor 

družine.  

Če kršilec ne izvrši odškodninske poravnave do družine, se mu lahko 

odvzame ribolovna dovolilnica ali odkloni podaljšanje članstva v družini.  

Plačilo odškodninske poravnave se lahko dovoli na več obrokov, če so za 

to upravičeni razlogi.  
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VI. REHABILITACIJA 

46. člen 

Disciplinska kazen se lahko izbriše na predlog kršilca ali družine, če ni 

zagrešil novega disciplinskega prekrška ter je s svojim delom to zaslužil in 

sicer:  

 Pismeni opomin ali javni opomin po preteku 2 ( dveh) let;  

 Odvzem ribolovne pravice in odvzem funkcije po preteku 4 ( 

štirih) let odkar je bila kazen prestana, oziroma poravnana.  

 začasna izključitev po preteku 6 (šestih) let odkar je bila kazen 

prestana.  

 Izbris disciplinske kazni ima učinek, kot da član ni bil kaznovan. 

Izbris iz kartoteke.  

 

VII. KONČNE DOLOČBE 

47. člen 

Družina vodi seznam disciplinsko kaznovanih članov in oseb. Disciplinske 

kazni so vpisane v kartoteke članov. 

 

48. člen 

Po odločitvi disciplinskega razsodišča se izrečena kazen lahko objavi v 

reviji RIBIČ.  

49. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

50. člen 

Končne in predhodne določbe 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o delovanju 

enot prenehajo veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem 

pravilnikom. 

51. člen 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                              Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                             Andrej Vreča  
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25 ter 33. člena Statuta Ribiške družine 

Radgona z dne 13.01.2008, je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti članov RD Radgona 

 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost članov Ribiške družine 

Radgona ( v nadaljevanju ribičev).  

2. člen 

Za disciplinske prekrške po tem pravilniku odgovarjajo člani RD Radgona 

( v nadaljevanju družina), ne glede na funkcijo, ki jo opravljajo v delovnih 

telesih ali organih družine.  

3. člen 

Člani drugih Ribiških družin, odgovarjajo za storjene disciplinske prekrške 

po tem pravilniku v ribiškem okolišu RD Radgona, svojim oziroma 

matičnim ribiškim družinam, oziroma če ni s sporazumom ali aktom 

drugače urejeno.  

Tuji državljani ali turistični ribiči pa odgovarjajo za storjene disciplinske 

prekrške po tem pravilniku pristojnem prekrškovnem organu – ( poda se 

prijava ) ribiški inšpekciji oziroma inšpekciji za varstvo okolja ali okrajnemu 

državnemu tožilstvu. 

4. člen 

Ribiču ni mogoče izreči disciplinskega ukrepa za dejanje, ki ga je storil 

preden je bilo tako dejanje določeno kot disciplinski prekršek bodisi s tem 

pravilnikom ali drugimi veljavnimi zakoni in akti.  

 

5. člen 

Ribiči so disciplinsko odgovorni, če se v postopku pred disciplinskim 

razsodiščem ribiške družine dokaže njihova krivda in s tem odgovornost 

za disciplinski prekršek določen s tem pravilnikom, Zakonom o 

sladkovodnem ribištvu, akti in sklepi Upravnega odbora ali Zbora članov 

RD. 

 

II. DISCIPLINSKI   PREKRŠKI 

6. člen 

Ribič je disciplinsko odgovoren, če stori disciplinski prekršek z naklepom 

ali veliko malomarnostjo.  
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 Ribič stori disciplinski prekršek z naklepom, če je iz samega načina 

kršitve jasno razvidno, da hote in zavestno krši sprejete obveznosti, 

ribiške zakone, predpise, akte in sklepe Upravnega odbora ali Zbora 

članov RD.  

 Ribič stori disciplinski prekršek iz velike malomarnosti, če stori 

prekršek kljub temu, da pozna zakone, ribiške predpise, akte in sklepe 

Upravnega odbora ali Zbora članov RD in je sposoben razumeti, da z 

določenim ravnanjem krši sprejete obveznosti in predpise.  

 Izgovor na nepoznavanje predpisov in aktov ribiča ne oprošča 

disciplinske odgovornosti.  

7. člen 

Disciplinski prekrški se glede na težo in možne posledice ter moralno in 

materialno škodo, ki jo zaradi prekrškov lahko utrpi družina; delijo na:  

 hude disciplinske prekrške, za kršitev katerih se lahko izreče ukrep 

prenehanja članstva v družini;  

 hujše disciplinske prekrške, za kršitev katerih se lahko izrečejo drugi 

s tem pravilnikom predpisani disciplinski ukrepi;  

 lažje disciplinske prekrške, za kršitev katerih se izreče poravnava 

odškodnine do družine.  

 

III. DISCIPLINSKI UKREPI 

8. člen 

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče Disciplinsko sodišče, so: 

opomin, javni opomin, denarna kazen v višini od 2-kratne do 6-kratne 

cene dnevne ribolovne dovolilnice, prepoved ribolova od enega do treh 

let in izključitev iz RD. 

9. člen 

Za disciplinske prekrške iz 7. člena tega pravilnika se lahko izrečejo 

naslednji disciplinski ukrepi:  

 Pismeni opomin;  

 Javni opomin;  

 Odvzem funkcije;  

 Odvzem ribolovne pravice za pogojno 3, 6, 12, 24 mesecev;  

 Odvzem ribolovne pravice za dobo 3, 6, 12, 24 mesecev;  

 Poravnava odškodnine do družine;  

 Začasna izključitev za 3,6, 12,24 mesecev;  

 Trajna izključitev.  

10. člen 

Ukrep prenehanje članstva in poravnava odškodnine do družine ni 

mogoče izreči mladoletniku.  
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Zaradi ukrepa oziroma njegovega izreka zaradi hudega disciplinskega 

prekrška lahko družina odpokliče ali predlaga odpoklic svojega člana, ki 

ima funkcijo v Zvezi Ribiških Družin ali Ribiški Zvezi Slovenije. 

 

11. člen 

Disciplinski ukrep prenehanja članstva v družini se ribiču izreče za hude 

kršitve določb Zakona  sladkovodnem ribištvu, internih aktov ter sklepov 

Upravnega odbora ali Zbora članov RD.  

Disciplinski ukrep prenehanja članstva v družini se izreče ribiču za 

naslednje disciplinske prekrške:  

1. za lov rib z razstrelivom ;  

2. za lov rib z omamnimi sredstvi;  

3. za lov rib z ostmi, na zanko ali nastavo;  

4. za lov rib s strelnim orožjem;  

5. za lov rib s podvodno puško in masko;  

6. za lov rib z vršami, kržaki, saki, koši in mrežami vseh vrst ter z 

rokami; .  

7. za lov rib z električnim tokom;  

8. za lov rib v zaščitenih gojitvenih vodah;  

9. za lov rib za prodajo in s tem pridobivanje gmotne koristi;  

10. za izkoriščanje položaja v organih družine, za pridobivanje 

protizakonite premoženjske koristi za sebe ali koga drugega ;  

11. zaradi fizičnega napada na ribiškega čuvaja ali druge uradne osebe 

družine, ali na člane družine;  

12. zaradi kršitev določb Statuta in internih aktov družine, storjene z 

namenom povzročiti moralno in materialno· škodo, razdor v družini ter 

nezaupanje družbe do družine;  

13. zaradi večkratne (več kot 3 x) ponovitve kršitev določb tega 

pravilnika zaradi katerih je bil članu izrečen ukrep odvzema ribolovne 

pravice ali poravnave odškodnine do družine;  

14. zaradi neudeležbe na delovnih akcijah oziroma neplačila 

neopravljenih delovnih ur, ki jih je član dolžan opraviti. 

  

12. člen 

Disciplinski ukrep začasne izključitve za 3, 6, 12, 24 mesecev za hujše 

disciplinske prekrške se izreče članu družine za prekrške določb Zakona 

o sladkovodnem ribištvu, določb in sklepov Upravnega odbora ali Zbora 

članov RD.  

Disciplinski ukrep začasne izključitve iz članstva družine se izreče za 

naslednje disciplinske prekrške:  
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1. za lov rib v vodah kjer je dovoljen lov le s posebno dovolilnico, če 

takšne dovolilnice nima;  

2. za lov rib s prepovedanimi naravnimi vabami v vodah s posebnim 

režimom;  

3. zaradi grobega nastopa do ribiškega čuvaja ali druge uradne osebe 

družine ali do članov družine;  

4. za lov rib v času drsti na drstiščih ;  

5. zaradi ugotovljene enkratne prodaje uplenjenih rib;  

6. zaradi lova rib na ribjih stezah ali njihovi neposredni bližini;  

7. zaradi onemogočanja vrnitve rib v struge pri poplavah;  

8. zaradi zlorabe funkcije ali prekoračitve pooblastil ali položaja, vendar 

brez pridobitve gmotne koristi.  

 

13. člen 

Disciplinski ukrep odvzem ribolovne pravice za dobo 3, 6, 12, 24 mesecev 

in disciplinski ukrep odvzem ribolovne pravice pogojno za dobo 3, 6, 12, 

24 mesecev ter poravnava odškodnine do družine in drugi ukrepi določeni 

v 8. členu tega pravilnika, se ribiču izreče zaradi naslednjih disciplinskih 

prekrškov:  

1. zaradi lova rib, ki so v varstveni dobi ali prisvojitve ribe, ki je v 

varstveni dobi;  

2. zaradi prisvojitve podmerskih-e rib-e;  

3. zaradi ulova ene ali več zaščitenih rib kot je dovoljen;  

4. zaradi izvajanja ribolova brez ribolovne dovolilnice, ali zaradi tega, 

ker ima v ribolovni dovolilnici v ribiški sezoni več kot trikrat brisan, črtan 

ali popravljen datum ;  

5. zaradi ribolova z blestivko, kjer ni dovoljeno, ali zaradi ribolova z 

blestivko kot ribič pripravnik;  

6. zaradi ribolova z drugimi umetnimi vabami, ki niso dovoljene ali 

način, ki ni dovoljen ;  

7. zaradi izvajanja ribolovne pravice v nočnem času, ki je opredeljen s 

Pravilnikom o športnem ribolovu ; 

8.  zaradi nastavitve ribiških naprav ter ribolova na vodnih objektih, kjer 

je to družina prepovedala;  

9. zaradi ne kolegialnega ali žaljivega odnosa do članov družine, 

ribiškega čuvaja ter članov organov družine, Z R D ali R Z S ; 

10. zaradi namernega zavlačevanja ali zamude pri plačilu odškodninske 

poravnave do družine, v roku 15 dni ko je ukrep pravnomočno izrečen;  
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14. člen 

Za kršitev določb iz 10., 11. in 12. člena tega pravilnika ribiški čuvaj ali 

pooblaščena oseba začasno odvzame letno ribolovno dovolilnico kršilcu.  

Za kršitev določb iz 10., 11. in 12. člena tega pravilnika ribiški čuvaj ali 

pooblaščena oseba začasno odvzame ribiški pribor oziroma naprave in 

predmete, ki so se uporabljali za izvajanje kršitve. 

 

15. člen 

Mandatna poravnava odškodnine do družine se izreka članom družine, 

tujim državljanom in drugim ribičem na samem kraju prekrška. Poravnavo 

izreka na kraju prekrška ribiški čuvaj sporazumno, z prodajo ribolovne 

dovolilnice na ribolovnem mestu. 

Mandatna poravnava odškodnine do družine se izreka za naslednje 

disciplinske prekrške:  

1. kdor lovi z nedovoljenimi vabami ali na nedovoljen način, na živo 

ribo;  

2. kdor lovi s tremi ( 3) ali več palicami - ribiškimi pripravami;  

3. kdor lovi še potem, ko je uplenil dovoljeno število rib, pa ni dokupil 

dnevne ribolovne dovolilnice;  

4. kdor lovi brez vpisanega datuma ali ima vpisani datum brisan 

odnosno popravljen  

5. kdor upleni več rib kot je dovoljeno s tem, da plača tudi odškodnino 

po veljavnem odškodninskem ceniku;  

6. kdor lovi samostojno brez izpita za športnega ribiča;  

7. kdor lovi in v času ribolova nima pri sebi članske izkaznice, veljavne 

letne ribolovne dovolilnice ter dokumenta za identifikacijo;  

8. kdor lovi z dvema, tremi ali več trnki kot je dovoljeno;  

9. kdor lovi pred ali po veljavnem dnevnem urniku ribolova;  

10. kdor vpiše v ribolovno dovolilnico datum z navadnim svinčnikom;  

11. kdor ne vpiše ulova takoj po končanem ribolovu - število in vrsto rib;  

12. kdor brez ribolovne dovolilnice nosi s seboj v neposredni bližini 

ribolovne vode ribiške priprave, ki niso zložene in v omotu.  

 

16. člen 

Za ponavljanje disciplinskih prekrškov navedenih v 11., 12. in 14. členu 

tega pravilnika za več kot tri krat, se zraven poravnave odškodnine na 

kraju prekrška, kršitelj prijavi tudi disciplinskemu razsodišču družine, da 

se mu izreče disciplinski ukrep v skladu z določili 10. člena tega pravilnika.  
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IV.  KONČNE DOLOČBE 

17. člen 

Ob plačilu mandatne poravnave odškodnine do družine, mora ribiški čuvaj 

ali pooblaščena oseba izdati ribiču potrdilo o plačilu poravnave. 

V primeru, ko ribič nima pri sebi dovolj denarja za plačilo poravnave, 

ugotovljena pa je njegova identiteta, mu pooblaščena oseba pove višino 

zneska in mu izda obrazec z žiro računom družine ter petnajst (15) 

dnevnim rokom plačila.  

Če ribič ne poravna odškodnine v predpisanem roku do družine, se proti 

njemu vloži zahtevek pri disciplinskem razsodišču družine ( če je član 

družine), zaradi kršitve določil 10 točke 12. člena tega pravilnika 

.  

18. člen 

V primeru, ko ni mogoče ugotoviti identitete ribiča, ribiški čuvaj ali 

pooblaščena oseba začasno odvzame ribolovni pribor in predmete, ki so 

se uporabljali za ribolov.  

Za odvzem ribolovnega pribora ali predmetov, ribiški čuvaj ali 

pooblaščena oseba izda potrdilo o odvzemu predmetov.  

 

19. člen 

Višino dovolilnice za prodajo na ribolovnem mestu sprejme Zbor članov 

na predlog Upravnega odbora družine s sklepom, za vsako koledarsko 

leto.  

20. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

21. člen 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o delovanju 

enot prenehajo veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem 

pravilnikom. 

22. člen 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                            Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                            Andrej Vreča  
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25 člena Statuta Ribiške družine 

Radgona z dne 13.01.2008, je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravilnik o izobraževanju članov RD 

 

I. Ribiški pripravnik 

1. člen 

Ribiški pripravnik je član ribiške družine z vsemi pravicami in dolžnostmi, 

vendar z omejenimi pravicami pri ribolovu. Ribolov lahko izvaja zgolj v 

spremstvu mentorja ali drugega člana RD v dogovoru z mentorjem. 

 

2. člen 

Ob sprejemu ribiškega pripravnika, mora ribiška družina ribiškemu 

pripravniku določiti mentorja, izročiti program pripravniškega dela in 

pripravniški dnevnik, izročiti interne akte ribiške družine in ga seznaniti s 

strokovno literaturo potrebno za pripravo na ribiški izpit. 

 

3. člen 

Pripravniški staž ribiškega pripravnika traja najmanj šest mesecev in se 

zaključi z uspešno opravljenim ribiškim izpitom. 

 

II. Usposabljanje ribiškega pripravnika in priprava na ribiški izpit 

 

4. člen 

Priprava ribiškega pripravnika na ribiški izpit se izvaja v ribiških družinah 

pod vodstvom mentorja in inštruktorjev. 

 

5. člen 

Mentor je dolžan seznaniti ribiškega pripravnika s posebnostmi ribiškega 

okoliša, v katerem izvaja ribiško upravljanje pristojna ribiška družina, s 

posebnostmi izvajanja ribolova v ribolovnih revirjih tega okoliša in z 

vsebino internih aktov ribiške družine. 

 

6. člen 

Ribiška družina je dolžna sama, v sodelovanju z drugimi ribiškimi 

družinami ali v sodelovanju z območnimi zvezami ribiških družin na podlagi 

Priročnika za ribiče organizirati usposabljanje ribiških pripravnikov iz 

vsebin, predpisanih za opravljanje izpitov. 
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Usposabljanja ribiških pripravnikov vodijo inštruktorji pripravnikov. 

Inštruktorje pripravnikov na predlog ribiških družin imenuje upravni odbor 

RZS. Inštruktorje pripravnikov usposobi Ribiška zveza Slovenije, ki izvede 

usposabljanje inštruktorjev najmanj enkrat letno. 

 

7. člen 

Pogoji za pristop ribiškega pripravnika k ribiškemu izpitu so naslednji: 

 obisk usposabljanja, ki ga organizira ribiška družina pod vodstvom 

inštruktorjev pripravnikov; 

 opravljene najmanj tri aktivnosti vezane na upravljanje z ribiškim 

okolišem kot so: pomoč pri vlaganju rib; sodelovanje pri čistilnih akcijah; 

pomoč pri elektro ribolovu; varovanje drstišč; reševanje rib; delo v 

ribogojnici in sodelovanje pri raziskovalnih nalogah s področja ribištva. 

 opravljenih najmanj pet ribolovnih dni pod vodstvom mentorja ali člana 

ribiške družine, ki že ima opravljen ribiški izpit. 

 

8. člen 

Ribiški pripravnik mora ažurno voditi pripravniški dnevnik, v katerega 

zapisuje vse izvedene aktivnosti, ki mu jih mora potrditi mentor. 

 

9. člen 

Po preteku najmanj šestmesečnega obdobja in po izpolnitvi vseh 

zahtevanih obveznosti, se lahko ribiški pripravnik prijavi k ribiškemu izpitu. 

Ribiškega pripravnika prijavi k izpitu ribiška družina, pisno, na Ribiško 

zvezo Slovenije. 

Pripravniški dnevnik, v katerem so navedene in s strani ribiške družine 

potrjene zahtevane aktivnosti, je potrebno priložiti k prijavi ribiškega 

pripravnika k ribiškemu izpitu. 

 

III. Ribiški izpit 

10. člen 

Ribiški izpit se opravlja pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo imenuje 

upravni odbor Ribiške zveze Slovenije. 

Mentor kandidata za ribiča ne more sodelovati v izpitni komisiji pred 

katero bo kandidat opravljal izpit. 

11. člen 

Ribiški izpit zajema naslednje vsebine: 

1. sklop:  

 Zgodovina slovenskega sladkovodnega ribištva 

 Normativna ureditev sladkovodnega ribištva 

2. sklop:  
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 Organiziranost slovenskega sladkovodnega ribištva 

 Ribiško upravljanje 

 Organiziranost  RD Radgona 

3. sklop:  

 Biologija rib 

 Gojitev rib 

4. sklop:  

 Osnove ekologije celinskih voda 

 Ogroženost rib v Sloveniji in ukrepanje ob poginih 

5. sklop:   

 Izvajanje ribolova v celinskih vodah 

 Osnove o tehnikah ribolova v celinskih vodah in 

6. sklop:   

 Poznavanje sladkovodnih rib 

 

12. člen 

Ribiški izpit se opravlja ustno v obliki razgovora, ali izjemoma pisno, in traja 

največ 30 minut. 

Ribiški pripravnik izmed nabora petih skupin vprašanj izbere pet vprašanj 

in vprašanje s področja poznavanja sladkovodnih rib.  

Na vprašanja odgovarja po poljubnem vrstnem redu. Člani izpitne komisije 

mu lahko zastavljajo še dodatna vprašanja. 

 

13. člen 

Komisija ocenjuje odgovore na posamezna vprašanja z oceno opravil ali 

ni opravil. Ribiški pripravnik mora za uspešno opravljen izpit na vsa 

vprašanja dobiti pozitivno oceno. 

V primeru, da ribiški pripravnik prejme negativno oceno na največ dve 

vprašanji, sme v roku, ki ni krajši od enega meseca, ponavljati opravljanje 

izpita iz nabora vprašanj, kjer je prejel negativno oceno. 

V primeru, da ribiški pripravnik prejme negativno oceno na več kot dve 

vprašanji, ponavlja celoten izpit. Na ponoven izpit se lahko prijavi v roku, 

ki ni krajši od treh mesecev od dneva, ko je neuspešno opravljal 

predhoden izpit. Število ponavljanj izpita ni omejeno. 

