
Na podlagi 17. člena v zvezi z 38. členom Statuta Ribiške zveze Slovenije z dne 20. 4. 2007 in 24. 11. 
2007 (prečiščeno besedilo) je skupščina RZS dne 25. marca 2016 sprejela spremembe in dopolnitve 
Pravilnika RZS  o priznanjih z dne 18. junija 2011 (prečiščeno besedilo) tako, da se v novem 
prečiščenem besedilu glasi: 

 

P R A V I L N I K   R Z S 

o priznanjih 
 

 

Splošna določba 

1. člen 

Ta pravilnik določa vrsto priznanj, ki jih za prispevke pri razvoju slovenskega sladkovodnega ribištva (v 
nadaljnjem besedilu: priznanje) posameznikom in organizacijam podeljuje Ribiška zveza Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: RZS), pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat za priznanje, postopek podaje 
predlogov, pooblaščene predlagatelje, odločanje o predlogih, način izročanja ter vodenje evidenc o 
podeljenih priznanjih. 

 

VRSTE PRIZNANJ  

2. člen 

Priznanja so: znaka, redi in plakete  

Znaka:  

– znak mladi ribič, 

– znak za ribiške zasluge. 

Redi: 

– red za ribiške zasluge III. stopnje, 

– red za ribiške zasluge II. stopnje, 

– red za ribiške zasluge I. stopnje. 

Plaketi: 

– plaketa RZS, 

– plaketa Ivana Franketa. 

Vsa priznanja se podeljuje skupaj z ustrezno listino. 

 

3. člen 

Posamezno priznanje posamezni član RD (v nadaljnjem besedilu: član) ali drug posameznik oziroma 
organizacija lahko prejme le enkrat.. 

 

 

Pogoji za podelitev priznanj 

 

4. člen 

Osnovno priznanje je znak za ribiške zasluge, ki je pogoj za podelitev reda za ribiške zasluge III. 
stopnje, ta je pogoj za podelitev reda za ribiške zasluge II. stopnje in tako naprej vse do plakete Ivana 
Franketa. 

 

 

 

 



5. člen 

Znak mladi ribič se podeli mlademu ribiču za vsaj 3-letno delovanje v ribiški družini, za nadpovprečno 
zavzeto sodelovanje na tekmovanjih mladih ribičev, za sodelovanje na taborih mladih ribičev in drugih 
prireditvah v ribiški družini, ki vključuje mlade ribiče. 

 

6. člen 

Znak za ribiške zasluge se podeli članu za vsaj 5-letno aktivno in zavzeto delo pri izvajanju letnih 
programov RD ali za delo z mladimi ribiči. Ta čas je lahko tudi za polovico krajši, če delovanje člana 
posebej izstopa.  

Znak za ribiške zasluge lahko prejme tudi posameznik, ki ni član RD, ali organizacija za posebne 
zasluge pri delovanju RD ali za prispevek pri razvoju slovenskega sladkovodnega ribištva. 

 

7. člen 

Red za ribiške zasluge III. stopnje se podeli članu za 10-letno aktivno delo pri izvajanju letnih programov 
RD ali za delo z mladimi ribiči. Ta čas je lahko tudi krajši, vendar ne manj kot polovica, če je član aktivno 
deloval vsaj eno mandatno dobo v organih ali delovnih telesih RD. 

 

8. člen 

Red za ribiške zasluge II. stopnje se podeli članu za vsaj 15-letno aktivno delo pri izvajanju letnih 
programov RD in za prispevek pri razvoju slovenskega sladkovodnega ribištva. Ta čas je lahko tudi 
krajši, vendar ne manj kot polovica, če je član aktivno delal vsaj eno mandatno dobo  

– v organih ali delovnih telesih RD ali  

– v okviru območnega povezovanja. 

 

9. člen 

Red za ribiške zasluge I. stopnje se podeli članu za vsaj 20-letno aktivno delo pri izvajanju letnih 
programov RD in za prispevek pri razvoju slovenskega sladkovodnega ribištva. Ta čas je lahko krajši, 
vendar ne manj kot polovico, če je član aktivno deloval  

– vsaj dve mandatni dobi v organih ali delovnih telesih RD oziroma v okviru območnega povezovanja 
ali  

– vsaj eno mandatno dobo v organih ali delovnih telesih RZS. 

 

10. člen 

Plaketo RZS se podeli članu za vsaj 25-letno aktivno delo na področju sladkovodnega ribištva, od tega 
najmanj tri mandatne dobe kot član organov posamezne ribiške družine ali 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. 

