
Statut RZS z datumom sprejema 20. 4. 2007 in dopolnitvami dne 24. 11. 2007 
 

1/14 

Na podlagi 12. in 13. člena v zvezi s 7. in 9. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006) in 2. odstavka 71. 
člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Ur. l. RS, št. 61/2006) ter 13. in 19. člena Statuta Ribiške zveze Slovenije 
z dat. 7. 12. 2002 je skupščina Ribiške zveze Slovenije na seji dne 20. aprila 2007 sprejela statut RZS, ki ga je na 
podlagi 17. člena statuta na seji dne 24. 11. 2007 spremenila in dopolnila ter na isti seji določila prečiščeno 
besedilo, ki se glasi: 

 

S T A T U T  
RIBIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

 

Splošne določbe, ime in sedež 

1. člen 

Ribiška zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RZS) je samostojna in nepridobitna 
zveza društev. Deluje na podlagi Zakona o društvih (v nadaljnjem besedilu: ZDru) in 
Zakona o sladkovodnem ribištvu (v nadaljnjem besedilu: ZSRib). 

RZS je zveza vseh ribiških družin (v nadaljnjem besedilu: RD), organiziranih po ZDru. 

Člani RZS so lahko tudi druga društva in organizacije ter posamezniki, katerih 
dejavnost je povezana z ribištvom ob pogojih, da: 

— izrazijo željo in pripravljenost, da se včlanijo v RZS, 
— plačujejo članarino po sklepih UO ter 
— se zavežejo, da bodo spoštovali statut in druge splošne akte RZS. 

 

2. člen 

RZS ima svoj znak, prapor, zastavo in žig. 

Znak je na svetlo modri podlagi s simbolom Triglava, ribe in kratice RZS. 

Prapor je modre barve v velikosti 85 x 120 cm. Na eni strani je v sredini vtkan znak 
RZS in letnica 1953, na drugi strani pa silhueta ribiča s ponazoritvijo tekmovanja v 
kastingu. 

Zastava je svetlo modre barve v velikostnem razmerju 1:2. V zgornji tretjini ima znak 
RZS. 

Pečat je okrogle oblike s premerom 3 cm oz. 2 cm z odtisnjenim imenom in znakom 
RZS. 

 

3. člen 

RZS je pravna oseba zasebnega prava. 

Sedež RZS je v Ljubljani, Tržaška cesta 134. RZS deluje na območju R Slovenije. 
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RZS zastopa in predstavlja predsednik RZS, v njegovi odsotnosti oz. po pooblastilu 
pa podpredsednik upravnega odbora. 

 

4. člen 

RZS lahko pridobi ter ima premično in nepremično premoženje in druga sredstva, ki 
jih uporablja za uresničevanje svojih ciljev in nalog. 

 

Javnost delovanja in način zagotavljanja javnosti delovanja 

5. člen 

Delo RZS in njenih organov je javno. RZS zagotavlja javnost: 

— z izdajanjem glasila Ribič neposredno obvešča vse ribiče – člane RD – in širšo 
javnost o svojem delu, 

— z elektronskimi mediji, 
— s tiskovnimi konferencami ter z objavami in intervjuji v sredstvih javnega 

obveščanja, 
— z neposrednim seznanjanjem članov z obvestili o delovanju vseh organov RZS, 
— z omogočanjem širši javnosti, ki izkaže interes, da sodeluje na sejah organov 

RZS. 

 

Namen in cilji delovanja 

6. člen 

Namen delovanja RZS je uresničevanje skupnih in posebnih interesov članov na 
področju sladkovodnega ribištva v Sloveniji, opredeljenih v strategiji delovanja RZS. 

Cilji delovanja RZS so: 

— ohranjanje narave in ribjih populacij, 
— varstvo naravne in kulturne dediščine s področja sladkovodnega ribištva, 
— ohranjanje in nadaljevanje ribiške tradicije na Slovenskem, 
— enotno delovanje in nastopanje članov navzven, 
— zagotavljanje dodatnega financiranja za svoje delovanje iz zunanjih virov. 

 

Dejavnosti oziroma naloge in obveznosti 

7. člen 

RZS v okviru osnovni nalog in obveznosti: 

— sodeluje z državnimi organi in zastopa interese članov pri njih,  
— zastopa interese članov v postopkih priprave zakonskih in podzakonskih aktov, 
— nudi strokovno podporo delovanju članom za doseganje optimalnih rezultatov 

poslovanja zlasti pri:  
- izdelavi mnenj za osnutek načrta upravljanja v ribiškem območju,  



Statut RZS z datumom sprejema 20. 4. 2007 in dopolnitvami dne 24. 11. 2007 
 

3/14 

- izdelavi mnenj za osnutek ribiškogojitvenega načrta (RGN), 
- pripravi letnih programov ribiškega upravljanja in pri poročanju Zavodu za 

ribištvo Slovenije (ZZRS),  
- gradnjah in drugih posegih na območju ribiškega okoliša,  
- ugotavljanju škode ob poginih rib in uveljavljanju odškodnine, 
- postopku pridobivanja ali odvzema koncesije, 