 

IV. Vodenje evidenc in stroški 

14. člen 

Ribiškemu pripravniku, ki je uspešno opravil izpit, izda Ribiška zveza 

Slovenije potrdilo o uspešno opravljenem izpitu. 
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15. člen 

Ribiška družina Radgona in Ribiška zveza Slovenije vodi, s privolitvijo 

ribiškega pripravnika, evidenco opravljenih izpitov, ki obsega: ime in 

priimek kandidata, datum in kraj rojstva, kraj stalnega ali začasnega 

prebivališča s poštno številko, podatek o članski izkaznici, identifikacijsko 

oznako člana v skladu s Pravilnikom o evidencah v RZS, ribiško družino, 

ki je ribiškega pripravnika prijavila k izpitu ter podatek o datumu uspešno 

opravljenega ribiškega izpita. 

16. člen 

Stroške ribiškega izpita krije ribiški pripravnik in jih je dolžan poravnati 

pred pristopom k izpitu. 

17. člen 

Članom izpitne komisije in pripravljavcem inštruktorjev ribičev 

pripravnikov in inštruktorjem pripadajo prevozni stroški in nadomestilo za 

čas opravljanja izpitov oziroma usposabljanja, katerih višino določi upravni 

odbor Ribiške zveze Slovenije. 

 

V. Priznavanje tujega ribiškega izpita 

18. člen 

Osebi, ki je opravila ribiški izpit v drugi državi, se ta izpit ne prizna kot 

opravljen ribiški izpit v Republiki Sloveniji. Izjema velja za osebo, ki je izpit 

opravila v državi Evropske unije, ki recipročno priznava veljavnost 

ribiškega izpita opravljenega v Republiki Sloveniji. V takšnem primeru, 

mora kandidat, pred izpitno komisijo Ribiške zveze Slovenije opraviti še 

dopolnilni izpit iz poznavanja ribiške zakonodaje Republike Slovenije in 

sicer iz vsebin, ki se nanašajo na normativno ureditev sladkovodnega 

ribištva in izvajanje ribolova z etiko. Kandidat nosi vse stroške opravljanja 

dopolnilnega izpita. 

 

VI. Prehodna in končna določba 

19. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen UO RD 

Radgona.  

20. člen 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o delovanju 

enot prenehajo veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem 

pravilnikom. 
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21. člen 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                              Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                             Andrej Vreča 
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25 člena Statuta Ribiške družine 

Radgona z dne 13.01.2008, je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravilnik o ribolovnem režimu in športnem ribolovu v ribiškem okolišu RD 

 

Namen tega pravilnika je predpisati način ribolova v radgonskem ribiškem 

okolišu, ki zajema revirje enot Apače, Gornja Radgona, Radenci, Tišina in 

Videm z katerimi upravlja Ribiška družina Radgona (v nadaljevanju RD 

Radgona ). Ribe in ostali vodni živelj v teh revirjih je tako dovoljeno loviti 

samo na podlagi tega pravilnika ter skladno z določili: 

 Zakona o sladkovodnem ribištvu RS in 

 Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah RS,  

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ribolovnem 

režimu v ribolovnih 

Ta pravilnik povzema omenjeno zakonodajo v najbolj pomembnih točkah, 

ter dodaja specifične ribolovne ureditve RD Radgona. V primeru, da 

določena pravila v tem pravilniku niso povzeta, se upošteva veljavna 

zakonodaja. 

1. člen 

(vsebina) 

Ta pravilnik določa obvezna pravila pri izvajanju ribolova tako, da 

podrobneje določa: 

 splošne pogoje za izvajanje ribolova; 

 vrste, veljavnost in obliko ribolovne dovolilnice; 

 evidenco izdanih ribolovnih dovolilnic in evidenco uplena; 

 čas in način ribolova; 

 dovoljene in prepovedane vabe ter obvezen dodatni pribor; 

 ravnanje z ujetimi ribami; 

 najmanjše lovne mere in varstvene dobe; 

 dovoljen dnevni uplen. 

Kadar koli opazi ribič znake nenormalnega stanja vode zaradi 

onesnaženja ( mrtve ribe, obrnjene žive ribe, omamljenost rib ipd.), je 

dolžan takoj prekiniti lov in obvestiti po naj krajši poti RD, postajo najbližje 

policije, o zapaženih znakih nenormalnega stanja v vodi in nato sodelovati 

v akcijah, ki jih bo po potrebi pričela RD, zaradi ugotovitve morebitne 

zastrupitve vode in ugotovitve storilca.  
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2. člen 

(splošni pogoji) 

1. Ribe je dovoljeno loviti v skladu s predpisi, ki urejajo sladkovodno 

ribištvo in ohranjanje narave ter v skladu s sprejetim letnim programom 

ribiškega upravljanja. 

V izjemnih primerih ( hude zastrupitve, izredno nizek vodostaj zaradi suše, 

zakasnela drst ipd.) lahko Upravni odbor ali Zbor članov RD omeji pravice 

iz ribolovne dovolilnice z omejitvijo števila ribolovnih dni, omejitvijo števila 

dovoljenega dnevnega ulova posameznih vrst rib po posameznih revirjih 

ali delih revirjev, razporedi dovoljeno število lovnih dni na več revirjev ali 

na posamezne dele voda v več revirjih, oziroma sprejme druge omejitvene 

ukrepe, ki pa veljajo le do preklica.  

Če pride do trajne spremembe v revirju ali njegovem delu, mora RD 

ustrezno spremeniti svoj akt, ki določa ribolovne pogoje. 

2. Ribe je dovoljeno loviti na podlagi veljavne ribolovne dovolilnice. 

 

3. člen 

(vrste ribolovnih dovolilnic) 

1. Ribolovne dovolilnice so: 

 letne 

 dnevne 

 nočne 

 nočno dnevne dovolilnice   

 tridnevne vikend paket dovolilnice 

 petdnevne  

 ujemi spusti 

 dovolilnica za prodajo na ribolovnem mestu 

 dovolilnica za srečanje ribičev s tekmovanjem 

2. Dnevne ribolovne dovolilnice za dnevni čas ribolova so enodnevne, 

večdnevne in letne. 

3. Nočne ribolovne dovolilnice za nočni čas ribolova so samo za čas 

ene noči. Skupščina RD Radgona vsako leto usklajuje cene vseh vrst 

ribolovnih dovolilnic. 

4. Nočno dnevna dovolilnica je dovolilnica za izvajanje ribolova ene 

noči in enega dneva skupaj  

5. Tridnevne dovolilnice - vikend paket dovolilnice, velja za ribolov v  

petek od 20 h do nedelja do 20 h  ( vsebuje 2 x  nočni in  2 x dnevni ribolov 

) 

6. Petdnevne dovolilnice je dovolilnica za izvajanje ribolova za pet 

zaporednih dni skupaj. 
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7. Dovolilnica ujemi in spusti pomeni, da ni možen odnos uplenjenih 

rib. Za ujete ribe ni možen dokup karte za odnos. Vse ujete ribe je 

potrebno humano in brez poškodb sneti s trnka in jih vrniti v vodo. Lov rib 

roparic ( ščuka, smuč…) ali vijačenje ni dovoljeno loviti na to vrsto 

dovolilnice. Ribi se lahko samo na dve palici. 

8. Dovolilnico za prodajo na ribolovnem mestu lahko proda čuvaj in 

kontrolor na ribolovnem mestu, če ribič nima veljavne dovolilnice. 

Vrednost  take dovolilnice sprejme vsako leto Zbor članov RD Radgona. 

9. Dovolilnico za srečanje ribičev s tekmovanjem se proda članom 

kateri se udeležujejo takšnega srečanja. 

Za dovolilnice pod točke 4, 5 in 6 velja režim Ujemi izpusti. 

 

4. člen 

(veljavnost ribolovne dovolilnice) 

1. Veljavna ribolovna dovolilnica vsebuje naslednje podatke: 

 vrsto ribolovne dovolilnice; 

 zaporedno številko; 

 ime in priimek imetnika ribolovne dovolilnice; 

 rok veljavnosti za večdnevne ali letne ribolovne dovolilnice; 

 datum oziroma čas za katerega velja ribolovna dovolilnica; 

 ribolovni revir, oziroma ribolovne revirje, za katere je ribolovna 

dovolilnica izdana; 

 vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti, najmanjše mere in varstvene dobe 

za te ribe; 

 dovoljen način in tehnika ribolova; 

 dovoljene vabe; 

 dovoljen uplen; 

 način vračanja ribolovne dovolilnice; 

 ime izdajatelja; 

 žig in podpis izvajalca ribiškega upravljanja. 

2. Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva in je veljavna, če se z njo lahko 

identificira njen imetnik. 

5. člen 

(oblika ribolovne dovolilnice) 

1. Letna ribolovna dovolilnica se izda v obliki knjižice v velikosti najmanj 

7 x 10 cm z natisnjenimi predpisanimi podatki oziroma rubrikami, kamor 

se podatki lahko vpisujejo. 

V letno ribolovno dovolilnico številka revirja, katere so dodeljene z 

Koncesijo RD Radgoni, datum ribolova in dnevni uplen. 

 

 



S t r a n  90 | 163 

 

Številke revirjev za vpis v letno ribolovno dovolilnico 

 

Št. revirja Ime revirja 

001 Mura 

036 G  Linj    

038 G  Stara jama   

040 G Pri karavli – del  

142 G  Som II 

145 G  Rogoz  – del 

047 G  Podgrad    

048 G  Lutverci pri gost  – del 

144 Lisjakova del 

146 Lutverci – del     

148 Negova jezero – del  

063 Desno okrogla 

119 Levo ob gozdu – del  

134 Tekmovalna – dolga - del  

136 V pašnikih – del  

147 Pri barnu – del 

073 Pri nasipu Petanjci  – del 

075 Karavla vel. Slatinšica – del 

082 G Rankovci velika  – del 

086 G Gradišče skrajno desno 

087 G Gradišče desno – del 

088 G Gradišče pri domu  – del 

090 Gradišče levo 

091 Murski Črnci – del 

139 Gederovska ob cesti 

044 Ščavnica 

096 Blaguško jezero – del 

 

- del pomeni da je določena mirna cona in je tam prepovedan ribolov. 

 

1. Ostale ribolovne dovolilnice se izda v velikosti najmanj 14,5 x 19,5 

cm z natisnjenimi predpisanimi podatki oziroma rubrikami, kamor se 

podatki lahko vpisujejo. 

2. Ribolovne dovolilnice so natisnjene kot vezana knjiga in registrirane 

na DURS – u ter veljajo kakor račun. 
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3. Računi za dnevne, nočne in več dnevne dovolilnice se lahko izdajo 

tudi z knjižbo v davčni blagajni, vendar mora biti dodatno izpisana Dnevna 

dovolilnica za izvajalca ribolova katera velja s prilogo računa iz blagajne. 

4. Ribolovna dovolilnica mora imeti natisnjeno rubriko, kamor se 

vpisuje dnevni uplen in zaznamki ribiškega čuvaja. 

5.  Večdnevne in letne ribolovne dovolilnice morajo imeti natisnjeno 

rubriko kamor se vpiše skupni ulov po prenehanju veljavnosti. 

 

Vzorec dovolilnice vezane knjige – računa katera velja kakor račun 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r a n  92 | 163 

 

Vzorec ostalih dnevnih dovolilnic katere veljajo z računom iz davčne 

blagajne 

 

 
 

6. člen 

(evidenca izdanih ribolovnih dovolilnic) 

Izvajalec ribiškega upravljanja vodi evidenco o izdanih ribolovnih 

dovolilnicah s podatki: 

 vrsto ribolovne dovolilnice; 

 zaporedno številko dovolilnice; 

 datum izdaje; 

 ime in priimek oziroma naziv imetnika ribolovne dovolilnice 

ter točen naslov; 

 rok veljavnosti; 

 ribolovni revir za katerega je bila izdana; 

 vrste rib, ki jih je dovoljeno loviti; 

 podpis izdajatelja; 

 račun  

7. člen 

(evidenca uplena) 

1. Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico takoj vpisovati uplen. 

2. Izvajalec ribiškega upravljanja v ribiškem okolišu je dolžan zagotoviti 

vračanje ribolovnih dovolilnic z evidentiranim uplenom. 
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8. člen 

(čas ribolova) 

1. Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka. 

2. Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega 

dne. 

3. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno 

uro po zahodu sonca. 

4. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo 

podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. 

 

9. člen 

(nočni ribolov) 

1. Nočni ribolov je dovoljen le v določenem obdobju in na posebej 

določenih mestih ter na lastno odgovornost. 

2. Obdobje in mesta, kjer se dovoljuje nočni ribolov so določena v 

ribiško gojitvenih načrtih. 

3. Zbor članov RD Radgona na predlog Upravnega odbora vsako leto 

določi ribolovne vode v katerih je dovoljen nočni ribolov. S sklepom 

seznani člane v Ribolovnem režimu za tekoče leto. 

 

10. člen 

(ribolovni načini) 

1. Ribolov je dovoljen le z ribiško palico. 

2. Na ribiški palici je lahko naveza le z eno vabo. 

3. Ribolov se lahko izvaja hkrati z največ dvema ribiškima palicama. 

4. Ne glede na prejšnji odstavek je ribolov krapovcev na tekmovanjih v 

lovu krapov z obtežilnikom, dovoljen z več ribiškimi palicami v skladu s 

pravili Ribiške zveze Slovenije. 

5. Ribolov vseh vrst postrvi, sulca, lipana, ščuke, smuča, soma in 

bolena se izvaja le z eno ribiško palico. 

6. Lov rib roparic ( ščuka, smuč…) ali vijačenje ni dovoljeno loviti na » 

Ujemi in izpusti «  

7. Določila lova roparice se vstavijo v določila Ribolovnega režima.  

 

V ribolovnih vodah RD Radgona se lahko lovi roparico na dele mrtve ribe 

ali druge vabe katere so dovoljene z zakonom na dve palici.  

Ni pa dovoljeno loviti rib na dve palici tako, da bi z eno palico lovili na del 

mrtve ribe ali na druge dovoljene vabe  z drugo pa vijačiti 

 

 

 



S t r a n  94 | 163 

 

11. člen 

(ribolovne tehnike) 

1. Dovoljene ribolovne tehnike so muharjenje, vijačenje, beličarjenje in 

talni ribolov. 

2. Ribolov iz čolna je prepovedan, uporaba čolna je dovoljena samo za 

reševanje tiste ribe katera se ne more odpeti sama. 

3. Ribolov lipana je dovoljen le z muharjenjem. 

4. Ribolov postrvi, sulca, ščuke, smuča in bolena je dovoljen le z 

muharjenjem ali vijačenjem. 

5. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov postrvi, ščuke, 

smuča in bolena v jezerih, akumulacijah in ribnikih dovoljen tudi z uporabo 

drugih ribolovnih tehnik. 

12. člen 

(dovoljene vabe) 

1. Ribolov lipana v tekočih vodah je dovoljen le z umetno muho z enim 

trnkom enojčkom brez zalusti narejeno s tehniko vezanja. 

2. Ribolov postrvi v tekočih vodah je dovoljen le z umetno vabo z enim 

trnkom. 

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov tujerodnih vrst 

postrvi v jezerih, akumulacijah in ribnikih dovoljen tudi z vabami 

rastlinskega in živalskega izvora z enim trnkom (enojčkom, dvojčkom ali 

trojčkom). 

4. Ribolov sulca, ščuke, smuča in bolena v tekočih vodah je dovoljen z 

umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki). 

5. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je ribolov smuča in bolena 

v jezerih, vodnih zbiralnikih in ribnikih dovoljen tudi z vabami rastlinskega 

in živalskega izvora. 

6. Ribolov krapovcev je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami 

rastlinskega in živalskega izvora. 

7. V delih ribolovnih voda, kjer je z ribiško gojitvenim načrtom določen 

sistem »ujemi in spusti«, je dovoljen ribolov le z umetnimi vabami s trnkom 

enojčkom brez zalusti. 

13. člen 

(prepovedane vabe) 

Za vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba: 

 živih živali; 

 živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s 

predpisi o ohranjanju narave; 

 vab, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi. 

 

 



S t r a n  95 | 163 

 

14. člen 

(obvezen dodatni pribor) 

Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za 

odpenjanje (pean, klešče). 

15. člen 

(ravnanje z ujetimi ribami) 

1. Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko. 

2. Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali 

usmrtiti na način, da se rib ne muči. 

3. Ne glede na prejšnji odstavek, se lahko za shranjevanje živih rib na 

tekmovanjih v lovu rib s plovcem, uporabljajo posebne mreže v skladu s 

pravili Ribiške zveze Slovenije. 

16. člen 

(najmanjše lovne mere in varstvene dobe) 

Najmanjše lovne mere in varstvene dobe za posamezne ribolovne ribe 

so: 

 

 Najmanjša mera v cm Varstvena doba 

1. Sulec  70 15. 2.–30. 9. 

2. Potočna postrv  25 1. 10.–28. 2. 

3. Jezerska postrv  40 1. 10. – 31. 3. 

4. Lipan  30 1. 12.–15. 5. 

5. Ščuka  60 1. 2.–30. 4. 

6. Smuč  50 1. 2.–31. 5. 

7. Som  60 1. 5.–30. 6. 

8. Bolen  40 1. 5.–30. 6. 

9. Linj  30 1. 5.–30. 6. 

10. Podust  35 1. 3.–31. 5. 

11. Platnica  35 1. 3.–31. 5. 

12. Klen  30 1. 5.–30. 6. 

13. Klenič  20 1. 5.–30. 6. 

14. Mrena  30 1. 5.–30. 6. 

15. Pohra  20 1. 5.–30. 6. 

16. Ogrica  30 1. 5.–30. 6. 

17. Ploščič  30 1. 5.–30. 6. 

18. Androga  25 1. 5.–30. 6. 

19. Jez  35 1. 3.–31. 5. 

20. Menek  30 1. 12.–31. 3. 

21. Rdečeperka  / 1. 4.–30. 6. 

22. Rdečeoka  / 1. 4.–30. 6. 
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23. Čep  20 1. 3.–31. 5. 

24. Navadni ostriž  / 1. 3.–31. 5. 

25. Navadni koreselj / 1. 5.–30. 6. 

26. Pisanec  / 1. 4.–30. 6. 

27. Zelenika  / 1. 4.–30. 6. 

28. Šarenka  / 1. 12.–28. 2. 

 

Zaradi varstva drsti in drstišč ali posamezne vrste rib, lahko RD za določen 

čas v določeni vodi ne dovoli ribolova, oziroma ne dovoli ribolova na 

določeno vabo, čeprav so v taki vodi tudi ribe, za katere ni istočasne 

varstvene dobe ali pa varstvene dobe sploh ni.  

Ujete podmerske ribe, ribe ki so v varstveni dobi in ribe, za katere 

dovolilnica ne velja, je ribič dolžan previdno odstraniti trnek in 

nepoškodovane vrniti nazaj v vodo. Ujete ribe sme ribič prijemati le z 

mokro roko.  

Pri vračanju pod merskih ali drugih rib nazaj v vodo je le te prepovedano 

metati z višine v vodo.  

17. člen 

(način določanja najmanjših lovnih mer in varstvenih dob) 

Ribe se merijo od začetka glave do konca repne plavuti. 

 

18. člen 

(dovoljen uplen) 

Dovoljen plen v ribolovnih vodah RD Radgona :  

1. Dovoljen plen na ribolovni dan ali noč z veljavno ribolovno dovolilnico 

je do 3 kg rib, od tega največ en krap ali štiri krapovce ali enega sulca, 

ščuko, smuča in bolena. 

2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljen plen ene ribe 

z maso nad 3 kg oziroma dveh rib s skupno maso nad 3 kg kar ne velja 

za ulov krapa. 

3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ribolov zaključi, ko je 

dosežen dovoljen plen iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena. 

4. Režim za turistični ribolov velja po opisu na dnevni ribolovni 

dovolilnici. 

5. Dovoljen uplen v reki Muri  : 

1 kom ŠČUKA..........60 cm  ali  1 kom KRAP.......30 cm ali  1 kom 

SMUČ… 50 cm ali 

1 kom BOLEN……40 cm   ali  1 kom LINJ……  30 cm ali  1 kom 

OGRCA…30 cm ali          

1 kom PLOŠČIČ…30 cm  ali  3 kom PODUST......35 cm ali  3 kom KLEN 

…30 cm ali 
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3 ko m MRENA…......30 cm  ali  3 kom ANDROGA…25 cm ali  3 kg 

RIBJEGA DROBIŽA  

JEZA, SULCA, PLATNICO , POSTRV in LIPANA je iz reke Mure 

prepovedano odnašati. 

19. člen 

( tolmačenje ) 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

20. člen 

( Končne in predhodne določbe ) 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o ribolovnem 

režimu in o športnem ribolovu v ribolovnem okolišu RD Radgona 

prenehajo veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem 

pravilnikom. 