 

11. člen 

Plaketo Ivana Franketa se podeli članu za vsaj 30-letno delo na področju sladkovodnega ribištva, od 
tega najmanj štiri mandatne dobe kot član organov posamezne ribiške družine ali vsaj tri mandatne 
dobe kot član organov območnega povezovanja, RZS ali njunih delovnih teles. 

 

12. člen 

Poleg zgoraj navedenih priznanj RZS podeljuje tudi jubilejne listine. 

 

 



13. člen 

Jubilejne listine podeljuje RZS ribiškim družinam, njihovim območnim zvezam in drugim članicam RZS 
ob njihovih jubilejih (40, 50, 60, 70 let) delovanja. 

 

14. člen 

RZS lahko podeljuje članom ribiških družin jubilejne listine ob njihovem dolgoletnem in aktivnem ter 
neprekinjenim članstvu (30, 40, 50, 60 let). 

 

 

Postopek podaje predlogov  

15. člen 

Postopek za podelitev priznanja se začne na podlagi pisnega predloga za priznanje, ki ga vloži 
posameznik ali organ, ki je upravičen za vložitev predloga. Predlog upravičenec predloži na obrazcu, ki 
ga določi UO RZS. 

 

16. člen 

Predlog za podelitev znaka mladi ribič, za podelitev znaka za ribiške zasluge, redov za ribiške zasluge 
ter plakete RZS in plakete Ivana Franketa podajo lahko za svoje člane: organi RD, območnega 
povezovanja ali RZS ali njihova delovna telesa. Isti predlagatelji so predlagatelji podelitve znaka za 
zasluge in plakete RZS posamezniku, ki ni član RD, ali organizacije. 

Predlog za podelitev plakete RZS in plakete Ivana Franketa lahko poda tudi predsednik RZS ali najmanj 
trije člani UO RZS po predhodnem pridobitvi pozitivnega mnenja UO RD, katere član je predlagan. 

Predlog za podelitev jubilejne listine ribiški družini lahko podajo: organi območnega povezovanja ali 
RZS ali njihova delovna telesa. 

Predlog za podelitev jubilejne listine članu lahko podajo: predsednik RD, organi RD ali njihova delovna 
telesa. 

 

 

Odločanje o predlogu 

17. člen 

O podelitvi jubilejnih listin za člane odloča UO RD. 

 

18. člen 

O podelitvi znaka mladi ribič, znaka za ribiške zasluge, reda za ribiške zasluge III. stopnje ali reda za 
ribiške zasluge II. stopnje ali reda za ribiške zasluge I. stopnje odloča komisija RZS za priznanja v 
sladkovodnem ribištvu, ki jo imenuje UO RZS. 

O podelitvi plakete RZS, plakete Ivana Franketa in jubilejnih listin ribiškim družinam odloča UO RZS na 
podlagi poročila komisije RZS za priznanja v sladkovodnem ribištvu, katere naloga je, da ugotovi ali 
predlogi posameznih predlagateljev izpolnjujejo pogoje, navedene v tem pravilniku. 

V primeru zavrnitve predloga za priznanje, komisija RZS za priznanja ali UO RZS pisno obrazloži razlog 
zavrnite in o tem obvesti predlagatelja. 

 

 

Način izročanja priznanj 

 

19. člen 

Priznanja se dobitnikom izroči na slavnostni način na seji skupščine, zbora članov RD in podobno. Ob 
podelitvi priznanja dobitniku se prebere utemeljitev podelitve. 



Na izročitev priznanja predlagatelj podelitve dobitnika povabi s pisnim vabilom. 

 

20. člen 

Jubilejne listine članom izroči predsednik RD ali pooblaščeni član UO RD. 

Vsa ostala priznanja, razen plakete RZS, plakete Ivana Franketa in jubilejnih listin ribiškim družinam 
izroči  članom predsednik RZS ali pooblaščeni član UO RZS,  v primeru njune odsotnosti, pa predsednik 
RD. 

Plaketo RZS, plaketo Ivana Franketa in jubilejne listine izroči ribiškim družinam predsednik RZS, v 
njegovi odsotnosti pa podpredsednik UO RZS. 

Če je prejemnik priznanja član skupščine RZS ali član organov RZS ali njihovih delovnih teles, se 
prebere sklep o podelitvi priznanja na seji skupščine RZS.  