— pripravlja program strokovnega usposabljanja ribičev ter organizira usposabljanje 
in preverjanje znanja za ribiča in izdaja potrdila o izpitih za ribiča, 

— v sodelovanju z ZZSR pripravlja predloge programov strokovnega usposabljanja 
delavcev za opravljanje nalog gospodarja, izvajalca elektroribolova, ribiškega 
čuvaja in ribogojca, 

— pripravlja strokovne podlage in organizira delo z mladimi ribiči, 
— organizira športno tekmovalne dejavnosti za državna prvenstva in nastope v 

tujini, 
— sodeluje s strokovnimi institucijami na temo sladkovodnega ribištva, 
— sodeluje z javnim ZZRS na temo sladkovodnega ribištva, 
— sodeluje z nevladnimi organizacijami na skupnih projektih, 
— se povezuje, včlanjuje in deluje v mednarodnih organizacijah, ki povezujejo 

sladkovodne ribiče, 
— seznanja javnost z delovanjem RZS, 
— izdaja glasilo Ribič, 
— vodi evidence o svojih članih, o opravljenih preverjanjih znanja za ribiča in drugih 

strokovnih usposabljanj, o prejemnikih priznanj ter o prejemnikih glasila Ribič, 
— upravlja s premoženjem RZS, 
— izvaja potrebne postopke in ukrepe za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje 

dejavnosti RZS iz naslova državnih in evropskih sredstev, 
— opravlja druge naloge, ki so opredeljene v letnem programu dela. 

 

8. člen 

Naloge, ki jih RZS izvaja v širšem interesu iz dodatno pridobljenih finančnih sredstev: 

— naloge s področja varstva voda in vodnega življa, 
— organiziranje pospeševalne dejavnosti v sladkovodnem ribištvu, 
— podpora raziskavam s področja sladkovodnega ribištva, 
— skupna promocija turističnega ribolova doma in v tujini, 
— izvajanje druge publicistične dejavnosti, povezane s sladkovodnim ribištvom, 
— skrb za urejanje in vodenje Slovenskega ribiškega muzeja ter drugih skupnih 

projektov ter sodelovanje s Tehniškim muzejem Slovenije. 

Podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog iz 7. in 8. člena se določita v 
letnem programu dela. 

 

9. člen 

Poleg nalog iz 7. in 8. člena opravlja RZS kot javno pooblastilo tudi naloge, za katere 
jo pooblasti minister: 

— pripravlja in organizira strokovna usposabljanja delavcev za opravljanje nalog 
gospodarja, izvajalca elektroribolova, ribiškega čuvaja in ribogojca, 
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— izvaja programe usposabljanj, preverja znanja in izdaja potrdila o 
usposobljenosti, 

— vodi evidenco o opravljenih nalogah na podlagi pooblastila ministra in o tem letno 
poroča ZZRS. 

 

10. člen 

RZS opravlja tudi nekatere pridobitne dejavnosti: 

— sponzorske storitve, 
— oglaševanje v glasilu Ribič, 
— dejavnost založništva, 
— organizacija ribiških taborov, 
— organiziranje tekmovanj s področja ribištva, 
— druge storitve s področja ribištva, izvedene proti plačilu. 

Pridobitno dejavnost RZS opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti 
določa zakon. Vse te dejavnosti opravlja RZS le v obsegu, potrebnem za 
uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. 

Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji RZS, če lahko neposredno 
pripomore k  uresničevanju namena oziroma ciljev RZS, pri čemer doprinos ni 
izključno v zagotavljanju prihodkov RZS. Kot dopolnilna dejavnost se šteje tista 
pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev 
ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev RZS. 

RZS lahko ustanovi gospodarsko družbo za doseganje namena in ciljev RZS, lahko 
pa tudi poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne 
ali sorodne pogodbe. O prenosu dejavnosti odloča skupščina z navadno večino 
glasov. 

 

Pravice in obveznosti članov 

11. člen 

Pravice članov so: 

— voliti in biti voljen v organe zveze, 
— sodelovati v fazi nastajanja odločitev, 
— odločati o vseh vprašanjih v zvezi z delovanjem RZS, 
— sodelovati in odločati v delu skupščine in njenih organov. 

 

12. člen 

Obveznosti članov so: 

— uresničevati sprejete odločitve skupščine in njenih organov, 
— redno odvajati članarino za RZS, 
— tekoče obveščati RZS o stanju članstva, 
— posredovati RZS podatke, navedene v 14. alineji 7. člena tega statuta. 
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Način upravljanja 

13. člen 

Organi RZS so: 

— skupščina, 
— upravni odbor (UO), 
— predsednik RZS, ki je hkrati predsednik UO, 
— nadzorni odbor (NO), 
— arbitraža. 