21. člen 

( Začetek veljavnosti tega pravilnika ) 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                             Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                            Andrej Vreča  
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25 člena Statuta Ribiške družine 

Radgona z dne 13.01.2008, je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravilnik za srečanja ribičev s tekmovanji RD Radgona 

 

1. člen 

Ta pravilnik določa o načinu in izvedbi za srečanja ribičev s tekmovanji RD 

Radgona 

- Območja srečanja in prispevek udeleženca na srečanju 

- Pravila za tekmovanja na teh srečanjih 

- Krmljenje 

- Postopek žrebanja startnih mest in sektorjev 

- Startni listek 

- Način tekmovanja 

- Ugotavljanje uspešnosti – tehtanje 

- Izračun in razglasitev rezultatov 

2. člen 

Tekmovanja bodo potekala po prirejenih, enostavnejših pravilih, saj je 

namen teh tekmovanj predvsem druženje z člani v zdravem, tekmovalnem 

vzdušju. 

Območja srečanj in prispevek 

3. člen 

Srečanja se lahko izvajajo v vodah RD Radgona kjer je potreben samo 

vpis ribolovnega dneva v Letno ribolovno dovolilnico.  

Ali v vodah RD Radgona kjer je potreben nakup Dnevne dovolilnice – 

Ujemi in izpusti, tam je potrebno imeti pri sebi račun o nakupu. 

4. člen 

Član RD in RZS 3 €, oziroma po ceniku Temeljne enote v kateri je 

srečanje. V vodah kjer lahko člani RD Radgona lovijo ribe na letno 

dovolilnico je potrebno vpisati datum ribolova pred začetkom srečanja. 

Nečlani plačajo 6 €, oziroma po ceniku Temeljne enote v kateri je 

srečanje. Za srečanja s tekmovanjem morajo nečlani v vseh vodah RD 

Radgona dokupiti veljavno dnevno dovolilnico za Ujemi in izpusti. 

Cena malice ni zajeta v ceni dnevne dovolilnice in se zaračuna po 

veljavnem ceniku Ribiških podružnic. 
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Pravila za tekmovanja na teh srečanjih 

 

5. Člen 

- Čas srečanja s tekmovanjem je 3 ure ali po dogovoru pred 

srečanjem, za začetek in konec da znak sodnik. 

- V skladu z dogovorom pred srečanjem se lahko tekmuje z menjavo 

mest - dva polčasa 

- Lahko se dovoli krmljenje pred in med srečanjem  

- Ujete ribe se ne smejo držati v mreži čuvarici  

- Tekmovalec sme uporabljati vabe katere so predpisane pred 

srečanjem 

- Tekmovalec sme uporabljati podmetalko za dviganje ujetih rib 

- Tekmovalec ne sme uporabljati naslednjih vab katera so 

prepovedana pred začetkom srečanje 

- Ne sme namerno zapenjati rib za druge dele telesa kakor v gobček 

- Ne sme loviti v sosedovem prostoru 

- Po zaključku tekmovanja se ostanki krme in vab ne smejo zmetati v 

vodo. 

 

Krmljenje 

6. Člen 

Količina krme je omejena na pravila organizatorja srečanja. Organizator 

ima pravico zmanjšati ali povečati omejitev po svoji presoji. 

 

7. Člen 

Količina krme se izmeri, ko je pripravljena za uporabo ( navlažena in 

presejana), vključno z zemljo, gramozom, koruzo, pšenico, konopljo … in 

drugimi dodatki, ki niso neprijetni ali strupeni za favno in vodno okolje. 

 

8. Člen 

Za krmljenje se ne sme uporabljati sveže tekoče krvi, mrtve ribe ali 

koščkov rib.  

Za krmljenje je dovoljena uporaba ribiške frače ali posodice na konici 

palice (»pull cap«) in mali krmilnik na koncu ribolovne palice.  

Krmljenje ni dovoljeno v nobeni embalaži ali mrežicah.  

Za obtežitev krme je dovoljeno uporabiti kamenje, pesek ali zemljo. 

 

9. Člen 

Tekmovalec ne sme imeti pri sebi nobene krme v suhem stanju. 
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10. Člen 

Organizator srečanja s tekmovanjem lahko določi krmljenje samo s hrano 

katero dobavi sam in določi količino vabe. Vabo za krmljenje da vsem 

tekmovalcem enako količino v vrečkah primerno navlažene. 

 

11. Člen 

Krmljenje pred tekmovanjem. Tekmovalec sme začeti krmiti po zvočnem 

znaku, ki ga da glavni sodnik 10 minut pred začetkom tekme. V tem času 

lahko tekmovalec izdatneje krmi. 

12. Člen 

Dohranjevanje  je dovoljeno samo toliko kot lahko stisnemo hrano v pest 

ene roke in  je  lahko kepa premera največ pet centimetrov in s pomočjo 

posodice na konici palice, med tem časom pa tekmovalec ne sme loviti 

rib. 

Postopek žrebanja startnih mest in sektorjev 

 

13. Člen 

Srečanja so lahko po sektorjih ali pa samo po izžrebanih štartnih številkah, 

če so srečanja sektorska mora biti v vsakem sektorju en sodnik. Žrebanje 

sektorjev je lahko posamično ali skupno s številkami startnih mest. 

Sektorji in startne številke na primer: od st.št. 1 – 10 = A,  od st.št. 10 – 

20 = B, od st.št. 20 – 30 = C,…….. 

V drugem primeru pa žrebanje samo startnih številk, en sodnik na 5 – 10 

ribičev, glede na preglednost ribolovnih mest. 

 

Startni listek 

14. Člen 

Vsak udeleženec prejme startni list z razpredelnico za vpis uspešnosti 

ulova. Vzorci za ugotavljanje uspešnosti ulova rib na srečanju so v prilogi 

pravilnika. 

15. Člen 

Vsak udeleženec ima svoj startni list v katerega regijski sodnik vpiše 

sproti, ob njegovi prisotnosti, težo oziroma komade ulovljenih rib. 

Udeleženec ima startni list do konca tekmovanja pri sebi. 

 

16. Člen 

Rajonski sodnik ima tudi posebni zbirnik udeležencev v njegovem sektorju 

ali področju sojenja. V zbirnik vpisuje težo ujete ribe pri posamezniku 

kateri se mora zraven pri tehtanju podpisati. 
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Način tekmovanja 

17. Člen 

- Navadno srečanje s tekmovanjem, 3 ali 4 urno 

- Navadno srečanje s tekmovanjem dvojic, 3 ali 4 urno 

- Navadno srečanje s tekmovanjem dvojic – maraton 2 x 3 ali 2 x 4 

urno 

- Navadno srečanje s tekmovanjem - maraton  2 x 3 ali 2 x 4 urno 

- Kraparsko srečanje 

- Srečanje s tekmovanje za CAR – ja  

- Pokalna srečanje s tekmovanjem 

- Navadno srečanje s tekmovanjem – upokojencev, 3 ali 4 urno 

- Navadno srečanje s tekmovanjem – invalidov, 3 ali 4 urno 

- Navadno srečanje s tekmovanjem – mladih ribičev, 3 ali 4 urno 

- Navadno srečanje s tekmovanjem – vijačenje ( SPINING CUP ), 3 ali 

4 urno 

Ugotavljanje uspešnosti – tehtanje  

Primeri a, b, c, d, 

18. Člen 

Primer a.) 

Možna točkovanja za navadna srečanja: 

- Vsak ujeti krap se sproti nosi na tehtanje in se takoj vrača v vodo.  

- Tehtnice so na sredini sektorja oziroma pri sodniku na 5 – 10 

ribičev.  

- Sodnik v ribičev startni listek sproti vpisuje ulov, ima pa tudi svoj 

spisek za poznejšo kontrolo v katerega vpisuje vse ulove za ribiče na 

njegovem področju.  

- Ostale ribe se ne tehtajo. 

- Nobena ulovljena riba se ne sme držati v čuvarici ali bilo kakšni 

posodi.       

19. Člen 

Primer b.) 

- Nobena ulovljena riba se ne sme držati v čuvarici ali bilo kakšni 

posodi.   

- Vsak ujeti krap se sproti nosi na tehtanje in se takoj vrača v vodo.  

- Teža je preračunana v točke. Na primer 1,8 kg je 1.800 točk, 1 

g = točka ali ( 180 ) 

- Ostale ribe se lahko, ko se ulovijo, na željo tekmovalca, 

posamezno tehtajo in spuščajo nazaj v vodo. 

- Ostale ujete ribe sodnik beleži komade, poševne črtice, in so 

točkovane:  

- ploščič in linj 300 točk, ( 30 ) 
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- srebrni koreselj 250 točk, ( 25 ) 

- mala riba 50 točk. ( 5 ) 

20. Člen 

Primer c.) 

- Vsak krap ( po prosti oceni ) nad 1 kg  = 1.000 točk ( ali ? ) se 

tehta,  

- tehta se tudi vsaka druga težja riba nad 1 kg.  

- Tehtnice in vpis je enak kot pod točko a.) 

- Nadaljnje točkovanje je enako kakor pri točki b.) 

- Nobena ulovljena riba se ne sme držati v čuvarici ali bilo kakšni 

posodi. 

21. Člen 

Primer d.) 

- Samo točkovanje 

- Veliki krap ( nad 1kg ) je 15 točk, mali krap je 10 točk, ploščič 

linj 8 točk, babuška je 5 točk in zelenika, rdečeperka…. je 1 točka. 

- Nobena ulovljena riba se ne sme držati v čuvarici ali bilo kakšni 

posodi.       

22. Člen 

Primer a.) in b.) Možna točkovanja za srečanja » CAR – ja « 

a.) Velja samo največja – najtežja ujeta riba. Tehta se sproti največja 

riba in se vrača živa v vodo. Zmagovalec je ribič z najtežjo ulovljeno ribo. 

Ostale ulovljene ribe ne štejejo. Lahko se seštejejo teže največjih rib za 

skupnega zmagovalca.  

b.) Car je ribič z največjo – najtežji ujeto ribo. Tehta se sproti 

največja riba in se vrača živa v vodo. Zmagovalec je ribič z najtežjo 

ulovljeno ribo. Ostale ulovljene ribe se lahko točkujejo enako kot pri 

primerih za navadna srečanja a.), b.), c.) in d.) seštevek točk da skupnega 

zmagovalca srečanja. 

23. člen 

Navadno srečanje s tekmovanjem – vijačenje ( SPINING CUP ) 

 Nobena ulovljena ščuka se ne sme držati v čuvarici ali bilo kakšni 

posodi. 

 Vse ujete ščuke se izmerijo dolžine 

 Vsaka ujeta ščuka se sproti nosi na merjenje in se takoj vrača v 

vodo.  

 Sodnik v ribičev startni listek sproti vpisuje ulov, ima pa tudi svoj 

spisek za poznejšo kontrolo. 

 Zmagovalec bo tisti udeleženec kateri nabere skupno največ 

izmerjenih centimetrov. 
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Izračun in razglasitev rezultatov 

24. Člen 

Rezultate so vpisovali sektorski sodniki v tekmovalni karton tekmovalca, 

katerega sta oba sodnika podpisala, podpiše pa ga tudi tekmovalec. 

Rezultate tekme izračunajo glavni sodnik in sektorski sodniki tako, da se 

v vsakem sektorju razvrsti tekmovalce po teži ulova z dodatkom točk. 

Točkuje se po vzorcih za navedena tekmovanja, opisanih v primerih.  

V kolikor ni možno stehtati ulova zaradi premajhne teže, se ribe preštejejo 

in se tekmovalci uvrstijo po ujetem številu rib. 

V kolikor uvrstitve enake, o zmagovalcu odloča žreb. 

 

25. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

26. člen 

Končne in predhodne določbe 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 07. aprila 2019. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika srečanja ribičev s 

tekmovanji RD prenehajo veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v 

nasprotju s tem pravilnikom. 

27. člen 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                             Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                            Andrej Vreča  

 

 

 

 

Priloge: 

Vzorci tekmovalnih listkov 
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Krapolov vzorec a, 

 
Navadno srečanje vzorec b. 
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NAVADNO SREČJE Vzorec c.) 
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NAVADNO SREČJE Vzorec b. 
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Srečanje za CAR – ja  Vzorec a. 

 
Srečanje za CAR – ja  Vzorec b. 
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Vijačenje  
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25. člena Statuta Ribiške družine 

Radgona z dne 13.01.2008, je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravilnik o prostovoljnem delu članov RD 

 

1. člen 

Ribiška družina Radgona, sprejema ta pravilnik, po katerem se bodo člani 

RD angažirali za izgradnjo ribolovnih, gojitvenih in drugih objektov, ki 

služijo namenu ribištva ter vsakoletnemu delovnemu programu sprejetem 

na Zboru članov Upravnem odboru RD in sestankih Ribiških podružnic. 

Na ta način bodo prispevali na pridobivanju in širjenju gojitvenih in 

ribolovnih voda in varovanju narave, posebej vodnega življa, voda ter 

vodne ter pri vodne flore in favne.  

2. člen 

Člani bodo prostovoljsko delo opravljali na podlagi vsakokratnega 

predhodnega poziva RD, ki mu bo ob tem predala tudi potrebno opremo, 

dokumentacijo ali navodila. 

3. člen 

Član za opravljeno prostovoljsko delo ne bo zahteval plačila, nagrade, 

premoženjske koristi ali oprostitve kakšne njegove obveznosti. 

 

4. člen 

Vsak redni član, članica, mladinec mora s svojim vloženim delom v 

tekočem letu opraviti 10 ur prostovoljnega dela ; pionirji 5 ur, oziroma kot 

določi Upravni odbor RD in Zbor članov na svoji letni seji. 

 

5. člen 

Ure prostovoljnega dela se pridobijo z vloženim fizičnim in drugim delom :  

 delo na ribogojnih in ribiško – turističnih objektih, 

 odlov in vlaganje rib iz vzrejnih ribnikov v RD, 

 opravljanje čuvajske službe, 

 organizacije ter udejstvovanje pri organizaciji tekmovanj v lovu rib, 

 nastopanje na ribiških tekmovanjih v imenu RD Radgona ( liga RZS, 

mednarodna tekmovanje…) 

 seje in delo vseh organov, odborov in komisij RD in RZS, 

 seje, ki so sklicane na drugih področjih v interesu RD, oziroma v 

splošnem interesu  za ribištvo, na drugih področjih, ki jih lahko določi 



S t r a n  110 | 163 

 

glede na nujnost in aktualnost dela Upravni odbor RD, oziroma vodstvo 

Ribiških podružnic. 

6. člen 

Vsi člani RD, kateri po 2. členu tega pravilnika niso zbrali določenega 

števila ur, poravnajo ob obnovi  članstva  seštevek stroška neopravljenih 

obveznosti v vrednosti točk. Vrednost točke predlaga Upravni odbor RD, 

pred obnovami članstva, v potrditev Zboru članov RD.   

 

7. člen 

Obrazce o opravljenem delu in številu opravljenih ur vodi vodstvo – 

gospodar RD ali gospodar Ribiške podružnice, za seje Upravnega odbora 

ali drugih sestankov pa tajnik RD. 

Član RD opravljene ure dela tudi obvezno podpiše na obrazcu. 

 

8. člen 

Člani opravljajo prostovoljne delovne ure v Ribiških podružnicah v katerih 

so člani. V izjemnih primerih lahko opravijo delovne ure tudi v ostalih 

podružnicah vendar po naročilu UO RD ali gospodarja RD, vendar z 

vednostjo in dovoljenjem vodstva svoje podružnice 

. 

9. člen 

Zaključke opravljenih prostovoljnih delovnih ur pripravijo vodstva – 

gospodar RD ali podružnice do 01. novembra v tekočem letu. Tajnik RD 

vnese podatke v kartoteko vsakega člana do 15. novembra v tekočem 

letu. 

Manjkajoče ure oziroma neopravljene obveznosti se obračunavajo pri 

poravnavi pristojbin za naslednje leto – pri obnovah z plačilom  točk. 

Evidenco opravljenih delovnih ur morajo pisati vsi gospodarji ali drugi 

zadolženi v podružnici, prisotnosti na skupnih sestankih RD piše tajnik RD, 

prav tako morajo pisati prisotnost vsi vodji komisij. 

 

10. člen 

Član, ki noče poravnati neopravljenih obveznosti, ne more poravnati 

ostalih obveznosti do RD in se mu zaradi tega  ne podaljša članstvo v RD. 

Na podlagi 14. točke 11. člena Pravilnika o disciplinski odgovornosti 

članov RD Radgona je član izključen iz RD. 

Pri ponovnem vpisu v RD mora poravnati tudi vse prejšnje obveznosti do 

RD. 
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11. člen 

Težji invalidi z najmanj 80 % okvaro na spodnjih okončinah, ali invalidi z 

100 % okvaro na drugih okončinah, invalidi I. kategorije ter bolniki, so na 

podlagi dokazila opravičeni prostovoljnega dela. 

Prav tako so oproščeni prostovoljnega dela tudi člani imetniki 

reprezentančnih ribolovnih dovolilnic. 

 

12. člen 

Opravičenost članov, ki vložijo prošnjo, da iz kakršnih koli vzrokov in 

razlogov niso mogli opraviti prostovoljnega dela, ugotovi vodstvo 

podružnice, ki sprejme stališče, katerega potrdi Upravni odbor RD.  

Vse prošnje za olajšave za izvajanje delovnih ur se morajo podati na 

vodstvo podružnice ( invalidi, zaslužni člani ) katera predlagajo olajšavo 

za sklep katerega  potrditi Upravni odbor RD. Člani invalidi ne morejo 

uveljavljati olajšave, če niso podali prošnje na svojo podružnico in jim ta ni 

tega odobrila. 

13. člen 

Člani RD, ki presegajo povprečje opravljenih delovnih ur in jih vodstva 

podružnice predlagajo ter Upravni odbor RD potrdi, se jim lahko ob koncu 

leta izplačajo povračila stroškov, oziroma jim dovoli olajšavo pri poravnavi 

članskega prispevka. 

Povrnejo se jim tudi morebitni nastali stroški za uporabo lastnega 

strojnega orodja. 

14. člen 

Pravilnik velja za vse člane Ribiške družine Radgona enako, če pa ima 

kateri član Ribiške podružnice bilo kakšne olajšave pa mora biti to 

potrjeno in pismeno vročeno Upravnem odboru RD.  

Tajnik RD olajšavo vnese v osebno kartoteko člana. 

 

15. člen 

RD bo člana prostovoljca po potrebi ustrezno usposobila za opravljanje 

prostovoljskega dela, mu nudila strokovno pomoč in podporo med 

trajanjem prostovoljskega dela na delovni akciji. 

 

16. člen 

RD bo izvajala vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnih okoliščin ter 

pogojev pri usposabljanju in pri izvajanju prostovoljskega dela, tako da pri 

tem ne bo ogrožena varnost, zdravje ali življenja člana.  
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17. člen 

 

Član bo prostovoljsko delo izvajal skrbno in ob upoštevanju navodil vodja 

delovne akcije glede varnosti in zdravja pri delu. 

 

18. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

19. člen 

Končne in predhodne določbe 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o prostovoljnem 

delu članov RD prenehajo veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v 

nasprotju s tem pravilnikom. 

20. člen 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                             Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                              Andrej Vreča  

 

 

Priloga: 

Prisotnost na delovni akciji 

Lokacija……………….. 

Datum: ……………….. 

RD Radgona Ribiška podružnica………………….. 

 
Zap. št. Ime in 

priimek 

Telefon Od ure Do ure Skupaj ur Podpis 

udeleženca 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

Vodja delovne akcije ……………………………………. 

 

 

Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25 člena Statuta Ribiške družine 
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Radgona z dne 13.01.2008, je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravila o delu tekmovalne komisije 

 

1. člen 

Ta pravila določajo o delu in organiziranosti Tekmovalne komisije RD 

Radgona : 

 imenovanju članov komisije 

 delo komisije 

 vodja komisije 

 trener 

 tekmovalci  

 financiranju komisije 

 etičnem  kodeksu tekmovalcev 

 

2. člen 

Upravni odbor RD vsakih pet let predlaga tudi vodjo in člane tekmovalne 

komisije. 

3. člen 

Tekmovalno komisijo sestavljajo : 

 predsednik – vodja 

 član – trener 

 član 

4. člen 

Komisija je odgovorna za delo članskih tekmovalnih ekip RD Radgona, 

katere tekmujejo v tekmovanjih RZS. Skrbi za prijave tekmovalcev na 

razna tekmovanja, obveščanju tekmovalcev ter pripravi ekip in 

sodelovanju z njimi. Pripravi letne plane in poročila od delu  komisije. 

 

5. člen 

Vodja tekmovalne komisije je po potrebi prisoten na sejah Upravnega 

odbora RD, obvezno pa je vabljen in prisoten na letnem zboru članov  RD 

Radgona.  