 

21. člen 

Če prejemnik priznanja le-tega ne sprejme, ga RD vrne RZS. 

 

 

Oblike priznanj in listin  

 

22. člen 

Vsa priznanja imajo določeno obliko in vsebino, ki sta opredeljeni v prilogi tega pravilnika.  

 

 

Vodenje evidenc 

 

23. člen 

Celotno dokumentacijo (predlog, sklep UO RD, poročilo komisije, odločitev UO RZS in podatke o 
podelitvi) v zvezi s priznanji vodi strokovna služba RZS. 

Evidenca vsebuje: ime in priimek, rojstna podatka, kraj prebivališča, vrsto priznanja, njegovo zaporedno 
številko, datum podelitve ter datum izročitve. 

 

 

Prehodne in končne določbe 

 

24. člen 

Stroške nabave priznanj, nosijo organizacije, ki odločajo o podelitvi priznanja. 

 

25. člen 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina RZS. 

Prenovljene listine se pričnejo podeljevati s 01.01.2017. 

 

 

   Predsednik RZS: 

 dr. Miroslav ŽABERL 

  

                          



 

Priznanja RZS – opisi oblik in vsebine 

 

1. Znak MLADI RIBIČ z listino 

Znak 'mladi ribič' je izdelan iz medenine. Velikost znaka je 12 x 14 mm s pokončno daljšo stranico. Znak 
ima gravuro v negativu, ki jo sestavljajo: rob, dva napisa in riba. Debelina znaka je 1,5 mm. 

Ob zgornjem robu znaka je napis MLADI RIBIČ. Zapisan je v dveh vrsticah z levo poravnavo. Od 
zgornjega desnega roba znaka je usločeno proti spodnjemu delu levega roba silhueta ribe, ki z repno 
plavutjo in desnima plavutma sega čez zgornji in desni rob znaka. Med glavo ribe in spodnjim robom 
znaka je napis RZS. Napis ima levo poravnavo in je zapisan z enako velikostjo in obliko črk kakor napis 
ob zgornjem robu. 

Rob, napisa in riba so pozlačeni, poglobljeni del znaka pa je sinje modre barve iz žgane keramike. 

Listina je priloga tega opisa.  

 

2. Znak za ribiške zasluge z listino 

Znak za ribiške zasluge je izdelan iz odtisnjene medenine in je v osnovi logotip Ribiške zveze Slovenije 
v velikosti 22 x 24 mm. Odtisnjeni logotip z leve in desne strani obdaja pozlačeni lovorjev venec. Pod 
logotipom pa je napis »ZA ZASLUGE«. Napisna tablica ima konkavno odrezana spodnja vogala. 
Debelina znaka je 2 mm. 

Poglobljeni del logotipa je svetlo modre barve, napisna tablica pod logotipom pa bele barve. Konture 
znaka so pozlačene.  

Listina je priloga tega opisa.  

 

3. Red za ribiške zasluge III. stopnje z listino 

Red za ribiške zasluge je masivni odlitek iz medenine z okroglim sredinskim delom z notranjim 
premerom 14 mm. V njem je napis v stiliziranih velikih črkah razporejen v štiri vrstice »RED ZA RIBIŠKE 
ZASLUGE RZS«. Poglobljena površina sredinskega dela je svetlo modre barve. Sredinski del obdaja 
preplet različnih sladkovodnih rib z največjo prečno mero prepleta 30 mm. Debelina reda je 4 mm. 

Poglobljena površina sredinskega dela reda je svetlo modre barve.  

Kontura obrobe sredinskega dela in črk napisa ter prepleta rib so pobronjeni.  

Listina je priloga tega opisa.  

 

4. Red za ribiške zasluge II. stopnje z listino 

Red za ribiške zasluge je masivni odlitek iz medenine z okroglim sredinskim delom z notranjim 
premerom 14 mm. V njem je napis v stiliziranih velikih črkah razporejen v štiri vrstice »RED ZA RIBIŠKE 
ZASLUGE RZS«. Poglobljena površina sredinskega dela je svetlo modre barve. Sredinski del obdaja 
preplet različnih sladkovodnih rib z največjo prečno mero prepleta 30 mm. Debelina reda je 4 mm. 

Poglobljena površina sredinskega dela reda je svetlo modre barve.  

Kontura obrobe sredinskega dela in črk napisa ter prepleta rib so posrebreni.  

Listina je priloga tega opisa.  

