Upravni odbor Ribiške zveze Slovenije je na svoji 26.redni seji, dne 21. 12. 2016 s sklepom štev. 8
sprejel:
PRAVILA RIBIŠKEGA POGREBA
Uvod
Ribiški pogreb se opravi vselej v dogovoru in soglasju s pokojnikovimi svojci. Organizacijo ribiškega
pogreba organizira in vodi ribiška družina, katere član je bil pokojni, v primeru, da je bil pokojni član
dveh ali večih ribiških družin pa se predsednika/i medsebojno uskladijo o organizaciji ribiškega pogreba.
V okviru finančnih zmožnosti ribiška družina pripravi venec ali drugo ustrezno poslovilno darilo kot znak
spoštovanja in slovesa, ki se ga položi ob krsti ali žari v mrliški vežici. Prav tako se v mrliški vežici na
ustrezno mesto namesti zastava z emblemom ali simbolom RZS, območne zveze ali RD.
Ribiči se ribiškega pogreba udeležijo v svečanem ribiškem kroju, če ribiškega kroja nimajo pa po
možnosti v dostojnih ribiških oblačilih.
Častna ribiška straža
Vsaj pol ure pred pogrebno slovesnostjo se k pokojnikovi krsti ali žari postavi ribiška častna straža dveh
ribičev, oblečenih v ribiški kroj, če tega nimata pa, glede na letni čas v oblačila zelene barve, po
možnosti z ribiškim telovnikom. Častna straža se po potrebi menja.
Sprevod
Ko krsto ali žaro dvignejo k pogrebu, ribiča, ki sta poslednja držala častno ribiško stražo stopita pred
sprevod. Če je prisoten praporščak stopa pred njima. S soglasjem pokojnikovih svojcev krsto nosijo
štirje ribiči, žaro nosi en ribič. V kolikor se krsta prevaža na prevoznem sredstvu ribiči hodijo vsak pri
svojemu vogalu krste. Tik pred krsto ali žaro nosijo: en ribič – ribiško palico črne ali temne barve s
pentljo črne barve, drug ribič pa morebitna pokojnikova ribiška priznanja, ki so pripeta na blazinici modre
barve.
Govor predsednika RD
Pri odprtem grobu je od vseh govorov, govor predsednika RD zadnji. Predsednik ali po njegovem
pooblastilu oseba, ki je član upravnega odbora navede staž in zasluge za ribištvo, ki jih je imel pokojnik.
Za vse storjeno se mu zahvali.
Zlomljena palica
Takoj po govoru, predsednik RD za poslovitev od pokojnika zapove: »Ribiškemu tovarišu ….. zadnji
pozdrav!« Pristopita ribiča, ki sta poslednja držala častno stražo. Eden izmed njiju, tisti ki je nosil ribiško
palico pristopi do odprtega groba, ribiško palico zlomi ali zloži ter jo položi na grob. Če je prisoten
praporščak pristopi h grobu in nagne prapor proti odprtemu grobu. V sprevodu pristopijo ostali ribiči ter h
grobu položijo cvetlico, zlomljeno vejico, lahko pa tudi pokojnikovo najljubšo umetno ribiško vabo.
In memoriam
Predsednik ali oseba, ki je imela govor za pokojnikom skladno z odločitvijo upravnega odbora, v
primernem času pripravi prispevek ali obvestilo za glasilo Ribič, ki se ga v okviru prostorske zmožnosti
objavi takoj, ko je to mogoče v ustrezni rubriki. Na prvem zboru članov RD, katere član je bil pokojni, se

z minuto molka poslovi od ribiškega tovariša. Če je bil pokojni funkcionar območne zveze ali RZS se
enaka poslovitev opravi na skupščini teh zvez.
Končna določba
Ta pravila veljajo od dneva sprejema dalje.
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predsednik RZS