Naslednje naloge vodja so : 

 na Zboru članov poda poročilo o delu komisije v preteklem letu 

 na Zboru članov poda plan dela za naslednje leto 

 organizira občasne sestanke s tekmovalci 

 najmanj enkrat letno skliče tekmovalce na sestanek komisije 

 prijavi ekipo na tekmo 
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 skrbi za športno obnašanje svojih tekmovalcev 

 sodeluje pri žrebanju 

 svetuje svojim tekmovalcem 

 skrbi za poravnavo startnine 

 skrbi za organizacijo prevoza 

 skrbi za dobre odnose med tekmovalci ter tekmovalci in trenerjem   

 vodja  je za svoje delo neposredno odgovoren Upravnem odboru in 

Zboru članov  RD Radgona. 

 

6. člen 

Član – trener skrbi za fizično in tekmovalno kondicijo tekmovalcev ter 

nadzoruje njihove treninge. Nadalje : 

 svetuje tekmovalcem kako naj tekmujejo 

 preverja opremljenost tekmovalcev 

 določi tekmovalno opremo 

 določi sistem lova in vrsto vab 

 skrbi za dobre odnose med tekmovalci 

 skrbi za termin za treninge ali druge priprave 

 

7. člen 

Tekmovalci nastopajo na tekmovanjih po dogovoru z vodjem ter članom 

– trenerjem komisije.  Zbirajo donacije in sponzorska sredstva. 

Tekmovalci, ki nastopajo na tekmah, lahko poleg imena družine, za katero 

tekmujejo, nosijo tudi imena in oznake sponzorjev. 

 

8. člen 

Tekmovalci se financirajo z zbiranjem sponzorskih in donatorskih  

sredstev. Delno delo tekmovalne komisije financira tudi  RD Radgona,  

katera  vsako leto določi v proračunu  koliko sredstev nameni za osnovno 

delovanje Tekmovalne komisije. Na predlog Upravnega odbora RD 

sprejme višino sredstev Zbor članov RD. Iz namenjenih sredstev RD se 

poravnajo registracije tekmovalcev in nekatere startnine. 

 

9. člen 

Tekmovalci morajo pazljivo ravnati z ribo, se korektno obnašati v naravi in 

tovariško in strpno komunicirati s sotekmovalci in organizatorji. V ta 

namen se zavezujejo: 

 Ribiči tekmovalci smo vzor obnašanja za ostale, predvsem pa 

mlade ribiče. 

 tekmujemo pošteno in ne kršimo zapovedanih tekmovalnih pravil. 
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 ribiči tekmovalci ne poskušamo na goljufiv in nepošten način doseči 

boljši rezultat. 

 svojo strokovno znanje v tekmovalnem ribolovu dokazujemo na 

tekmovanjih in ga prenašamo tudi na mlajše ribiče. 

 s sotekmovalci in s predstavniki organizatorja komuniciramo strpno 

in po možnosti sporazumno razrešujemo morebitne nesporazume. 

 večje nepravilnosti prijavimo pristojnim organom, ker ne podpiramo 

tekmovalnega goljufanja. 

 ribiči tekmovalci se družimo in izmenjujemo izkušnje. 

 

10. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

11. člen 

Končne in predhodne določbe 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve teh Pravil o delovanju 

tekmovalne komisije  prenehajo veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v 

nasprotju s tem pravilnikom. 

12. člen 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                              Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                          Andrej Vreča  
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25 člena Statuta Ribiške družine 

Radgona z dne 13.01.2008, je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravilnik o članstvu, delovanju, pravicah in dolžnostih mladih članov RD 

Radgona 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen 

Določbe tega pravilnika veljajo za vse mlade člane RD Radgona, njihove 

mentorje in komisije za delo z mladimi ribiči.  

 

2. člen 

Status mladega člana RD imajo državljani R Slovenije, ki so vključeni v 

ribiško družino in ki v tekočem letu ne dopolnijo starosti 18 let.  

Mladi član RD sme loviti samo v spremstvu svojega mentorja ali 

polnopravnega člana RD pod pogoji, ki so določeni v aktih RD (članske in 

druge obveznosti, dovoljen ulov).  

3. člen 

Status polnopravnega člana lahko pridobi mladi član RD v letu, ko je 

dopolnil 18 let starosti in opravil ribiški izpit.  

 

4. člen 

Mladi člani RD so lahko organizirani v samostojno skupino članstva, ki jo 

usmerja komisija za delo z mladimi člani. Predsednik komisije je mentor 

mladih članov v RD in izvršuje sklepe komisije in UO RD.  

Če mentor mladih članov RD ni član upravnega odbora RD, ima pravico 

sodelovati na njegovih sejah. Obvezno mora biti vabljeni na tiste seje, ko 

je na dnevnem redu mladinska tematika.  

 

5. člen 

Mentor mladih članov RD je odgovoren za javnost dela na način, kot ga 

določa Statut družine.  

6. člen 

Glasila RIBIČ  mladi član RD ne prejema in ne plačuje le v primeru, ko živi 

v skupnem gospodinjstvu s polnopravnim (polnoletnim) članom RD.  

Naročnino za glasilo RIBIČ za mladega člana RD določa RZS.  
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II. DEJAVNOST MLADIH ČLANOV  

7. člen 

Namen delovanja mladih članov RD je v tem, da jih družina organizirano 

seznanja in vključuje v ribiško organizacijo, delo družine ter jih vzgaja in 

izobražuje predvsem na naslednjih področjih:  

 spoznavanje, varstvo in ohranjanje naravnega bogastva v sladkih 

vodah in ob njih,  

 spoznavanje življenjskega okolja, življenjskega ciklusa in vrst rib ter 

drugih sladkovodnih živali,  

 gojitev in vlaganje rib,  

 športni ribolov,  

 razvijanje ribiškega tovarištva, etike in športne zavesti,  

 razvijanje vsestranske ekološke ozaveščenosti.  

 

8. člen 

Na področju športnega ribolova se mladi člani RD pod vodstvom mentorja 

in članov komisije ter drugih zadolženih:  

 seznanijo z etiko športnega ribolova in s pravili, zlasti posebnostmi, 

ki veljajo v njihovi družini,  

 seznanijo z ribolovnimi vodami, ki so v upravljanju družine,  

 seznanijo in učijo ribolovnih tehnik, ribiških športnih tekmovanj ter 

usposabljanja s pripomočki in opremo za njihovo izvajanje,  

 naučijo vrednotiti športni ribolov,  

 udeležujejo tekmovanj s področja športnega ribolova  

 

III. ČLANSKE OBVEZNOSTI  

9. člen 

Kdor želi postati mladi član RD, mora vložiti pisno vlogo oziroma pristopno 

izjavo.  

Če se v RD vključi mladi član do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše 

pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik (starši oziroma skrbnik).  

Če se v RD vključi mladi član od dopolnjenega 7. leta do dopolnjenega 

15. leta starosti, da pisno soglasje zakoniti zastopnik.  

Pristopna izjava in članska izkaznica je enotna za vse mlade člane RD.  

 

10. člen 

Obnavljanje članstva, prestop mladega člana v drugo RD, njegove 

posebne pravice in dolžnosti, kakor tudi odgovornosti zakonitega 

zastopnika mladega člana RD iz prejšnjega člena ureja temeljni akt ribiške 

družine.  
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Višino simboličnega članskega letnega prispevka za mlade člane določa 

UO RD.  

11. člen 

Za prenehanje članstva mladega ribiča v RD veljajo enaki pogoji kot 

veljajo za polnopravnega člana.  

 

IV. SPLOŠNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI MLADIH RIBIČEV  

 

12. člen 

Mladi ribič ima naslednje dolžnosti:  

 da pozna in spoštuje določila tega pravilnika ter ostalih aktov družine 

(pravilnik o športnem ribolovu, itd.),  

 da s svojimi dejanji in obnašanjem varuje ugled družine, zlasti pa 

mladega članstva,  

 da se udeležuje raznih oblik ribiškega izobraževanja ter pristopi k 

opravljanju izpita,  

 da se udeležuje sestankov, ki jih sklicuje mentor mladih ribičev ali 

pooblaščeni organ družine in zanje prejme vabilo,  

 da se udeležuje organiziranih skupnih delovnih in drugih akcij, 

tekmovanj družine in izobraževalnih ekskurzij, na katere ga povabi mentor 

ali pristojni organ,  

 da redno obnavlja članstvo, vplačuje članski prispevek in izpolnjuje 

druge zanj določene obveznosti in dolžnosti, določene s predpisi in akti, 

ki veljajo za vse člane družine.  

13. člen 

Mladi ribič ima naslednje pravice:  

 da se udeležuje organiziranih oblik delovanja, zlasti še mladih 

ribičev,  

 da obiskuje tečaje in druge oblike izobraževanja, ki jih organizira RD 

in ZRD,  

 do opravljanja internega ribiškega izpita,  

 da prejme za uspešno delo v družini pohvale in priznanja,  

 da uveljavlja druge pravice, ki izvirajo iz članstva in veljajo za vse 

člane družine.  

14. člen 

Za vodenje mladih ribičev UO RD imenuje komisijo za delo z mladimi ribiči 

in predsednika komisije kot mentorja.  

Za vodenje mladih ribičev Ribiških podružnic RD, predlagajo člani vodstva 

podružnice vodjo – mentorja mladih podružnice, kateri je tudi član 

komisije mladih ribičev RD. 
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Imenovanje mentorja in komisije velja praviloma za celo mandatno 

obdobje organov družine.  

Komisijo za delo z mladimi ribiči RD sestavljajo mentor in mentorji mladih 

ribičev podružnic RD kar je eden  predstavnik mladih ribičev iz vsake 

podružnice.  

15. člen 

Za delo komisije je odgovoren mentor mladih RD. 

 

16. člen 

Sestanke mladih ribičev vodi mentor, v primeru odsotnosti pa po 

njegovem pooblastilu eden izmed polnopravnih članov komisije.  

Na skupnem sestanku obravnavajo:  

 letni program dela mladih ribičev,  

 obnašanje mladih ribičev v zvezi z ribiško dejavnostjo,  

 predloge za odlikovanja in vzgojne ukrepe,  

 pobude za izboljšanje dela na svojem področju,  

 predloge za sklepe organov RD.  

 

V. ODGOVORNOST MLADEGA RIBIČA  

 

17. člen 

Mladi ribič je odgovoren RD za materialno škodo, ki jo povzroči 

namenoma ali iz malomarnosti.  

Povrnitev materialne škode je v breme staršev ali skrbnikov v skladu s 

splošno veljavnimi civilnopravnimi predpisi.  

 

18. člen 

Disciplinska odgovornost je opredeljena v določilih pravilnika o disciplinski 

odgovornosti članov RD.  

19. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

20. člen 

Končne in predhodne določbe 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o  prenehajo 

veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem pravilnikom. 

 

21. člen 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 
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Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                              Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                               Andrej Vreča  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r a n  121 | 163 

 

Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25. člena Statuta Ribiške družine 

Radgona z dne 13.01.2008, je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravilnik o odlikovanjih in priznanjih članov RD Radgona 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ribiška družina Radgona podeljuje, članom, častnim članom in članicam 

RD Radgona ter posameznikom, podjetjem in ustanovam, odlikovanja in 

priznanja za aktivno delo v društvu, njegovih organih in telesih in pomoč 

pri razvoju RD. 

2. člen 

Ribiška družina Radgona podeljuje odlikovanja in priznanja članom, 

častnim članom in članicam RD Radgona ter posameznikom, podjetjem 

in ustanovam :    

 ki predstavljajo trajne koristi in vrednosti za razvoj RD Radgona 

 dolgoletno uspešno delo v RD Radgona  ali v drugih društvih, ki so 

sodelovala z RD Radgona 

 uspešno sodelovanje z RD Radgona 

 izjemne dosežke na področju varovanja narave in življenja v 

naravnem okolju 

 priznanja so javna 

3. člen 

Odlikovanja in priznanja RD Radgona, na podlagi predlogov Zbora članov 

in Upravnega odbora RD in vodstev enot, sprejema in potrjuje Komisija za 

odlikovanja RD Radgona in Ribiška zveza Slovenije. 

Priznanja in odlikovanja se praviloma podeljujejo na obletnicah RD 

vsakih pet let. 

4. člen 

Predlogi za priznanja se morajo podati samo po vrstnem redu. 

II. PRIZNANJA 

5. člen 

Odlikovanja in priznanja RD Radgona in Ribiške zveze Slovenije  so: 

 Pisno priznanje RD Radgona 

 Srebrna plaketa RD Radgona 

 Zlata plaketa RD Radgona 

 Znak za ribiške zasluge RD Radgona značka Ribiške zveze Slovenije 

 Znak  mladi ribič z listino Ribiške zveze Slovenije 

 Red za ribiške zasluge III: stopnje Ribiške zveze Slovenije 
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 Red za ribiške zasluge II: stopnje Ribiške zveze Slovenije 

 Red za ribiške zasluge I: stopnje Ribiške zveze Slovenije 

 Plaketa Ribiške zveze Slovenije 

 Plaketa Ivana Franketa 

6. člen 

Priznanja morajo biti oštevilčena, številka mora biti vtisnjena na zadnji 

strani plakete. 

7. člen 

Priznanja morajo biti ob podelitvi opremljena z diplomami. Na vsaki mora 

biti izpisano: RD Radgona in Ribiške zveze Slovenije  , ime in priimek 

odlikovanca, oziroma ime pravne osebe, številka podeljenega priznanja, 

namen podelitve, datum in kraj podelitve, žig RD Radgona in Ribiške 

zveze Slovenije  in podpis predsednika Komisije za odlikovanja in 

predsednika RD Radgona in Ribiške zveze Slovenije 

 

8. člen 

PISNO PRIZNANJE RD Radgona se podeljuje članom, častnim članom in 

članicam RD Radgona ter posameznikom, podjetjem in ustanovam za 

uspešno delo na področjih, opredeljenih v 2. členu tega pravilnika.  

Pisno priznanje je tiskano na barvnem umetniškem kartonu pokončnega 

formata 245 mm x 345 mm, na zgornji delu je natisnjen logotip in pod njim 

napis Ribiška družina Radgona, pod njim pa vpis podatkov o prejemniku 

in dosežku.  

9. člen 

SREBRNA PLAKETA RD Radgona ima okroglo obliko 50 mm. Polje je 

srebrne barve, v polju pa je znak ( ribica ) RD Radgona. Poleg plakete se 

nahaja v škatli tudi enaka pomanjšana plaketa ( značka ), velikosti 20 mm, 

pripravljena za nošnjo ob svečanostih RD. Plaketa se nahaja v zelenem 

žametu v lični škatli, poleg nje, oziroma pod njo pa je tablica v srebrni 

barvi, v katero se vgravira ime in priimek odlikovanca ter letnica podelitve. 

Sestavni del srebrnega častnega znaka je pisno priznanje, ki je določeno 

v drugem odstavku 8. člena tega pravilnika. 

 

10. člen 

ZLATA PLAKETA RD Radgona je enaka srebrni. Polje in tablica sta v zlati 

barvi. 

Sestavni del srebrnega častnega znaka je pisno priznanje, ki je določeno 

v drugem odstavku 8. člena tega pravilnika, in pomanjšan zlati častni znak 

premera 20 mm, izdelan v obliki značke. 

Zlati častni znak se praviloma podeljuje posameznikom, ki so že prejeli 

srebrni častni znak in je od podelitve le-tega minilo najmanj pet let.  
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11. člen 

ZNAK ZA RIBIŠKE ZASLUGE RD Radgona značka Ribiške zveze 

Slovenije 

Pisno priznanje je tiskano na barvnem umetniškem kartonu pokončnega 

formata 245 mm x 345 mm, na zgornji delu je natisnjen  napis Ribiška 

družina Radgona, na sredini logotip Ribiške zveze Slovenije in pod njim, 

pod njim pa vpis podatkov o prejemniku in dosežku ter kraj in datum 

podelitve priznanja. 

Priložena je značka za zasluge Ribiške zveze Slovenije. 

Znak za ribiške zasluge RD Radgona značka Ribiške zveze Slovenije se 

praviloma podeljuje posameznikom, ki so že prejeli pisno priznanje RD 

Radgona. 

Iz vrstnega reda priznanj so izvzeti srebrna in zlata plaketa RD Radgona. 

 

12. člen 

RED ZA RIBIŠKE ZASLUGE  III. stopnje Ribiške zveze Slovenije se 

podeljuje v skladu z Pravilnikom o odlikovanjih in priznanjih Ribiške zveze 

Slovenije. 

Sestavni del  je pisno priznanje. 

Red za ribiške zasluge III. stopnje Ribiške zveze Slovenije 

se praviloma podeljuje posameznikom, ki so že prejeli Znak za ribiške 

zasluge RD Radgona značka Ribiške zveze Slovenije  

 

13. člen 

RED ZA RIBIŠKE ZASLUGE  II. stopnje Ribiške zveze Slovenije se 

podeljuje v skladu z Pravilnikom o odlikovanjih in priznanjih Ribiške zveze 

Slovenije. 

Sestavni del  je pisno priznanje. 

Red za ribiške zasluge II. stopnje Ribiške zveze Slovenije se praviloma 

podeljuje posameznikom, ki so že prejeli Red za ribiške zasluge III. stopnje 

Ribiške zveze Slovenije 

 

14. člen 

RED ZA RIBIŠKE ZASLUGE  I. stopnje Ribiške zveze Slovenije se 

podeljuje v skladu z Pravilnikom o odlikovanjih in priznanjih Ribiške zveze 

Slovenije. 

Sestavni del  je pisno priznanje. 

Red za ribiške zasluge I. stopnje Ribiške zveze Slovenije se praviloma 

podeljuje posameznikom, ki so že prejeli Red za ribiške zasluge II. stopnje 

Ribiške zveze Slovenije 
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15. člen 

Plaketo RZS se podeli članu za vsaj 25-letno aktivno delo na področju 

sladkovodnega ribištva, od tega vsaj dve mandatni dobi kot član organov 

območnega povezovanja, RZS ali njunih delovnih teles. 

Plaketo RZS lahko prejme tudi posameznik, ki ni član RD, ali organizacija 

za izjemne zasluge pri delovanju RZS ali za prispevek pri razvoju 

slovenskega sladkovodnega ribištva. 

 

16. člen 

Plaketo Ivana Franketa se podeli članu za vsaj 30-letno delo na področju 

sladkovodnega ribištva, od tega vsaj tri mandatne dobe kot član organov 

območnega povezovanja, RZS ali njunih delovnih teles. 

 

III. POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ 

 

17. člen 

Ribiška družina Radgona podeljuje odlikovanja in priznanja članom, 

častnim članom in članicam RD Radgona ter posameznikom, podjetjem 

in ustanovam :    

 ki predstavljajo trajne koristi in vrednosti za razvoj RD Radgona 

 dolgoletno uspešno delo v RD Radgona  ali v drugih društvih, ki so 

sodelovala z RD Radgona 

 uspešno sodelovanje z RD Radgona 

 izjemne dosežke na področju varovanja narave in življenja v 

naravnem okolju 

 uspešno delovanje v organih RD Radgona 

 uspešno delovanje v raznih komisijah RD Radgona 

 izjemne dosežke na področju razvoja RD Radgona 

 uspešno sodelovanje z drugimi društvi katero je v korist RD Radgona 

 izjemne dosežke na področjih, ki zadevajo varovanja rib in 

ribogojstva 

 dolgoletno članstvo v RD in s tem opravljenih veliko prostovoljnih 

delovnih ur 

 uspešno delajo na organizacijskem, oziroma strokovnem področju 

RD Radgona 

 uspehih na zastopanju RD Radgona na raznih tekmovanjih 

 veliki angažiranosti pri promociji RD Radgona 

 veliki zavzetosti pri izobraževanju in osveščanju članov  
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IV. PODELJEVANJE PRIZNANJ 

18. člen 

Odlikovanja in priznanja RD Radgona, na podlagi predlogov Zbora članov 

in Upravnega odbora RD in vodstev Ribiških podružnic, sprejema in 

potrjuje Komisija za odlikovanja RD Radgona in Ribiška zveza Slovenije . 

Priznanja in odlikovanja se praviloma podeljujejo na obletnicah RD vsakih 

pet let. 

Podelitev priznanj je pogojena z zahtevanimi kriteriji in sklepom Komisije 

za odlikovanja RD.  

19. člen 

Zbor članov ali Upravni odbor RD Radgona  lahko podeli priznanja ne 

glede na kriterije za podeljevanje, toda le v primerih, ko gre za pomembne 

jubileje in praznovanja društva, oseb in pravnih oseb 

. 