 

5. Red za ribiške zasluge I. stopnje z listino 

Red za ribiške zasluge je masivni odlitek iz medenine z okroglim sredinskim delom z notranjim 
premerom 14 mm. V njem je napis v stiliziranih velikih črkah razporejen v štiri vrstice »RED ZA RIBIŠKE 
ZASLUGE RZS«. Poglobljena površina sredinskega dela je svetlo modre barve. Sredinski del obdaja 
preplet različnih sladkovodnih rib z največjo prečno mero prepleta 30 mm. Debelina reda je 4 mm. 

Poglobljena površina sredinskega dela reda je svetlo modre barve.  

Kontura obrobe sredinskega dela in črk napisa ter prepleta rib so pozlačeni.  

Listina je priloga tega opisa.  



 

6. Plaketa Ribiške zveze Slovenije 

Plaketa Ribiške zveze Slovenije je okrasna škatla (šatulja) dimenzije 130 x 180 mm debeline 26 mm. 
Škatla je modre barve. V škatli sta posrebrena znak plakete in napisna ploščica. 

Znak plakete je masivni reliefni odlitek iz medenine kvadratne oblike dimenzije 62 x 62 mm. V njem je 
logotip Ribiške zveze Slovenije in pod njim napis »PLAKETA RZS«. Poglobljeni del znaka je poudarjeno 
hrapav, obroba znaka ter konture logotipa in napisa pa so polirane. Vogali znaka so zaobljeni, rob pa je 
poševno obrezan, zato je na gornjem delu dimenzije 60 x 60 mm. Debelina znaka je 4 mm. 

Napisna ploščica je dimenzije 58 x 26,5 mm. V gornji polovici je prostor za vgravuro prejemnika, v 
spodnji polovici pa je v dveh vrsticah reliefni napis »PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO SODELOVANJE«, 
pod njim pa še: »RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE«. Napisa imata sredinsko poravnavo. Napisna ploščica 
je brez obrobe. 

Listina je priloga tega opisa.  

 

7. Plaketa Ivana Franketa 

Plaketa Ivana Franketa je okrasna škatla (šatulja) dimenzije 130 x 180 mm debeline 26 mm. Škatla je 
zelene barve. V škatli so pobronjeni: znak plakete in napisna ploščica ter značka, ki je pomanjšani znak 
plakete z iglo za pripenjanje na oblačilo. 

Znak plakete je masivni reliefni odlitek iz medenine kvadratne oblike dimenzije 60 x 80 mm. V njegovem 
osrednjem delu je reliefna podoba sulca, pred katerim je muha, privezana na vrvico, ki je v loku napeta 
proti desnemu gornjemu vogalu znaka plakete. Pod koncem tako oblikovane vrvice je reliefna podoba 
prof. Franketa. Ob spodnjem robu znaka je napis »PLAKETA I. FRANKETA«. Znak nima obrobe. 
Osnovna debelina znaka je 2 mm, največja skupna debelina znaka in sulca pa je 5 mm. 

Napisna ploščica je dimenzije 58 x 26,5 mm. V gornji polovici je prostor za vgravuro prejemnika, v 
spodnji polovici pa je v dveh vrsticah reliefni napis »PRIZNANJE ZA DOLGOLETNO SODELOVANJE«, 
pod njim pa še: »RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE«. Napisa imata sredinsko poravnavo. Napisna ploščica 
je brez obrobe. 

Značka plakete je masivni reliefni odlitek iz medenine kvadratne oblike dimenzije 17 x 22 mm. Vsebina 
značke je povsem enaka vsebini znaka. Značka nima obrobe. Osnovna debelina značke je 1 mm, 
največja skupna debelina značke in sulca pa je 2,5 mm. 

Listina je priloga tega opisa.  

 

8. Jubilejna listina ob obletnici delovanja 

Jubilejna listina ob obletnici delovanja je pokončen obrazec velikosti A4, tiskan na tršem umetniškem 
papirju, z reliefno obdelano površino. V zgornjem delu listine je sredinsko postavljen znak RZS v modri 
barvi z odbleskom in podnapisom Ribiška zveza Slovenije, pod njim pa v modri barvi centralno umeščen 
napis v verzalkah v dveh vrsticah »JUBILEJNA LISTINA«. Del napisa je »potopljen v vodo«. Pod 
nazivom listine je vpisana obrazložitev: »Ribiška zveza Slovenije podeljuje jubilejno listino ob obletnici 
delovanja« pod njo pa sta vrisani dve črtkani črti za vpis imena ribiške družine. V spodnjem delu sta 
levo in desno postavljeni črtkani liniji nad kateri se vpišejo kraj in datum podelitve ter podpis 
predsednika RZS. Spremenljivi podatki so lahko na listino vpisani računalniško ali naknadno ročno. 
Osrednji del listine je potiskan s karikirano podobo tekoče vode v kateri se proti vrhu vzpenja stilizirana 
riba. Med telo in navzgor zavihano repno plavutjo je apliciran medeninast medaljon premera 32 mm.  