20. člen 

Priznanja RD Radgona podeljuje redoma in sicer :  

pri priznanjih RD Radgona  : Pisno priznanje RD Radgona, Srebrna 

plaketa RD Radgona in Zlata plaketa RD Radgona ni potrebno 

podeljevanje po vrstnem redu  

pri priznanjih RD Radgona in priznanjih Ribiške zveze Slovenije se 

podeljuje : 

prvič Znak za ribiške zasluge RD Radgona značka Ribiške zveze Slovenije 

drugič Red za ribiške zasluge III: stopnje Ribiške zveze Slovenije 

tretjič Red za ribiške zasluge II: stopnje Ribiške zveze Slovenije 

četrtič Red za ribiške zasluge I: stopnje Ribiške zveze Slovenije 

plaketa RZS, 

plaketa Ivana Franketa 

Predlagani kandidat ne more biti odlikovan preko vrstnega reda z višjim 

odlikovanjem in ne dvakrat z enakim odlikovanjem. 

 

21. člen 

Kandidat za  priznanje mora biti neoporečen, njegova dela morajo biti 

koristna za društvo, ne sme biti v disciplinskem postopku in ne proti njemu 

izrečen disciplinski ali drugi ukrep in ne sme biti v postopku za kazniva 

dejanja.  

22. člen 

Praviloma se  priznanja RD Radgona in Ribiške zveze Slovenije podeljuje 

na organiziran in slavnosten način Zborih članov, ribiških prireditvah, ob 

pomembnih praznikih in jubilejih. 
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V. DELO KOMISIJE 

23. člen 

Predlog za podelitev priznanj pripravi komisija za priznanja praviloma na 

osnovi javnega razpisa predlogov za priznanja. Komisijo za priznanja 

imenuje, na predlog Upravnega odbora RD Zbor članov RD.   

Komisija za odlikovanja, ki šteje sedem članov, vključno s predsednikom, 

opravlja svoje delo na sejah. Sklepe sprejema z večino glasov in sicer 

tako, da njen predsednik glasuje vedno zadnji. 

Člani komisije so načeloma vodji vsake Ribiške podružnice, predsednik 

RD Radgona in predsednik komisije za odlikovanje. 

 

24. člen 

Naloge komisije za priznanja so:  

 priprava javnega razpisa,  

 zbiranje in obravnava prejetih predlogov 

 priprava predlogov za priznanja  

 zbiranje predlogov za priznanja in druga družbena in državna 

odlikovanja in priznanja ter priprava mnenja in priporočila,  

 vodenje evidence o podeljenih priznanjih, 

 opravljanje drugih nalog, povezanih s priznanji. 

 

25. člen 

Komisija mora proučiti vsak prispeli predlog za podelitev priznanja, 

njegovo utemeljitev primerjati s pogoji za podelitev, ki jih določa ta 

pravilnik in o morebitni zavrnitvi predloga obvestiti Upravni odbor RD, ki 

končno odloča.  

26. člen 

Predloge za podelitev  priznanj, ki jih Komisija zavrne, mora svoj sklep o 

zavrnitvi utemeljiti v pisni obliki. 

Proti sklepu Komisije se predlagatelj lahko pisno pritoži na Upravnemu 

odboru RD v osmih dneh po sprejetju sklepa o zavrnitvi predloga, ki 

dokončno odloči o pritožbi. 

27. člen 

Komisija sme sprejemati le pisne predloge za podeljevanje priznanj. 

Predlagatelji so dolžni pisne predloge pošiljati na predpisanem obrazcu in 

sicer v rokih, ki jih določi komisija .  

28. člen 

Komisija za odlikovanja je dolžna voditi evidenco o podeljenih priznanjih.  
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29. člen 

Postopek : 

Priznanja se podeljujejo na podlagi javnega razpisa ali na predloge Zbora 

članov, Upravnega odbora ali predloga Ribiških podružnic RD  .  

 Predlog mora vsebovati najmanj naslednje elemente:  

 podatke o prejemniku priznanja,  

 opis dosežka,  

 predlagano priznanje,  

 dokazila o dosežku,  

 podatke o predlagatelju.  

Javni razpis se objavi na oglasnih deskah ribiških domov RD Radgona  

 

30. člen 

Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko tudi člani društva ( najmanj pet 

članov ) 

Predlagatelj mora poslati predlog za priznanje praviloma na predpisanem 

obrazcu komisiji za priznanja in v rokih, ki so določeni v javnem razpisu.  

 

31. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

32. člen 

Končne in predhodne določbe 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o  prenehajo 

veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem pravilnikom. 

 

33. člen 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                             Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                          Andrej Vreča 
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Predlog za odlikovanje RD Radgona  
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Predlog za odlikovanje RZS 
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25. člena Statuta Ribiške družine 

Radgona z dne 13.01.2008, je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Pravilnik o vodah RD s posebnim ribolovnim režimom 

 

1. člen 

Uvodna določila 

Ta pravilnik določa pogoje in način ribolova ter vlaganja rib v ribolovno  

vodo s posebnim ribolovnim režimom, 

 Način vlaganja rib, 

 Način ribolova, 

 Način ribiškega tekmovanja s plovcem, 

 Način plačila dovolilnice, 

 Določene varstvene dobe in najmanjše lovne mere 

 

2. člen 

Ribolovne vode RD s posebnim ribolovnim režimom so tiste katere imajo 

status komercialnega ribolova tako kot za člane RD in nečlane.  

3. člen 

Upravni odbor RD vsako leto pripravi in sprejme ter predlaga v potrditev 

na zboru članov, sklep za ribolovne vode RD s posebnim ribolovnim 

režimom: 

 Katere so te vode v RD Radgona 

 Cenik za dovolilnice za člane in nečlane RD Radgona 

 Letni ribolovni režim 

4. člen 

Vsak član RD je, prav tako kakor v ostalih ribolovnih vodah RD, dolžen 

pred pričetkom vpisati številko vode, datum ribolova in po zaključku 

ribolova ulov rib. 

5. člen 

Pogoji za vlaganje rib  

Vlaga se lahko samo vrste rib, ki so v soglasju določi Zavoda za ribištvo 

Slovenije in Ribiške zveze Slovenije. Po letnem planu opravljanja in 

Ribolovnem gojitvenem načrtu za Radgonski ribiški okoliš. 
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6. člen 

Vlaganje rib  

V Ribolovne vode RD s posebnim ribolovnim režimom se lahko vlagajo 

ribe vzrejene v ribogojnicah in z izlovom iz svojih drugih ribolovnih vod.  

RD Radgona mora voditi podatke o: 

 nabavi rib za vlaganje; 

 datum vlaganja, 

 vrstah vloženih rib, 

 teži in številu vloženih rib, 

 poreklu vloženih rib   

 poginih rib 

 porabi razkužil in zdravil. 

 

7. člen 

Način ribolova  

 Ribe je dovoljeno loviti s trnkom. 

 Ribe ni dovoljeno loviti tako, da se za vabo uporablja žive 

vretenčarje; 

 Prenašanje živih rib izven območja ribnika ni dovoljeno, razen, 

če gre za gospodarski odlov RD Radgona. 

 Ujete ribe, katere želi ribič odnesti, se morajo takoj na humani 

način usmrtiti. 

 Ribe je dovoljeno tudi loviti na način, ulovi in izpusti. 

 

8. člen 

Pogoji ribolova  

 Ribolov dovoljen z ribolovno dovolilnico, 

 Določen čas ribolova ; dnevi v tednu in ure od do, 

 Dovoljena količina odnosa ulova 

 

9. člen 

Ribiška tekmovanja  

Ribiško tekmovanje v teh vodah RD. 

 Ribe je dovoljeno loviti po prvem odstavku sedmega člena tega 

pravilnika, 

 Tekmovanje poteka po pravilniku o  tekmovanjih  RD Radgona 

 Nepoškodovane ribe se po tekmovanju spustijo nazaj v ribnik 

ali pa se vračajo takoj po sprotnem tehtanju. 

 

10. člen 

Način plačila dovolilnice 



S t r a n  132 | 163 

 

Ribolovno dovolilnico je potrebno kupiti, na prodajnih mestih RD, pred 

pričetkom ribolova. Na dovolilnici je opisan ribolovni režim.  

 

11. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

12. člen 

Končne in predhodne določbe 

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik RD, ki je bil sprejet 

dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o  prenehajo 

veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem pravilnikom. 

 

13. člen 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                             Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                              Andrej Vreča  
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Na podlagi  25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (uradno 

prečiščeno besedilo), Uradni list RS, št. 94/2007in 25 člena Statuta 

Ribiške družine Radgona z dne 13.01.2008, je Zbor članov Ribiške 

družine Radgona, na svojem zasedanju dne_______ sprejel 

PRAVILNIK o varstvu  osebnih podatkov 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo organizacijski, tehnični in logično-tehnični 

postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov v Ribiški zvezi 

Slovenije, zvezah ribiških družin in ribiških družinah (v nadaljevanju: 

zavezanci), z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno 

nepooblaščeno uničenje osebnih podatkov, njihovo spremembo ali 

izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop, obdelava, uporaba ali 

posredovanje osebnih podatkov. 

Zaposleni, funkcionarji, ki svoje naloge opravljajo volontersko, in zunanji 

sodelavci, ki pri svojem delu obdelujejo ali/in uporabljajo osebne podatke, 

morajo biti seznanjeni z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, s področno 

zakonodajo, ki ureja posamezno področje njihovega dela ter z vsebino 

tega pravilnika. 

2. člen 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

1. ZVOP-1 – Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 

86/04 in 113/05); 

2. Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na 

posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen; 

3. Posameznik – je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se 

nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se lahko 

neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na 

identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za 

njegovo fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno 

identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov ali ne 

zahteva veliko časa; 

4. Zbirka osebnih podatkov – je vsak strukturiran niz podatkov, ki 

vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki 

omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz 

centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski 

podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na 

takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika; 
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5. Obdelava osebnih podatkov – pomeni kakršnokoli delovanje ali niz 

delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano 

obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so 

namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, 

pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, 

priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje 

ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, 

anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali 

avtomatizirana (sredstva obdelave); 

6. Upravljavec osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga 

oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki sama ali skupaj z drugimi določa 

namene in sredstva obdelave osebnih podatkov oziroma oseba, določena 

z zakonom, ki določa tudi namene in sredstva obdelave; 

7. Osebna privolitev posameznika – je prostovoljna izjava volje 

posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen 

namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti 

upravljavec v skladu z ZVOP-1; osebna privolitev posameznika je lahko 

pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika; 

8. Uporabnik osebnih podatkov – je fizična ali pravna oseba ali druga 

oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo 

osebni podatki;  

9. Nosilec podatkov – so vse vrste sredstev, na katerih so zapisani ali 

posneti podatki (listine, akti, gradiva, spisi, računalniška oprema vključno 

z magnetnimi, optičnimi ali drugimi računalniškimi mediji, fotokopije, 

zvočno in slikovno gradivo, mikrofilmi, naprave za prenos podatkov, ipd.); 

10. Funkcionar – je oseba, ki je pri zavezancu voljena ali imenovana za 

izvajanje nalog, vezanih na mandatno obdobje. 

 

3. člen 

Zavezanci lahko obdelujejo samo tiste osebne podatke in za tiste namene, 

za katere imajo osebno privolitev posameznika. Vzorec izjave, v kateri so 

našteti upravljavci osebnih podatkov, osebni podatki in namen njihove 

obdelave, je priloga in sestavni del tega pravilnika. Posameznik jo 

praviloma podpiše ob podaji vloge za sprejem v članstvo.  

                           

4. člen 

Opis zbirke osebnih podatkov, katere upravljavec so zavezanci, vsebuje 

naziv zbirke, vrsto osebnih podatkov v zbirki, namen obdelave, rok 

hrambe, uporabnike ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov in 

splošen opis zavarovanja osebnih podatkov. Opis zbirke osebnih 

podatkov se za vsako zbirko osebnih podatkov zagotovi in potrdi na seji 
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izvršilnega organa zavezanca pred vzpostavitvijo zbirke osebnih 

podatkov. Opis zbirke osebnih podatkov se dopolnjuje ob vsaki 

spremembi vrste osebnih podatkov.  

V sklopu opisa zbirke osebnih podatkov so zavezanci dolžni voditi ažuren 

seznam, iz katerega je jasno razvidno, katera oseba je odgovorna za 

zbirko osebnih podatkov ter katere osebe lahko zaradi narave svojega 

dela obdelujejo osebne podatke iz zbirke osebnih podatkov. V seznam se 

vpisujejo sledeči podatki:  

 osebno ime in delovno mesto ali funkcija osebe, ki je odgovorna za 

zbirko osebnih podatkov ter  

 osebno ime in delovno mesto ali funkcija oseb, ki lahko zaradi 

narave njihovega dela obdelujejo osebne podatke iz zbirke osebnih 

podatkov.  

 Zaposleni in funkcionarji, ki naloge opravljajo volontersko, morajo 

biti seznanjeni z opisom zbirk osebnih podatkov. 

 

II. VAROVANJE PROSTOROV IN RAČUNALNIŠKE OPREME 

 

5. člen 

Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in 

programska oprema (varovani prostori), morajo biti varovani z 

organizacijskimi ter fizičnimi in/ali tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo 

nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. 

Dostop je mogoč le v rednem delovnem času oziroma v okviru objavljenih 

uradnih ur, izven tega časa pa samo na podlagi dovoljenja pristojnega 

funkcionarja zavezanca. 

Ključi varovanih prostorov se uporabljajo in hranijo v skladu s hišnim 

redom. Ključi se ne puščajo v ključavnici v vratih od zunanje strani. 

Varovani prostori ne smejo ostajati nenadzorovani, oziroma se jih mora 

zaklepati ob odsotnosti oseb, ki jih nadzorujejo. 

Izven delovnega časa oziroma uradnih ur morajo biti omare in pisalne 

mize z nosilci osebnih  podatkov zaklenjene, računalniki in druga strojna 

oprema izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni. 

Zaposleni in funkcionarji, ki opravljajo naloge volontersko, ne smejo 

puščati nosilcev osebnih podatkov na mizah v prisotnosti oseb, ki nimajo 

pravice vpogleda vanje.  

Nosilci osebnih podatkov, ki se nahajajo izven zavarovanih prostorov 

(hodniki, skupni prostori) morajo biti stalno zaklenjeni. 
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6. člen 

V prostorih, ki so namenjeni poslovanju s strankami, morajo biti nosilci 

podatkov in računalniški prikazovalniki nameščeni tako, da stranke nimajo 

vpogleda vanje. 

7. člen 

Vzdrževanje in popravila strojne, računalniške in druge opreme je 

dovoljeno samo z vednostjo pooblaščene osebe zavezanca, izvajajo pa 

ga lahko samo pooblaščeni servisi in vzdrževalci, ki imajo z zavezancem 

sklenjeno ustrezno pogodbo. 

8. člen 

Vzdrževalci prostorov, strojne in programske opreme, obiskovalci in 

poslovni partnerji se smejo gibati v zavarovanih prostorih samo z 

vednostjo pooblaščene osebe zavezanca. Zaposleni, kot so čistilke, 

varnostniki idr., se lahko izven delovnega časa gibljejo samo v tistih 

varovanih prostorih, kjer je onemogočen vpogled v osebne podatke 

(nosilci podatkov so shranjeni v zaklenjenih omarah in pisalnih mizah, 

računalniki in druga strojna oprema so izklopljeni ali kako drugače fizično 

ali programsko zaklenjeni). 

 

III. VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNO PROGRAMSKE 

RAČUNALNIŠKE OPREME TER PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO Z 

RAČUNALNIŠKO OPREMO 

9. člen 

Dostop do programske opreme mora biti varovan tako,  da dovoljuje 

dostop samo za to v naprej določenim zaposlenim ali funkcionarjem, ki 

opravljajo naloge volontersko, ali pravnim ali fizičnim osebam, ki v skladu 

s pogodbo opravljajo dogovorjene storitve. 

 

10. člen 

Popravljanje, spreminjanje in dopolnjevanje sistemske in aplikativne 

programske opreme je dovoljeno samo na podlagi odobritve pooblaščene 

osebe, izvajajo pa ga lahko samo pooblaščeni servisi in organizacije in 

posamezniki, ki imajo z zavezanci sklenjeno ustrezno pogodbo. Izvajalci 

morajo spremembe in dopolnitve sistemske in aplikativne programske 

opreme ustrezno dokumentirati. 

11. člen 

Za shranjevanje in varovanje aplikativne programske opreme veljajo 

enaka določila, kot za druge podatke iz tega pravilnika. 
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12. člen 

Vsebina diskov mrežnega strežnika in lokalnih delovnih postaj, kjer se 

nahajajo osebni podatki, se  sprotno preverja glede na prisotnost 

računalniških virusov. Ob pojavu računalniškega virusa se ga čim prej 

odpravi s pomočjo pooblaščene organizacije ali posameznika, ki obenem 

ugotovi tudi vzrok pojava virusa v računalniškem informacijskem sistemu. 

Vsi osebni podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi v 

računalniškem informacijskem sistemu in prispejo k zavezancu na medijih 

za prenos računalniških podatkov ali preko telekomunikacijskih kanalov, 

morajo biti pred uporabo preverjeni glede prisotnosti računalniških 

virusov. 

13. člen 

Zaposleni ali funkcionarji, ki opravljajo naloge volontersko, ne smejo 

inštalirati programske opreme brez vednosti osebe, zadolžene za 

delovanje računalniškega informacijskega sistema zavezanca. Prav tako 

ne smejo odnašati programske opreme iz poslovnih prostorov brez 

odobritve odgovorne osebe zavezanca in vednosti osebe, zadolžene za 

delovanje računalniškega informacijskega sistema. 

 

14. člen 

Pristop do podatkov preko aplikativne programske opreme se varuje s 

sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in 

podatkov. Sistem gesel mora omogočati tudi možnost naknadnega 

ugotavljanja, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko 

podatkov, uporabljeni ali drugače obdelovani ter kdo je to storil. 

Pooblaščena oseba za delovanje računalniškega informacijskega sistema 

zavezanca določi režim dodeljevanja hranjenja in spreminjanja gesel.  

 

15. člen 

Vsa gesla in postopki, ki se uporabljajo za vstop in administriranje mreže 

osebnih računalnikov (supervisorska oz. nadzorna gesla), administriranje 

elektronske pošte in administriranje aplikativnih programov se hrani v 

zapečatenih ovojnicah in se jih varuje pred dostopom nepooblaščenih 

oseb. Uporabi se jih samo v izrednih okoliščinah oziroma ob nujnih 

primerih. Vsaka uporaba vsebine zapečatenih ovojnic se dokumentira.  

Po vsaki takšni uporabi se določi nova vsebina gesel. 

 

16. člen 

Za potrebe restavriranja računalniškega sistema ob okvarah in ob drugih 

izjemnih situacijah se zagotavlja redna izdelava kopij vsebine mrežnega 

strežnika in lokalnih postaj, če se podatki tam nahajajo. 
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Te kopije se hrani v za to določenih mestih, ki morajo biti ognjevarna, 

zavarovana proti poplavam in elektromagnetnim motnjam, v okviru 

predpisanih klimatskih pogojev ter zaklenjena. 

 

IV. STORITVE, KI JIH OPRAVLJAJO ZUNANJE PRAVNE ALI FIZIČNE 

OSEBE 

17. člen 

Z vsako zunanjo pravno ali fizično osebo, ki opravlja posamezna opravila 

v zvezi z zbiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem ali posredovanjem 

osebnih podatkov in je registrirana za opravljanje takšne dejavnosti 

(pogodbeni obdelovalec), se sklene pisna pogodba, predvidena v drugem 

odstavku 11. člena ZVOP-1. V takšni pogodbi morajo biti obvezno 

predpisani tudi pogoji in ukrepi za zagotovitev varstva osebnih podatkov 

in njihovega zavarovanja. Omenjeno velja tudi za zunanje osebe, ki 

vzdržujejo strojno in programsko opremo ter izdelujejo in instalirajo novo 

strojno ali programsko opremo.  

Zunanje pravne ali fizične osebe smejo opravljati storitve obdelave 

osebnih podatkov samo v okviru naročnikovih pooblastil. Podatkov ne 

smejo obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen. 

Pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki za zavezanca opravlja 

dogovorjene storitve izven prostorov upravljavca, mora imeti vsaj enako 

strog način varovanja osebnih podatkov, kakor ga predvideva ta pravilnik. 

 

V. SPREJEM IN POSREDOVANJE OSEBNIH  PODATKOV 

 

18. člen 

Oseba, ki je zadolžena za sprejem in evidenco pošte, mora izročiti poštno 

pošiljko z osebnimi podatki direktno posamezniku ali organu zavezanca, 

na katerega je ta pošiljka naslovljena.  

Oseba iz prejšnjega odstavka odpira in pregleduje vse poštne pošiljke in 

pošiljke, ki na drug način prispejo k zavezancu – prinesejo jih stranke ali 

kurirji, razen pošiljk iz tretjega in četrtega odstavka tega člena.  

Oseba iz prvega odstavka tega člena ne odpira tistih pošiljk, ki so 

naslovljene na drug organ ali organizacijo in so pomotoma dostavljena ter 

pošiljk, ki so označene kot osebni podatki ali za katere iz označb na 

ovojnici izhaja, da se nanašajo na natečaj ali razpis. 

Oseba, ki je zadolžena za sprejem in evidenco pošte, ne sme odpirati 

pošiljk, naslovljenih na osebo, na katerih je na ovojnici navedeno, da se 

vročijo osebno naslovniku, ter pošiljk, na katerih je najprej navedeno 

osebno ime brez označbe njegovega uradnega položaja in šele nato 

naslov zavezanca.    
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19. člen 

Osebne podatke je dovoljeno prenašati z informacijskimi, 

telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob izvajanju postopkov in 

ukrepov, ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje ali uničenje 

podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino. 

Osebni podatki se pošiljajo priporočeno. 

Ovojnica, v kateri se posredujejo osebni podatki, mora biti izdelana na 

takšen način, da ovojnica ne omogoča, da bi bila ob normalni svetlobi ali 

pri osvetlitvi ovojnic z običajno lučjo vidna vsebina ovojnice. Prav tako 

mora ovojnica zagotoviti, da odprtja ovojnice in seznanitve z njeno 

vsebino ni mogoče opraviti brez vidne sledi odpiranja ovojnice.   

 

20. člen 

Osebni podatki se posredujejo samo tistim uporabnikom, ki se izkažejo z 

ustrezno zakonsko podlago ali s pisno zahtevo oziroma privolitvijo 

posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 

Za vsako posredovanje osebnih podatkov mora upravičenec vložiti pisno 

vlogo, v kateri mora biti jasno navedena določba zakona, ki uporabnika 

pooblašča za pridobitev osebnih podatkov, ali pa mora k vlogi priložena 

pisna zahteva oziroma privolitev posameznika, na katerega se podatki 

nanašajo.  

Vsako posredovanje osebnih podatkov se beleži v evidenco posredovanj, 

iz katere mora biti razvidno, kateri osebni podatki so bili posredovani, 

komu, kdaj in na kakšni podlagi (22. člen ZVOP-1). 

Nikoli se ne posreduje originalnih dokumentov, razen v primeru pisne 

odredbe sodišča. Originalni dokument se mora v času odsotnosti 

nadomestiti s kopijo.  

 

VI. BRISANJE PODATKOV 

21. člen 

Po preteku roka hranjenja se osebne podatke zbriše, uniči, blokira ali 

anonimizira, razen če zakon ali drug akt ne določa drugače. 

Roki, po katerih se osebne podatke izbriše iz zbirke podatkov, uniči, 

blokira ali anonimizira, so razvidni iz opisa zbirke osebnih podatkov. 

 

22. člen 

Za brisanje podatkov iz računalniških medijev se uporabi takšna metoda 

brisanja, da je nemogoča restavracija vseh ali dela izbrisanih podatkov. 

Podatki na klasičnih medijih (listine, kartoteke, register, seznam ipd.) se 

uniči na način, ki onemogoča čitanje vseh ali dela uničenih podatkov. 
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Na enak način se uniči pomožno gradivo (npr. matrice, izračune in 

grafikone, skice, poskusne oz. neuspešne izpise ipd.).  

Prepovedano je odmetavati odpadne nosilce podatkov z osebnimi podatki 

v koše za smeti. 

Pri prenosu nosilcev osebnih podatkov na mesto uničenja je potrebno 

zagotoviti ustrezno zavarovanje tudi v času prenosa.  

Prenos nosilcev podatkov na mesto uničenja ter uničevanje nosilcev 

osebnih podatkov nadzoruje posebna komisija, ki o uničenju sestavi tudi 

ustrezen zapisnik. 

 

VII. UKREPANJE OB SUMU NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA 

 

23. člen 

Vsi člani, zaposleni in funkcionarji, ki pri zavezancih opravljajo naloge 

volontersko, so dolžni o aktivnostih, ki so povezane z odkrivanjem ali 

nepooblaščenim uničenjem varovanih podatkov, zlonamerni ali 

nepooblaščeni uporabi, prilaščanju, spreminjanju ali poškodovanju, takoj 

obvestiti odgovorno ali za področje varovanja podatkov pooblaščeno 

osebo, sami pa poskušajo takšno aktivnost preprečiti. 

 

VIII. ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE VARNOSTNIH UKREPOV IN 

POSTOPKOV 

24. člen 

Za izvajanje postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov so 

odgovorni zastopniki zavezancev in  pooblaščene osebe, ki jih lahko na 

njihov predlog imenuje izvršilni organ zavezanca. 

Nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, določenih s tem 

pravilnikom, opravlja nadzorni organ zavezanca.  

 

25. člen 

Vsak, ki obdeluje osebne podatke, je dolžan izvajati predpisane postopke 

in ukrepe za zavarovanje podatkov in varovati podatke, za katere je zvedel 

oziroma bil z njimi seznanjen pri opravljanju svojega dela. Obveza 

varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem delovnega razmerja ali 

opravljanja funkcije pri zavezancu. 

Pred začetkom izvajanja nalog, v okviru katerih se obdeluje osebne 

podatke, mora zaposleni ali funkcionar, ki opravlja naloge volontersko, 

podpisati posebno izjavo, ki ga zavezuje k varovanju osebnih podatkov.  

Iz podpisane izjave mora biti razvidno, da je podpisnik seznanjen z 

določbami tega pravilnika ter določbami ZVOP-1, izjava pa mora 
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vsebovati tudi pouk o posledicah kršitve. Izjava je priloga in sestavni del 

tega pravilnika. 

26. člen 

Za kršitev določil iz prejšnjega člena so funkcionarji in zaposleni pri 

zavezancih disciplinsko odgovorni, ostali pa na temelju pogodbenih 

obveznosti. 

 

IX. KONČNE DOLOČBE 

27. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

28. člen 

Ta pravilnik začne veljati, petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma 

spletni strani RD. 

S tem dnem preneha veljati stari pravilnik o varstvu osebnih podatkov pri 

ribiški družini Radgona. 

29. člen 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančno 

materialnem poslovanju, ki je bil sprejet dne 13. januarja 2008. 

Ta pravilnik začne veljati, petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma 

spletni strani RD. 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                             Predsednik RD Radgona 

   Vlado Drvarič                                                              Andrej Vreča 
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Na podlagi 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno 

prečiščeno besedilo - Zdru-1) in 25. in 31. člena Statuta Ribiške družine 

Radgona z dne 21.06.2020, je Zbor članov Ribiške družine Radgona, na 

svojem zasedanju dne_______ sprejel 

Poslovnik o delu Nadzornega odbora RD Radgona 

1. člen 

Delo nadzornega odbora RD ( v nadaljevanju NO RD ) je opisano v 

sedmem poglavju in 31. členu statuta RD. 

 

2. člen 

Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane, ki jih izvoli Zbor članov. 

Veljavno deluje oziroma sklepa v senatu najmanj treh članov. V primeru 

izenačenosti glasov odloča glas predsednika. 

 

3. člen 

Statut RD med drugim določa tudi način izvajanja nadzora nad 

razpolaganjem s premoženjem RD ter nad finančnim in materialnim 

poslovanjem RD.  

4. člen 

Naloge dela NO so opredeljene z naslednjo vsebino:  

 Redno spremlja finančno in materialno poslovanje RD. To nalogo 

izvaja nadzorni odbor tako, da se vsi člani in vsaj eden član udeležujejo 

sej upravnega odbora in spremljajo potek odločanja. S tem lahko sproti 

zaznajo ali upravni odbor posluje zakonito, ali izvaja sklepe zbora članov 

in sprejeti letni program dela. Če nadzorni odbor ugotovi nezakonitost pri 

poslovanju upravnega odbora' je dolžan takoj ukrepati tako, da ga opozori 

na neskladno ravnanje, v primeru kršitve predpisov o finančno 

materialnem poslovanju pa zahtevati sklic izrednega zbora članov in mu 

poročati o svojih ugotovitvah. 

 Pregleda letno poročilo RD pred obravnavanjem na zboru članov. 

Pri tej nalogi mora nadzorni odbor opraviti vsebinski nadzor in ne slepo 

slediti posredovanim podatkom. 

5. člen 

Kaj mora NO ugotavljati pri pregledu finančno in materialno poslovanje 

RD: 

 Ali je letno finančno poročilo sestavljeno na podlagi poslovnih knjig 

In popisa ob koncu poslovnega leta? 

  Ali so poslovne knjige vodene na podlagi verodostojnih 

knjigovodskih listin?  
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 Ali so o posameznem poslovnem dogodku odločali pristojni organi 

društva?  

 Ali so bili pravilno obračunani davki in prispevki in ali so bili tudi 

pravočasno plačani?  

 Ali so bili vsi prejemki društva nakazani preko transakcijskega 

računa?  

 Ali so bila vsa plačila izvedena preko transakcijskega računa? .  

 Ali je bil opravljen letni popis v skladu s pravili?  

 Ali so poslovne knjige vodene v skladu s pravili in predpisi?  

 Ali je bil spoštovan blagajniški maksimum in blagajna vodena v 

skladu s pravili?  

 Ali sta statut in Pravilnik o finančnem poslovanju usklajena z 

veljavno zakonodajo?  

 Predlogi in pobude za boljše finančno poslovanje .  

 

6. člen 

Opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem ribiške družine 

in še zlasti ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so 

presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za 

opravljanje nepridobitne dejavnosti ribiške družine.  

Finančno in materialno poslovanje se mora voditi v skladu s Pravilnikom o 

finančnem in materialnem poslovanju ribiške družine.  

Predsednik in blagajnik sta dolžna članom upravnega odbora sproti, na 

vsaki seji poročati o vseh izdatkih in prejemkih ribiške družine.  

Člani nadzornega odbora lahko iz teh poročil zaznajo ali je poslovanje 

transparentno in ali je upravni odbor tudi dejansko odločal o vseh 

posameznih odhodkih in bil seznanjen z vsemi prihodki.  

 

7. člen 

NO RD pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za zbor članov in 

mu poroča.  

V poročilu NO RD zboru članov, kot najvišjemu organu, predstaviti način, 

kako je nadzorni odbor izvajal nadzor nad zakonitostjo poslovanja med 

letom;  

 kaj je ugotavljal,  

 kako je potekalo delo v primerjavi s programom dela,  

 kako so posamezni funkcionarji in zadolženi člani izpolnili svoje 

naloge,  

 kakšne pripombe je dal nadzorni odbor med letom in kako so bile 

upoštevane in  
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 na koncu NO RD predlaga ali se naj poročilo o delovanju ribiške 

družine potrdi in da razrešnica izvoljenim organom ali ne.  

 

8. člen 

Člani nadzornega odbora ne morejo soodločati z upravnim odborom o 

posameznem vprašanju, ko je potrebno funkcijo nadzora in odločanja 

ločiti. Člani nadzornega odbora, ki so prisotni na seji upravnega odbora, 

ne morejo posegati v vsebinsko razpravo, ker je to v pristojnosti članov 

upravnega odbora. Nadzorni odbor le ugotavlja ali so odločitve organov 

ribiške družine in poslovanje zakonito pa se preverja tako, da se izvedeni 

poslovni dogodki primerjajo z določbami veljavnih zakonov in splošnih 

aktov ribiške družine.  

9. člen 

Za učinkovit nadzor nad poslovanjem ribiške družine je potrebno poznati 

celotno ureditev poslovanja in kako je potrebno izpolniti posamezne 

naloge.  

10. člen 

Ribiška zveza Slovenija je pripravila gradivo » Naloge nadzornega odbora 

in vsebina nadzora nad poslovanjem ribiške družine «, ki omogoča 

članom nadzornega odbora seznanitev z načinom pravilnega poslovanja 

in ureditve posameznega vprašanja v poslovnih knjigah ribiške družine.  

Gradivo RZS je priloga poslovnika. 

 

11. člen 

Država Republika Slovenija je na organe nadzora v društvih prenesla 

široko pooblastilo in tudi veliko odgovornost. Opustitev dolžnega 

nadzora s strani članov nadzornega odbora lahko ima tudi zelo 

neprijetne posledice za posameznega člana v obliki različnih vrst 

odgovornosti. 

12. člen 

Za tolmačenje posameznih določb tega pravilnika je pristojen Upravni 

odbor RD Radgona.  

13. člen 

Končne in predhodne določbe 

Z uveljavitvijo tega poslovnika preneha veljati poslovnik o delu NO RD, ki 

je bil sprejet dne 13. januarja 2008. Z dnem uveljavitve tega Pravilnika o  

prenehajo veljati določbe splošnih aktov RD, ki so v nasprotju s tem 

pravilnikom. 

14. člen 

Začetek veljavnosti tega poslovnika 
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Ta poslovnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, 

petnajsti dan po objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                              Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                              Andrej Vreča  
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1. Uvod 

Nadzorni odbor ribiške družine je organ nadzora, ki je zadolžen za kontrolo pravilnosti 

poslovanja ribiške družine kot pravne osebe. Za uspešen nadzor je potrebno podrobno 

poznavanje pravne ureditve statusa in pogojev poslovanja društev kot pravne osebe in 

tudi drugih subjektov, ki obstajajo v našem pravnem sistemu. Le tako je možno opraviti 

svojo nalogo in zagotoviti zakonitost poslovanja. V gradivu, ki je pred vami, boste našli 

odgovore na pomembnejša vprašanja, ki jih morajo poznati člani nadzornega odbora. 

Drugi funkcionarji ribiške družine pa bodo lahko iz vsebine tega gradiva razbrali, kaj bo 

predmet kontrole njihovega dela in našli ustrezne podlage za svoje delo.  

Nadzorni odbor je izvoljen neposredno na zboru članov. Zboru članov tudi poroča o 

svojem delu in ugotovitvah pri nadzoru poslovanja društva. Pri svojem delu mora biti 

nadzorni odbor nepristranski. Upoštevati mora vse veljavne predpise, ki urejajo 

poslovanje društva, zakonitost dela organov, njihovih sprejetih sklepov in zakonitost 

poslovanja društva predvsem na finančnem področju. Ta naloga je nadzornemu odboru 

zaupana tako s strani članov društva kot tudi s strani države, pred katero jamčijo, da je 

bilo poslovanje društva zakonito.  

2. Pravni okviri poslovanja društev v Sloveniji 

Pravne okvire za poslovanje društev določajo predpisi. Za statusno opredelitev imajo vsa 

društva enotno pravno podlago. Ker je društvo mogoče ustanoviti za veliko različnih 

namenov, je potrebno poznati tudi predpise, ki urejajo dejavnost, zaradi katere so ga 

ustanovili. To je še posebej pomembno v primeru, kadar se društvo prijavi na razpis za 

pridobitev proračunskih sredstev. Predpisi, ki urejajo finančno in materialno poslovanje, 

so enotno urejeni za vsa društva ne glede na njihovo dejavnost.  

2.1. Predpisi, ki urejajo status ribiške družine 

2.1.1. Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2)  

Uradni list RS št. 64/2011, objavljen 12.08.2011 

Je temeljni predpis, ki ureja status ribiške družine kot društva. V zvezi s tem so pomembne 

naslednje določbe: 

Ribiška družina: 

je pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost pridobi z vpisom v register društev. 

Zastopa jo fizična oseba, zastopnik društva (1.odstavek 5. člena), 

je samostojno in nepridobitno združenje, ki so ga ustanovili člani zaradi uresničevanja 

skupnih interesov (1. odstavek 1. člena), 

si sama določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja (2. odstavek 

1. člena), 

za ustanovitev je potreben temeljni akt, ki mora imeti predpisano vsebino, kot jo določa 

9. člen ZDru-1 (4. člen), 

za zakonito poslovanje odgovarjata ribiška družina in zastopnik RD. RD odgovarja z vsem 

svojim premoženjem. V posameznih primerih pa za obveznosti RD odgovarjajo solidarno 
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in z vsem svojim premoženjem tudi odgovorne osebe pod pogoji, ki jih določa 6. člen 

ZDru-1 (1.,2.,in 3. odstavek 6. člena), 

po ustanovitvi se mora RD registrirati, registrirati pa mora tudi vse spremembe imena, 

sedeža, temeljnega akta, zastopnika ali naslov sedeža, in sicer v roku 30 dni od sprememb 

(1. odstavek 5. člena in 1. odstavek 20. člena), 

spore med člani in RD se le-ti rešujejo najprej znotraj RD. Sprejete odločitve pa lahko 

vsak član izpodbija pri sodišču v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve (1. 

odstavek 14. člena). 

2.2. Predpisi, ki urejajo izvajanje dejavnosti ribiške družine 

2.2.1. Zakon o sladkovodnem ribištvu ZSRib  

Uradni list RS št. 61/2006, objavljen 13.06.2006 

Ta zakon ureja sladkovodno ribištvo kot upravljanje ribolovnih virov v celinskih vodah. 

Predstavlja temeljni predpis za izvajanje dejavnosti v ribiških družinah. Zakon med drugim 

določa: 

Ribolovni viri so vodni organizmi: prostoživeče ribe in druge vodne živali, ki so predmet 

upravljanja ribolovnih virov (2. člen). 

Upravljanje rib obsega: načrtovanje na področju upravljanja rib, določitev prostorskih 

enot, določanje pravil za trajnostno rabo rib, naloge v zvezi z ohranjanjem ugodnega 

stanja rib in doseganja dobrega ekološkega stanja, podeljevanje koncesij za ribiško 

upravljanje v ribiških okoliših, ribolov v komercialnih ribnikih, gojitev rib, evidence v 

sladkovodnem ribištvu in poročanje, strokovno usposabljanje delavcev izvajalcev 

ribiškega upravljanja, škode in odškodnine zaradi pogina rib, ribiško čuvajsko službo, 

javne službe ter druga, s sladkovodnim ribištvom povezana vprašanja (3. člen). 

Ribiško upravljanje obsega: programiranje, izvajanje ukrepov za ohranjanje ugodnega 

stanja rib, trajnostno rabo rib, vodenje predpisanih evidenc in poročanje, strokovno 

usposabljanje ribičk oziroma ribičev (v nadaljnjem besedilu: ribič), izvajanje nadzornih 

nalog ribiško čuvajske službe, izvajanje nalog in aktivnosti ob poginih rib ter druge, za 

ribiško upravljanje pomembne naloge (4. člen). 

Ribiškogojitveni načrt je: podlaga za ribiško upravljanje v posameznih ribiških okoliših. 

Pri tem se upoštevajo ekološke značilnosti in razširjenost ribjih vrst ali populacij, ki so 

pomembne za ohranjanje ugodnega stanja, ter režimi po predpisih o ohranjanju narave 

in voda, ki bi lahko vplivali na izvajanje ribiškogojitvenega načrta (1. odstavek 12. člena). 

Letni program izvajalca ribiškega upravljanja in poročanje: 

Izvajalec ribiškega upravljanja izvaja ribiško upravljanje v ribiškem okolišu na podlagi 

letnega programa, izdelanega na podlagi ribiškogojitvenega načrta (1. odstavek 13. člena). 

Izvajalec ribiškega upravljanja mora najpozneje do 31. marca pripraviti letno poročilo o 

izvajanju letnega programa za preteklo leto in ga poslati zavodu (4. odstavek 13. člena). 

Ribiška tekmovanja (27. člen): 

(1) Ribiška tekmovanja lahko potekajo samo na tekmovalnih trasah, ki jih posebej za ta 

namen opredeli in označi izvajalec ribiškega upravljanja v skladu z ribiškogojitvenim 

načrtom. 
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(2) Ribiška tekmovanja je dovoljeno prirejati le na podlagi pravil, ki jih pripravi Ribiška 

zveza Slovenije in morajo biti usklajena s pravili Svetovne ribiške konfederacije (CIPS) 

oziroma njenih zvez. 

(3) Organizator ribiških tekmovanj mora pristojni ribiški inšpekciji poslati časovni načrt 

tekmovanj najmanj 14 dni pred prvo tekmo v nizu tekmovanj. 

(4) Poročilo o izvedenih ribiških tekmovanjih je sestavni del letnega poročila iz 13. člena 

tega zakona. 

Ribiška zveza Slovenije  

Je zveza vseh ribiških družin. Člani Ribiške zveze Slovenije so lahko tudi druga društva 

in organizacije ter posamezniki, katerih dejavnost je povezana z ribištvom (52.člen). 