Medaljon je okrogle oblike s privzdignjenim visokosijajnim robom širine 3 mm. Vanj sta vgravirani 
stilizirana riba in letnica (40, 50, 60, 70 itn.) delovanja. Grafično podobo listine zaključuje obroba v obliki 
naprej in nazaj pisanih kratic RZS. Listino obdaja paspartu, na vsaki strani širok 50 mm (310 x 400 mm). 
Okvirjena je z modrim okvirjem debeline pribl. 30 mm z notranjo zlato obrobo. 

Listino se podeljuje z medeninasto pravokotno ploščo velikosti 170 x 120 mm s privzdignjenim 
visokosijajnim robom širine 8 mm. V desnem zgornjem kotu je vgraviran znak RZS, sredinsko je 
vgravirana stilizirana riba, nad njo pa letnica (40, 50, 60, 70 itn.) jubileja. Pod risbo je sredinsko 



postavljen in vgraviran odebeljen naziv prejemnika (ribiške družine), pod njim pa podeljevalec s 
sedežem in datumom podelitve (Ribiška zveza Slovenije, Ljubljana, datum). Plošča je vstavljena v 
šatuljo velikosti 230 x 190 mm, oblečeno v temnomoder pliš. 

 

9. Jubilejna listina ob obletnici članstva 

Jubilejna listina ob obletnici članstva je pokončen obrazec velikosti A4, tiskan na tršem umetniškem 
papirju, z reliefno obdelano površino. V zgornjem delu listine je sredinsko postavljen znak RZS v modri 
barvi z odbleskom in podnapisom Ribiška zveza Slovenije, pod njim pa v modri barvi centralno umeščen 
napis v verzalkah v dveh vrsticah »JUBILEJNA LISTINA«. Pod nazivom listine je vpisana obrazložitev: 
»Ribiška zveza Slovenije podeljuje jubilejno listino ob obletnici aktivnega in neprekinjenega delovanja v 
ribiških organizacijah« pod njo pa sta vrisani dve črtkani črti za vpis imena in priimka prejemnika. V 
spodnjem delu sta levo in desno postavljeni črtkani liniji nad kateri se vpišejo kraj in datum podelitve ter 
podpis predsednika RZS. Spremenljivi podatki so lahko na listino vpisani računalniško ali naknadno 
ročno. Osrednji del listine je v podtonu potiskan z dvema svetlomodrima ploskvama, ki se zajedata ena 
v drugo z napisom JUBILEJ. V desni spodnji del je postavljena silhueta ribiča z ujeto stilizirano ribo na 
levi strani. Med ribiča in ribo je apliciran medeninast medaljon premera 32 mm.  

Medaljon je okrogle oblike s privzdignjenim visokosijajnim robom širine 3 mm. Vanj sta vgravirani 
stilizirana riba in letnica (30, 40, 50, 60) delovanja. Grafično podobo listine zaključuje obroba v obliki 
naprej in nazaj pisanih kratic RZS. Listina je vložena v zaščitno mapo velikosti 235 x 320 mm (zaprt 
format) v notranjosti z vogalnikoma za vpetje listine. Oblečena je v temnomoder pliš. 

Jubilejno listino se podeljuje z medeninasto okroglo ploščo premera 50 mm s privzdignjenim 
visokosijajnim robom širine pribl. 4 mm. Vanj sta vgravirani stilizirana riba in letnica (30, 40, 50, 60) 
delovanja. Plošča je vstavljena v šatuljo velikosti 90 x 105 mm, oblečeno v temnomoder pliš. Pod ploščo 
je sredinsko postavljena pravokotna medeninasta ploščica velikosti 50 x 20 mm z neprivzdignjenim 
visokosijajnim robom širine pribl. 2,5 mm za vpis (vgraviranje) imena in priimka prejemnika ter v drugi 
vrstici z manjšimi črkami podeljevalca, kraja in datuma podelitve (Ribiška zveza Slovenije, Ljubljana, 
datum). 

 