Ribiška zveza Slovenije poleg nalog, ki jih opravlja za svoje člane, opravlja tudi naloge, za 

katere jo pooblasti minister (1. odstavek 53. člena): 

pripravlja in izvaja letne programe usposabljanja ribičev, preverja znanje in izdaja potrdila 

o izpitih za ribiča; 

pripravlja in organizira strokovna usposabljanja iz 56. člena tega zakona; 

izvaja programe usposabljanj, preverja znanje in izdaja potrdila o usposobljenosti; 

vodi evidence o opravljenih nalogah iz tega člena in o tem letno poroča zavodu. 

Svoje naloge opravlja kot javno pooblastilo. Listine, ki jih izdaja Ribiška zveza Slovenije 

pri izvajanju javnega pooblastila, so javne listine (2. odstavek 53. člena). 

Ribiška družina (55. člen) 

Ribiška družina je društvo, ki ima sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje ribiškega 

upravljanja v ribiškem okolišu. 

Ribiška družina deluje v javnem interesu. 

Ribiške družine se lahko organizirajo tudi v območne zveze. 

2.3. Predpisi, ki urejajo vodenje finančno materialnega poslovanja 

2.3.1. Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2)  

Uradni list RS št. 64/2011, objavljen 12.08.2011 

Ureja: 

Premoženje društva – kaj ga sestavlja, prepoved delitve med člane in način porabe 

presežka prihodkov nad odhodki (24. člen). 

Pridobitno dejavnost – pogoje za opravljanje pridobitne dejavnosti, kdaj se šteje, da je 

povezana z namenom in cilji društva in podlago, da lahko društvo za opravljanje 

pridobitne dejavnosti ustanovi družbo ( 25. člen).  

Računovodstvo – način vodenja računovodstva, obveznost izdelave letnega poročila in 

način sprejemanja letnega poročila (26. člen). 

Revidiranje izkazov – kdaj je potrebno revidirati računovodske izkaze, kaj mora vsebovati 

revizorjevo poročilo in rok za izvedbo revizije (27. člen). 

Računovodski standard za društva – podlaga za njegov sprejem in način sprejema (28. 

člen). 

Predložitev letnega poročila – določa rok za predložitev in komu se predloži ( 29. člen)  
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Finančno in materialno poslovanje bo v nadaljevanju posebej podrobno prikazano, ker je 

osrednje vprašanje nadzora s strani nadzornega odbora. Temelj pravne ureditve za 

finančno in materialno poslovanje imajo ribiške družine torej v ZDru-1. Za gospodarske 

družbe ureja temelje finančnega poslovanja Zakon o gospodarskih družbah. 

2.3.2 Slovenski računovodski standard 33 (2016) 

Uradni list RS, št. 95/2015 z dne 10.12.2015 

Ta standard je povezan z Uvodom v Slovenske računovodske standarde in Okvirom SRS 

ter s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 17 ter 20 do 23. Društva 

navedene standarde uporabljajo neposredno pri pripoznavanju, odpravi pripoznanja, 

merjenju in vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in 

izkazovanju prihodkov, odhodkov, poslovnega izida, denarnih tokov ter gibanja kapitala. 

Ti računovodski standardi urejajo: 

SRS 1: Opredmetena osnovna sredstva 

SRS 2: Neopredmetena sredstva 

SRS 3:  Finančne naložbe 

SRS 4: Zaloge 

SRS 5: Terjatve 

SRS 6: Naložbene nepremičnine 

SRS 7:  Denarna sredstva 

SRS 8:  Kapital 

SRS 9: Dolgovi 

SRS 10: Rezervacije 

SRS 11: Časovne razmejitve 

SRS 12: Stroški materiala in storitev 

SRS 13: Stroški dela in stroški povračil 

SRS 14: Odhodki 

SRS 15: Prihodki 

SRS 16: Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti 

SRS 17: Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev 

SRS 20: Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje 

SRS 21: Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje 

SRS 22: Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje 

SRS 23: Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje 

Poleg določb navedenih standardov pa društva in invalidske organizacije dodatno 

upoštevajo še določila tega standarda. 

Z društvom je v tem standardu mišljena organizacija, ustanovljena v skladu z Zakonom o 

društvih. 

2.3.3 PRAVILNIK o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti 

Uradni list RS, št. 109/07 z dne 30.11.2007 in 68/09 z dne 28.08.2009 

Ta pravilnik podrobneje opredeljuje, kaj se šteje za pridobitno ali nepridobitno dejavnost 

oziroma za dohodke iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pri zavezancu iz 
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9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, (Uradni list RS, št. Uradni list RS, 

št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 117/06 – ZDDPO-2), ki določa: 

9. člen 

(oprostitev davka za zavezanca, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti) 

(1) Zavezanec kot zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, 

reprezentativni sindikat, ne plača davka po tem zakonu, če: 

1. je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti, in 

2. dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena plača zavezanec iz prvega odstavka tega člena 

davek po tem zakonu od dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti. 

(3) ….. 

(4) Minister, pristojen za finance, podrobneje opredeli pridobitno oziroma nepridobitno 

dejavnost za namene tega člena, pri tem pa upošteva, da se pridobitna dejavnost opravlja 

na trgu zaradi pridobivanja dobička, da z opravljanjem pridobitne dejavnosti zavezanci iz 

tega člena konkurirajo na trgu z drugimi osebami po tem zakonu ter vrsto pravne osebe 

zavezanca iz tega člena. 

2.3.4. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) 

Uradni list RS, št. 32/14 z dne 05.05.2014 in 47/15 z dne 30.06.2015 

Ta zakon določa, kdaj se opravljanje dejavnosti ali dela šteje za delo na črno, kdaj gre za 

zaposlovanje na črno, kaj se šteje za omogočanje dela na črno in kaj je nedovoljeno 

oglaševanje. Ta zakon določa tudi dejavnosti in dela, ki ne štejejo za delo ali zaposlovanje 

na črno, in organe, ki nadzorujejo izvajanje določb tega zakona. 

Za ribiško družino so pomembne predvsem naslednje določbe: 

Prepovedano je delo na črno, za kar se šteje opravljanje dejavnosti ali dela, kadar: 

- pravna oseba ali tuj pravni subjekt, ki je pravna oseba, opravlja dejavnost, ki 

ni določena v ustanovitvenem aktu, ali če nima z zakonom predpisanih listin o 

izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti, določene v ustanovitvenem aktu (prva 

alineja 3. člena) 

Prepovedano je omogočanje dela na črno, za kar šteje dejanje, s katerim delodajalec ali 

posameznik omogoči opravljanje dela na črno eni ali več osebam, za katere ve, da 

opravljajo delo na črno (1. odstavek 4. člena). 

Prepovedano je zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če delodajalec: 

- omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma 

ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali ga je v času trajanja delovnega razmerja 

odjavil iz obveznih socialnih zavarovanj, 

- omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe civilnega prava, na 

podlagi katere le-ta lahko opravlja delo, oziroma ga ni prijavil v obvezna socialna 

zavarovanja, 

- z upokojencem ni sklenil pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela 

v skladu z zakonom, ki ureja trg dela, 
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- omogoči delo dijaku ali študentu v nasprotju s predpisi, ki urejajo občasno ali 

začasno delo dijakov in študentov, 

- nezakonito zaposli državljana tretje države (glej 5. člen). 

Ne glede na določbe 5. člena tega zakona se za zaposlovanje na črno ne štejejo: 

- kratkotrajno delo, 

- nujno delo, 

- humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in 

prostovoljsko ter dobrodelno delo (2. odst. 7. člena). 

Za prostovoljsko delo se šteje opravljanje dela v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo 

(3. odst. 11. člena). 

Opomba: Za prostovoljsko delo je treba izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o 

prostovoljstvu. 

2.3.5 Zakon o prostovoljstvu (ZProst) 

Uradni list RS, št. 10/11 z dne 18.02.2011, 16/11 z dne 07.03.2011 in 82/15 z dne 

03.11.2015 

Ta zakon določa prostovoljstvo in njegov pomen, temeljna načela prostovoljstva, pogoje 

opravljanja organiziranega prostovoljstva, pravice in obveznosti prostovoljcev in 

prostovoljskih organizacij ter vlogo države, samoupravnih lokalnih skupnosti, 

prostovoljskih in nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju prostovoljstva, pri 

spremljanju ter spodbujanju in razvoju organiziranega prostovoljstva. 

V mesecu novembru 2015 sprejeta novela Zakona o prostovoljstvu med drugim ureja tudi 

prostovoljsko delo v organizacijah s prostovoljskim programom. Sprememba zakona 

prinaša administrativno razbremenitev na način, da se navedene organizacije s 

prostovoljskim programom same vpišejo v vpisnik prostovoljskih organizacij in 

organizacij s prostovoljskim programom in enkrat letno, na enotno predpisanem obrazcu, 

pripravijo poročila o prostovoljstvu skladno s prvim odstavkom 41. člena zakona.  

Če se RD sklicuje na prostovoljno delo potem mora imeti to delo registrirano in urejeno 

v skladu z zakonom.  

3. Vrste in vsebina nadzora nad poslovanjem društva 

Nadzor nad poslovanjem društva lahko opredelimo kot notranji in zunanji nadzor. 

Notranji nadzor opravlja nadzorni odbor RD. 

Zunanji nadzor nad poslovanjem RD pa opravljajo: 

inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve; 

Je pristojen za kontrolo nad določbami Zakona o društvih in sicer nad določbami tretje 

alinee prvega odstavka 9. člena, šestega odstavka 10. člena, prvega odstavka 20. člena, 

prvega odstavka 21. člena, prvega odstavka 23. člena, drugega in tretjega odstavka 24. 

člena tega zakona. To v RD pomeni, da izvaja kontrolo vsebine statuta, ali uporablja RD v 

pravnem prometu le svojo registrirano ime, ali je spremembe priglasila v roku 30 dni od 

nastanka v register, morebitno delitev premoženja med člane in porabo presežka 

prihodkov nad odhodki. 

Inšpektorat RS za notranje zadeve je tudi prekrškovni organ. 
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Davčna uprava republike Slovenije; 

Je pristojna za kontrolo nad določbami od prvega do šestega odstavka 26. člena Zakona 

o društvih. To v RD pomeni, da je pristojna za kontrolo o načinu in obliki zagotavljanja 

podatkov o finančnem in materialnem poslovanju, izdelavi letnega poročila in načinu 

sprejema letnega poročila. 

Davčni nadzor obsega nadzor nad izvajanjem oziroma upoštevanjem zakonov o 

obdavčenju in ZDavP-2. Nadzor pomeni preverjanje skladnosti obračuna posameznega 

davka z veljavnim zakonom. Preverja se ugotovitev davčne osnove, uporaba stopnje davka 

in izračun davka. Opravlja se kot notranji nadzor pri davčnem organu in kot zunanji nadzor 

pri zavezancu za davek. 

Davčni nadzor obsega: 

1. davčni nadzor davčnih obračunov pri davčnem organu, 

2. nadzor in kontrolo v skladu z zakonom, ki ureja carinsko službo, 

3. davčno preiskavo, 

4. davčni inšpekcijski nadzor. 

AJPES; 

Je pristojen za kontrolo nad določbami prvega in drugega odstavka 29. člena Zakona o 

društvih. To pomeni, da nadzira vsebino in pravočasno predajo letnega poročila.  

Je tudi prekrškovni organ. 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije; 

Je pristojen za kontrolo nad določbami 9. člena (dejavnost oziroma naloge društva), če 

je po posebnem predpisu pristojen za inšpekcijsko nadzorstvo nad opravljanjem 

dejavnosti v društvu.  

Računsko sodišče; 

Ta nadzor ureja Zakon o računskem sodišču. Računsko sodišče je na podlagi 20. člena 

navedenega zakona pristojno za kontrolo tudi pravne osebe zasebnega prava, torej ribiške 

družine, če je uporabnik javnih sredstev.  

Uporabnik javnih sredstev po tem zakonu je tudi pravna oseba zasebnega prava, če zanjo 

velja vsaj eno od naslednjega: 

da je prejela pomoč iz proračuna Evropske unije, državnega proračuna ali proračuna 

lokalne skupnosti; 

da izvaja javno službo ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije; 

Za tisti del sredstev, ki so pridobljena iz katerega koli proračuna kot javna sredstva in za 

izvajanje javne službe, na podlagi koncesije, je pristojno za kontrolo Računsko sodišče. 

Izvajanje določb Zakona o sladkovodnem ribištvu in na njegovi podlagi izdanih predpisov 

nadzirajo inšpektorji, pristojni za ribištvo, lovstvo, varstvo okolja, veterinarstvo in notranje 

zadeve v skladu s svojimi pristojnostmi; 

Nadzor s strani koncesionarja. 

Koncesionar ima pravico ves čas koncesijskega razmerja ugotavljati, ali so izpolnjeni 

pogoji, ki jih določa koncesijska pogodba. Če pogoji niso izpolnjeni, lahko koncesionar 
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uveljavi s pogodbo predvidene ukrepe. V primeru hujše kršitve pogodbe lahko pride do 

odvzema koncesije. 

 

4. Nadzor s strani nadzornega odbora RD 

Za strokovno in pravilno opravljen nadzor nad poslovanjem društva s strani nadzornega 

odbora RD bomo v nadaljevanju pojasnili nekatera vprašanja pravic nadzornega odbora, 

njegovih dolžnosti in način opravljanja nadzora. 

4.1 Časovni okvir kontrole poslovanja: 

Ali ima nadzorni odbor društva pravico do vpogleda v celotno dokumentacijo, račune in 

bančne izpiske tudi za čas pred nastopom svojega mandata, ali je ta pravica omejena le 

na pregled tekočih zadev, ki so vezane na čas opravljanja mandata? 

V okviru opravljanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva in finančno-

materialnim poslovanjem društva ima nadzorni odbor pravico do vpogleda v vso finančno 

dokumentacijo društva, tj. tudi v dokumentacijo, ki izkazuje finančno-materialno 

poslovanje društva ter razpolaganje s premoženjem društva v času pred nastopom 

mandata nadzornega odbora. V preteklosti nastale finančne obveznosti in bremena 

namreč lahko bistveno vplivajo na tekoče finančno in premoženjsko stanje društva. 

Odgovornost nadzornega odbora pa je vezana na njegov mandat. Po naravi stvari lahko 

nadzorni odbor odgovarja občnemu zboru le za delo, opravljeno v njegovem mandatu. 

4.2 Pristojnosti in naloge nadzornega odbora 

Pristojnost in naloge nadzornega odbora določa temeljni akt – statut RD. V vzorčnem 

statutu je bila predlagana naslednja vsebinska rešitev: 

(1) Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno materialno poslovanje RD in izvajanje 

sklepov Zbora članov.  

(2) Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli Zbor članov. Predsednik 

Nadzornega odbora sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red. 

(3) Nadzorni odbor nadzira zakonitost poslovanja tako, da: 

1. redno spremlja finančno in materialno poslovanje RD; 

2. pregleda letno poročilo RD pred obravnavanjem na Zboru članov; 

3. opravlja nadzor nad delovanjem RD in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo predpisi;  

4. opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem RD in ugotavlja, ali so poslovne 

knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene 

in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti RD; 

5. pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za Zbor članov. 

(4) Člani Nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov RD. Za svoje 

delo je Nadzorni odbor odgovoren Zboru članov. 

Nadzorni odbor mora biti povabljen na vse seje upravnega odbora. Na komisije upravnega 

odbora ni potrebno vabiti članov nadzornega odbora, ker pomožni organi le pripravljajo 

predloge za odločanje na upravnem odboru v okviru njegovih pristojnosti. Ima pa 

nadzorni odbor pravico sodelovati tudi na teh sejah. 

4.3 Kontrola zakonitosti poslovanja organov RD 
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Pri kontroli zakonitosti poslovanja organov RD mora nadzorni odbor preveriti ali so vsi 

organi poslovali v okviru svojih pristojnosti, ki jih določa statut RD. V statutu RD so našteti 

organi in sicer: 

zbor članov , 

upravni odbor, 

nadzorni odbor, 

disciplinski tožilec in  

disciplinsko sodišče. 

Za vsak organ je določena sestava in njegove pristojnosti. Pri kontroli finančnega 

poslovanja je posebej pomembno, ali je o posamezni finančni transakciji odločal pristojni 

organ. Pri sklepu posameznega organa je treba preveriti, ali je bil organ sklepčen in ali je 

bil sklep sprejet z ustrezno večino. To kontrolo opravi nadzorni odbor na podlagi 

zapisnikov posameznih organov. Preveriti je treba tudi, ali je bil posamezen zapisnik 

potrjen v skladu s poslovnikom na naslednji seji oziroma ali so zapisnik zbora članov 

potrdili overovatelji in drugi pooblaščenci.  

4.4 Kontrola formalne ureditve finančnega poslovanja RD 

Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na 

način in v obliki, ki ju določi s temeljnim ali posebnim aktom, v skladu z Zakonom o 

društvih in računovodskim standardom za društva. Društvo, ki opravlja pridobitno 

dejavnost, mora podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in 

izkazovati ločeno.  

Pri pripravi vzorčnih aktov za RD je bila predlagana ureditev tako, da RD sprejme poseben 

pravilnik o finančnem poslovanju. Nadzorni odbor mora preveriti, ali ima RD tak pravilnik. 

Določbe statuta in pravilnika o finančnem poslovanju je treba uporabiti, skupaj z ostali 

predpisi, pri kontroli finančnega poslovanja. 

V okvir formalne ureditve spada tudi vprašanje načina vodenja knjigovodstva. RD mora 

voditi poslovne knjige tako, kot to določajo splošni akti, ali po sistemu enostavnega 

knjigovodstva, če izpolnjuje pogoje za to, ali po sistemu dvostavnega knjigovodstva.  

4.5 Kontrola finančne dokumentacije in zapisnikov organov RD 

RD mora imeti oštevilčeno in primerno odloženo finančno dokumentacijo po vrsti 

dokumentov, po časovnem zaporedju in po zaporednih številkah. Na vsakem finančnem 

dokumentu, ki je podlaga za vnos v poslovne knjige, mora biti opravljena kontrola. Ta 

kontrola se nanaša na vprašanje ali posamezno izplačilo temelji na sklepu pristojnega 

organa RD, ali je bila opravljena računska kontrola zaračunane storitve ali blaga in ali je 

RD resnično prejela blago oziroma storitev. Vsako prejeto fakturo mora po preveritvi in 

likvidaciji odgovornih oseb podpisati še predsednik kot zakoniti zastopnik RD.  

4.6 Kontrola popisa sredstev in virov sredstev RD 

Pravne osebe ob koncu leta obvezno usklajujejo stanje sredstev in obveznosti do virov 

sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom (inventuro).  
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Društvo mora ne glede na način vodenja poslovnih knjig na koncu obračunskega obdobja 

popisati sredstva in dolgove. Popis je treba opraviti tudi na začetku oziroma ob prenehanju 

opravljanja dejavnosti in ob nastanku statusne spremembe (SRS 33.11). 

Popisni list podpišejo osebe, ki so opravile popis, in odgovorni predstavnik RD. V njem 

so predvsem tile podatki: 

1. osnovna sredstva: zaporedna oziroma registrska številka in ime (vrsta), nabavna 

vrednost, popravek vrednosti pred prevrednotenjem, popravek vrednosti zaradi 

amortiziranja, popravek vrednosti zaradi prevrednotenja ter knjigovodska vrednost; 

2. zaloge materiala in trgovskega blaga: vrsta, merska enota, količina, nabavna (nakupna) 

cena in nabavna vrednost; na posebnem popisnem listu je treba popisati zaloge 

nekurantnega materiala in trgovskega blaga; 

3. zaloge gotovih proizvodov ter nedokončanih proizvodov in storitev: vrsta, merska enota 

in količina ter stroškovna cena (določena v skladu z izbrano metodo) glede na stopnjo 

dokončanosti; na posebnem popisnem listu je treba popisati zaloge nekurantnih 

proizvodov; 

4. terjatve: naslov, številka in datum računa oziroma druge knjigovodske listine, znesek 

terjatve oziroma posojila pred prevrednotenjem, znesek prevrednotenja, znesek terjatve 

po prevrednotenju; na posebnem popisnem listu je treba popisati dvomljive, sporne in 

neizterljive terjatve; 

5. dolgovi: naslov, številka in datum računa oziroma druge knjigovodske listine, znesek 

dolga oziroma posojila pred prevrednotenjem, znesek prevrednotenja, znesek dolga 

oziroma posojila po prevrednotenju; 

6. dolžniški vrednostni papirji: vrsta, znesek terjatve oziroma obveznosti na podlagi 

dolžniškega vrednostnega papirja pred prevrednotenjem, znesek prevrednotenja, znesek 

terjatve oziroma obveznosti na podlagi dolžniškega vrednostnega papirja po 

prevrednotenju; 

7. finančne naložbe: vrsta, znesek naložbe pred prevrednotenjem, znesek prevrednotenja, 

znesek naložbe po prevrednotenju; 

8. denarna sredstva v blagajni in banki ter čeki: znesek gotovine v blagajni po apoenih, 

znesek denarnih sredstev po bančnih računih in znesek terjatev iz prejetih čekov po 

izdajateljih. 

Pri popisu terjatev in dolgov je treba preveriti ali so bili usklajeni saldi s posameznim 

poslovnim partnerjem. Računovodja je dolžan predložiti ustrezna pisna potrdila o 

uskladitvi. 

Za sredstva RD, ki niso na sedežu RD, je treba posebej ugotoviti, ali je bil uporabnikom 

izdan ustrezen reverz za uporabo. Taka sredstva je treba popisati neposredno pri 

uporabnikih. 

4.7 Kontrola prihodkov RD 

RD pridobiva prihodke za svoje delovanje: 

s članarino 
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Pri preverjanju prihodkov iz naslova članarine je treba preveriti sklep o določitvi članarine 

za posamezno leto, ali ga je sprejel pristojen organ in ali je bil spoštovan pri vseh članih. 

Pri članarini je treba preveriti, na kakšen način je bil ugotovljen delež članarine, ki se šteje 

za nepridobitno dejavnost in delež za pridobitno dejavnost. Če je v sklopu članarine 

zaračunana tudi naročnina za glasilo Ribič, je treba preveriti, ali je od tega dela obračunan 

DDV po stopnji 9,5 % in ali je od pridobitnega dela članarine obračuna DDV po stopnji 

22 %. 

iz naslova materialnih pravic in dejavnosti RD 

Prihodke iz naslova materialnih pravic lahko prejme RD na podlagi pogodbe. Če ima RD 

takšno pogodbo, preverimo, ali je pri obračunu bila pravilno uporabljena. 

 

Prihodke iz dejavnosti kontroliramo po posameznem poslovnem dogodku. Za opravljene 

storitve ali prodajo blaga preverimo, ali je bila pravilno zaračunana v skladu z veljavnim 

cenikom, ki ga mora sprejeti pristojen organ.  

Če je RD izvedla ribiško prireditev, preverimo obračun prihodkov in odhodkov te 

prireditve in rezultat. Za vsako ribiško prireditev mora organizator izdelati obračun 

prihodkov in odhodkov ter dosežen finančni rezultat. Če je rezultat negativen mora 

pristojni organ odločiti iz katerih virov se bo pokril.  

Ribiške prireditve so: 

praznovanje obletnice ustanovitve RD; 

razvitje ribiškega prapora; 

prevzem ribiškega objekta; 

ribiška veselica, na katero vabijo tudi nečlane; 

javno ribiško tekmovanje; 

ribiški piknik, 

druga ribiška praznovanja; 

razstava ali predstavitev ribiške dejavnosti. 

Pri ribiških prireditvah nadzorni odbor preveri, ali je o organizaciji prireditve odločal 

pristojen organ, ali so bila pridobljena vsa potrebna dovoljenja in soglasja in ali je bila 

prireditev pravilno priglašena pristojnim organom.  

Pri prodaji ribolovnih dovolilnic preverimo, ali so bile  prodane v skladu s cenikom. 

Izdatki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti RD morajo biti ločeno evidentirani po 

posameznih vrstah prihodkov. 

z darili in volili fizičnih in pravnih oseb 

Prihodke od daril je treba knjižiti na podlagi darilne pogodbe in dejanskega prejema darila. 

Darilna pogodba je pogodba, ki med dvema strankama pisno določa, da ena stranka drugi 

podari določeno premoženje. Obstaja več vrst darilnih pogodb, denimo darilna pogodba 

za denar, za nepremičnino, za premičnino in podobno.  

Prihodke od volil RD pridobi na podlagi volje, izražene v listini oporočitelja. Volilo je 

oporočno naklonilo neke koristi osebi, katere oporočitelj ne postavi za dediča. Korist je 

lahko določena stvar, pravica, naložitev izpolnitve določeni osebi, izplačilo denarja, odpust 



S t r a n  158 | 163 

 

dolga, vzdrževanje določene osebe, določena storitev, opustitev ali dopustitev v korist 

določene osebe, ali trpljenje določene stvari v korist določene osebe. Volilo pri nas ureja 

Zakon o dedovanju (ZD).  

s prispevki sponzorjev in donatorjev 

Sponzorstvo je poslovni partnerski odnos, v katerem se podjetje (lahko tudi več) in 

sponzoriranec (RD) pogodbeno dogovorita za obojestransko koristno sodelovanje. 

Sponzor prejemniku nameni sredstva (denarna ali nedenarna), prejemnik pa se zaveže, 

da bo promoviral sponzorja na dogovorjen način. 

Pomembno je natančno določiti, kakšna bo ta promocija, saj se na tak način izognemo 

morebitnemu kasnejšemu nezadovoljstvu sponzorja ali očitkom, da ga nismo korektno ali 

pravilno promovirali. Pogodba o sponzoriranju naj vsebuje vsaj: 

točno ime in sedež / bivališče sponzoriranca 

točno ime in sedež / bivališče sponzorja 

denarni znesek ali druga sredstva, ki jih sponzor nameni sponzorirancu 

obveznosti sponzoriranca (kje, kdaj, kako bo promoviral sponzorja) 

obveznosti sponzorja (npr. kdo priskrbi morebiten promocijski material in do kdaj) 

datum in kraj podpisa pogodbe 

Na podlagi sponzorske pogodbe je treba za opravljeno storitev izdati račun. 

Dobrodelnost je nekomercialna dejavnost, za katero podjetje ne pričakuje povračila 

(donatorstvo, mecenstvo). Prejemnik donacije je lahko pravna ali fizična oseba, kar velja 

tudi za donatorja. Pri donaciji je pomembno dejstvo, da donator praviloma sredstev ne da 

prejemniku za izvedbo neke določene storitve, ki bi bila tudi donatorju v korist ali pa bi 

neposredno koristila le prejemniku. Namen donacije je širši; s takšno podporo bo 

prejemnik skušal narediti nekaj splošno dobrega ali pa dosegel nek splošno koristen cilj, 

ki ga bodo koristili drugi in ne donator ter prejemnik (npr.: neko podjetje kot donator 

pomaga RD, ki si prizadeva za izvedbo nekega cilja, določenega v temeljnem aktu). 

Donatorska pogodba naj vsebuje vsaj:  

točno ime in sedež/bivališče prejemnika 

točno ime in sedež/bivališče donatorja 

predmet pogodbe, ki je lahko denarni znesek (njegovo višino) ali pa natančen opis 

predmeta ali storitve in vrednost le-te/ga 

datum prenosa sredstev donatorja na prejemnika 

obveznosti prejemnika, za dosego katerega cilja bo dobljena sredstva porabil (lahko je 

zelo konkretno, npr. za organizacijo izobraževanja ali pa zelo splošno, npr. za delovanje 

splošno koristne nevladne organizacije) 

datum in kraj podpisa pogodbe 

Ko podpišemo pogodbo in sredstva tudi dobimo, izdamo donatorju potrdilo o prejemu 

donacije, ki ga bo le-ta potreboval za dokazovanje o izplačilu in za morebitno zmanjšanje 

osnove za plačilo davka na dohodek pravnih oseb. V tem primeru računa ne izstavljamo. 

s prihodki iz javnih sredstev 
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Uporabnik javnih sredstev je tudi pravna oseba zasebnega prava, če zanjo velja vsaj eno 

od naslednjega: 

- da je prejela pomoč iz proračuna Evropske unije, državnega proračuna ali proračuna 

lokalne skupnosti; 

- da izvaja javno službo ali zagotavlja javne dobrine na podlagi koncesije; 

Nadzorni odbor mora pozorno preveriti, ali je RD prejeta javna sredstva porabila v skladu 

s pogodbo. Za kontrolo porabe javnih sredstev je pristojno tudi Računsko sodišče. 

iz drugih virov 

Če ima RD prihodke tudi iz drugih virov, je treba te prihodke kontrolirati z vidika 

upravičenosti prejema in pravne podlage. Med te prihodke lahko štejemo tudi prihodke 

od plačil članov za neopravljeno delo članov v društvu. Pri tem preverimo, kako je bilo 

neopravljeno delo obračunano, evidentirano in v kakšne namene je bilo uporabljeno. 

Osnova za plačilo je faktura.   

4.8. Kontrola odhodkov RD 

V kontnem načrtu za društva se v razredu 4 – stroški in odhodki knjižijo: 

40 – STROŠKI MATERIALA, BLAGA IN PROIZVODOV 

V tej skupini se izkazujejo stroški materiala, stroški porabljene embalaže, odpisi drobnega 

inventarja, ki ga RD vodi v okviru zalog materiala, stroški energije, stroški za nakup 

strokovne literature, stroški pisarniškega materiala in podobni ter stroški prodanih zalog 

blaga. Če društvo vrednost porabljenih zalog materiala in blaga ugotavlja v skladu z 

drugim odstavkom 1. točke SRS 33.8, je treba med letom knjižiti na konte te skupine 

nabavno vrednost nabavljenih količin materiala in blaga, na koncu leta pa se na podlagi 

popisa zalog materiala in blaga tako izkazano vrednost uskladi na raven vrednosti dejansko 

porabljenih količin materiala in blaga.  

V tej skupini izkazujemo tudi stroškovno vrednost prodanih zalog proizvodov, ugotovljeno 

v skladu z izbrano metodo. Ne glede na določbo prejšnjega stavka lahko društvo knjiži 

stroškovno vrednost prodanih zalog proizvodov neposredno na ustrezen konto skupine 

80 – Ugotovitev izida poslovanja. 

41 – STROŠKI STORITEV 

V tej skupini se izkazujejo stroški vseh vrst porabljenih storitev. V njej se izkazujejo tudi 

stroški po pogodbah o delu, stroški po pogodbah o avtorskem delu ter stroški storitev na 

podlagi drugih pravnih razmerij s fizičnimi osebami, razen na podlagi delovnega razmerja. 

42 – STROŠKI DELA 

V tej skupini izkazujemo stroške plač, nadomestila plač, ki bremenijo društvo, in druge 

prejemke iz delovnega razmerja ter dajatve, ki jih plačujemo za socialno varnost 

zaposlencev v breme društva, pa tudi druge jih dajatve, od prejemkov zaposlencev v 

breme društva. 

43 – DOTACIJE DRUGIM PRAVNIM OSEBAM 

V tej skupini izkazujemo zneske dotacij, ki jih društvo skladno z nameni, za katere je 

ustanovljeno, odstopi drugim društvom in drugim pravnim osebam. 

44 – AMORTIZACIJA 
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V tej skupini izkazujemo amortizacijo opredmetenih osnovnih in neopredmetenih 

sredstev. 

45 – STROŠKI NALOŽBENJA 

V tej skupini izkazujemo stroške pridobivanja osnovnih sredstev v velikosti plačil za 

stroške, ki sestavljajo nabavno vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in 

neopredmetenih sredstev. Zanje se oblikuje sklad osnovnih sredstev, ki je sestavni del 

društvenega sklada. 

46 – FINANČNI ODHODKI 

V tej skupini se izkazujejo odhodki iz obresti, odhodki, nastali pri prevrednotovanju 

obveznosti in terjatev zaradi ohranjanja njihove vrednosti, odhodki iz tečajnih razlik, 

odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb ter drugi finančni odhodki. 

47 – DRUGI ODHODKI 

V tej skupini izkazujemo odhodke zaradi oslabitve oziroma odpisa poslovnih terjatev, 

odhodke zaradi oslabitve osnovnih sredstev, za katera nismo oblikovali sklada osnovnih 

sredstev, denarnih kazni, odškodnin in drugih neobičajnih postavk ter ostalih stroškov, ki 

jih ne izkazujemo v drugih skupinah stroškov. 

V tej skupini izkazujemo tudi odhodke (izgube), nastale pri prodaji osnovnih sredstev, za 

katera nismo oblikovali sklada osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, ki so 

razlika med njihovo knjigovodsko vrednostjo in kupnino. 

48 – DAJATVE 

V tej skupini, izkazujemo davke, prispevke in druge dajatve, ki jih plačuje društvo iz svojih 

prihodkov, razen tistih, ki so stroški dela ali pa so del stroškov nabavne vrednosti 

materiala, storitev, blaga in osnovnih sredstev. 

4.9 Kontrola opravljene pridobitne dejavnosti 

Nadzorni odbor mora pri svojem nadzoru preveriti, ali obstajajo formalni pogoji, da lahko 

RD opravlja pridobitno dejavnost, katero pridobitno dejavnost lahko opravlja in pod 

kakšnimi pogoji. Če obstajajo formalni pogoji mora preveriti dejansko opravljeno 

pridobitno dejavnost in ugotoviti, ali je bila opravljana na zakonit način.  

Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod naslednjimi pogoji: 

opredeljena mora biti v temeljnem aktu; 

povezana mora biti z namenom in cilji kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti 

društva; 

opravlja se lahko le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za 

opravljanje nepridobitne dejavnosti; 

izvaja jo pod pogoji, predpisanimi za opravljanje pridobitne dejavnosti. 

Najpogosteje društvo izvaja pridobitno dejavnost z gostinskimi storitvami. Če je RD 

prodajala hrano ali pijačo na prireditvi ali na kakšen drug način, potem mora izpolnjevati 

pogoje, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon o gostinstvu. To velja tudi za vse 

druge vrste pridobitnih dejavnosti. V RD se prihodki iz pridobitne dejavnosti lahko: 

prodaja ribolovnih dovolilnic, 

prodaja blaga (spominki, hrana, pijača, knjige…), 
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prodaja storitev (strežba hrane in pijače, organizacija dogodkov, reklamiranje…), 

oddajanje v najem, 

prodaja osnovnih sredstev, 

srečelovi in druge ribiške prireditve, 

ribiška tekmovanja, 

dividende, 

obresti (razen pozitivnih obresti na TR in obresti za vezane vloge do vključno 1.000 

EUR/letno) 

4.10 Kontrola uporabe presežka prihodkov nad odhodki 

V 24. členu Zakona o društvih je urejeno vprašanje premoženja društva in razpolaganja z 

njim. Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi. 

Tega premoženja pa društvo ne sme deliti članom. Vsaka delitev premoženja društva med 

njegove člane je nična.  

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga 

mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje 

nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu. Kako je uporabilo presežek 

posameznega leta, kontrolira nadzorni odbor. O uporabi teh sredstev mora pristojen organ 

sprejeti ustrezni sklep.  

4.11 Kontrola izplačil materialnih stroškov, osebnih prejemkov in nagrad 

Pri kontroli teh izplačil mora nadzorni odbor najprej preveriti pravne podlage za 

posamezno izplačilo, upravičenost posameznega izplačila in pravilnost obračuna 

posameznega izplačila. Materialne stroške lahko društvo izplača pod različnimi pogoji za 

člane in nečlane in so tudi različno davčno obravnavani.  

Pri preverjanju je pomembno ugotoviti tudi, ali so predloženi obračuni pravočasni in 

pravilni. 

4.12 Kontrola blagajniškega maksimuma, blagajne in bančnih računov 

Blagajniško poslovanje preverja nadzorni odbor tako, da prekontrolira blagajniške 

dnevnike, priložene blagajniške prejemke in izdatke ter priloge, ki so podlaga za izdatek. 

Preveriti mora tudi, ali je posamezna izplačila odobrila pooblaščena oseba. 

Izpiske prometa in stanja poslovnega računa, ki jih RD prejema od banke,  odlagamo po 

vrstne redu in zaporedju številk. Nobena številka ne sme manjkati. Izpisek je dokaz o 

opravljenem prometu. Kontrolirati je potrebno predhodno stanje, promet in končno stanje.  

 

Izpiske odlagamo in hranimo za obdobje koledarskega leta. So podlaga za sestavo 

finančnega poročila, ki ga RD sestavlja prav tako za obdobje koledarskega leta. 

4.13 Kontrola letnega računovodskega poročila 

Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki 

vsebuje: 

bilanco stanja in  

izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter  

poročilo o poslovanju društva.  
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Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja društva. Ob statusnih 

spremembah oziroma prenehanju društva mora izdelati letno poročilo tudi med letom po 

stanju na dan statusne spremembe ali na dan prenehanja.  

Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z računovodskim 

standardom za društva. Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, 

ali smo presežke prihodkov nad odhodki porabili za namene nepridobitne dejavnosti RD.  

Letno poročilo sprejme zbor članov društva. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred 

sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, 

ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz petega in šestega odstavka 

26. člena Zakona o društvih. 

4.14 Poročilo nadzornega odbora  

Nadzorni odbor pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za zbor članov in mu 

poroča. V poročilu je potrebno zboru članov kot najvišjemu organu, predstaviti način, 

kako je nadziral zakonitost poslovanja med letom, kaj je ugotavljal, kako je potekalo delo 

v primerjavi s programom dela, kako so posamezni funkcionarji in zadolženi člani izpolnili 

svoje naloge, kakšne pripombe je dal nadzorni odbor med letom in kako so bile 

upoštevane in na koncu predlagati, ali naj zbor članov poročilo o delovanju ribiške družine 

potrdi in da razrešnico izvoljenim organom ali ne. 

5. Zaključek 

Pri sprejemanju Zakona o društvih je zakonodajalec zaupal društvom, da sama izvajajo 

nadzor nad zakonitostjo predvsem finančno materialnega poslovanja. To zaupanje 

pomeni, da so člani nadzornega odbora tudi odgovorni do zakonodajalca za opravljen 

nadzor. Če bi nadzorni odbor brez dejanskega pregleda finančno materialnega poslovanja 

RD poročal zboru članov, da je v poslovanje vse v redu, inšpekcijski nadzor pa bi ugotovil 

nepravilnosti in dodatno obdavčitev, bodo odgovarjali tudi člani nadzornega odbora. 

Posebej pa velja izpostaviti, da člani nadzornega odbora ne morejo soodločati z upravnim 

odborom o posameznem vprašanju, ker je potrebno funkcijo nadzora in odločanja ločiti. 

Člani nadzornega odbora, ki so prisotni na seji upravnega odbora, ne morejo posegati v 

vsebinsko razpravo, ker je to v pristojnosti članov upravnega odbora. Nadzorni odbor le 

ugotavlja, ali so odločitve organov ribiške družine in njeno poslovanje zakonito. Zakonitost 

pa preverja tako, da izvedene poslovne dogodke primerja z določbami veljavnih zakonov 

in splošnih aktov ribiške družine.  

Za učinkovit nadzor nad poslovanjem ribiške družine je potrebno poznati celotno ureditev 

poslovanja in kako je potrebno izpolniti posamezne naloge. V ta namen smo pripravili to 

gradivo, ki omogoča članom nadzornega odbora seznanitev z načinom pravilnega 

poslovanja in ureditve posameznega vprašanja v poslovnih knjigah ribiške družine. 

Republika Slovenija je na organe nadzora v društvih prenesla široko pooblastilo in tudi 

veliko odgovornost. Opustitev dolžnega nadzora s strani članov nadzornega odbora ima 

lahko tudi zelo neprijetne posledice za posameznega člana v obliki različnih vrst 

odgovornosti. 
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V praksi se dogaja, da zaradi prijateljskih odnosov posamezniki opravijo nadzor nad 

poslovanjem bolj po domače – prijateljsko. V primeru, če se kasneje ugotovijo napake, 

bo tako ravnanje v škodo vsem, tako odgovornim za poslovanje v RD, kot tudi članom 

nadzornega odbora. Društvo ni v nikogaršnji lasti. Nobenega razloga ni, da bi se 

posameznik izpostavljal s poslovnimi odločitvami, ki nimajo pravne podlage. Običajno tudi 

člani društva niso več na strani kršitelja, ko se ugotovi napaka, čeprav so morda prej imeli 

koristi od takih odločitev.  

Notranji nadzor s strani nadzornega odbora je treba razumeti kot strokovno pomoč in 

sprotno opozarjanje na morebitne napake v poslovanju RD. Le tako se lahko odgovorni 

izognejo storjenim napakam pri poslovanju. Predpostavlja se, da člani nadzornega odbora 

in odgovorni za izvajanje posameznih funkcij v RD ravnajo pošteno in zakonito v korist 

pravne osebe RD. 

 

Začetek veljavnosti tega pravilnika 

Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme Zbor članov RD. Veljati začne, petnajsti dan po 

objavi na oglasni deski oziroma spletni strani RD.   

 

Tajnik RD Radgona                                             Predsednik RD Radgona 

    Vlado Drvarič                                                              Andrej Vreča  

 