Mandat organov RZS je pet let. Člani so lahko izvoljeni večkrat. 

V primeru prenehanja članstva, odstopa, smrti člana ip. UO sprejme ugotovitveni 
sklep o prenehanju mandata in začne postopek za nadomestne volitve. 

 

14. člen 

UO mora pred potekom mandata organom RZS imenovati kandidacijsko komisijo in 
razpisati kandidacijski postopek, ki mora biti zaključen najmanj 15 dni pred sejo 
skupščine. 

Kandidacijski postopek ureja poseben pravilnik. 

 

15. člen 

Volitve kandidatov za člane organov so javne.  

Podrobnejše določbe o načinu in postopku volitev so določene v poslovniku o delu 
skupščine RZS. 

 

Skupščina 

16. člen 

Skupščina je najvišji organ RZS. Njej so odgovorni vsi drugi organi RZS.  

Delo skupščine vodi predsedstvo skupščine. Predsedstvo sestavljajo: predsednik in 
dva člana, ki jih za vsako sejo na predlog predsednika RZS izvoli skupščina izmed 
članov, prisotnih na skupščini. 

Člani UO RZS, predsednik RZS, člani NO RZS ali člani arbitraže RZS ne morejo biti 
člani skupščine RZS. 

 

17. člen 

Skupščina: 
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— verificira mandate članov skupščine, 
— voli in razrešuje predsednika in člane UO, člane NO ter arbitraže, 
— sprejema statut RZS ter njegove spremembe in dopolnitve, 
— sprejema poslovnik o delu skupščine RZS, 
— sprejema pravilnik o kandidacijskem postopku, 
— določa organizacijo dela strokovne službe RZS, 
— sprejema pravilnik o vodenju evidenc in varovanju osebnih podatkov, 
— odloča o pritožbah kandidatov za člane in članov po 3. odstavku 1. člena na 

sklepe UO, 
— sprejema pravilnik o finančno materialnem poslovanju, 
— sprejema pravilnik o računovodstvu, 
— sprejema pravilnik o arbitraži, 
— sprejema pravilnik o priznanjih, 
— sprejema strategijo delovanja RZS, 
— določa višino članarine, 
— sprejema finančno ovrednotene petletne in letne programe dela RZS, 
— sprejema letna poročila o delu RZS in o finančnem poslovanju RZS v preteklem 

letu, 
— sprejema poročilo NO o pregledu poslovanja RZS v preteklem letu, 
— imenuje revizorja za tekoče poslovno leto (če je revizija potrebna), 
— sprejema revizijsko poročilo RZS o finančnem poslovanju (če je revizija 

potrebna), 
— sklepa o investicijah RZS, 
— obravnava finančno projekcijo nakupa nepremičnin in sklepa o nakupu in 

odsvojitvi vseh nepremičnin ter premičnin, katerih vrednost presega 10 % letne 
finančne realizacije iz preteklega leta. 

 

18. člen 

Skupščino sestavljajo predstavniki članov.  

Vsaka RD ima enega člana skupščine. RD zastopa na skupščini praviloma 
predsednik, lahko pa tudi kdo drug v skladu z določbami aktov RD. 

Člani iz 3. odstavka 1. člena izvolijo skupno enega člana na posebnem volilnem 
sestanku, ki ga skliče predsednik RZS. 

 

19. člen 

Skupščina zaseda praviloma enkrat letno. Skupščino sklicuje UO.  

Pobudo za izredni sklic skupščine upravnemu odboru lahko dajo: 

— NO ali 
— 15 % članov. 

V pobudi za izredni sklic skupščine mora biti navedena zadeva o kateri naj skupščina 
razpravlja in odloča ter priloženo potrebno gradivo. 

Če UO ne skliče skupščine v roku 30 dni od prejete pobude, lahko to stori 
predlagatelj pobude. 
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20. člen 

Skupščina je sklepčna, če je navzočih več kot 50 % članov, ki morajo imeti tudi več 
kot 50 % glasov. 

Če ob času, predvidenem za začetek seje, ni podana sklepčnost iz prejšnjega 
odstavka, se začetek seje skupščine preloži za 30 minut. Takrat je skupščina 
sklepčna, če je navzočih več kot 1/3 članov, ki morajo imeti več kot 1/3 glasov. Če 
skupščina tudi takrat ni sklepčna, se seja skupščine preloži za 15 dni z istim dnevnim 
redom. Ob ponovnem sklicu je skupščina sklepčna ob vsaki udeležbi. 

Sklep skupščine je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih članov, ki imajo 
večino navzočih glasov, razen če ta statut ne določa drugače.  

Z 2/3 večino članov, ki morajo imeti 2/3 večino glasov skupščina sprejema: 

— statut RZS in njegove spremembe ali dopolnitve, 
— strategijo delovanja RZS in 
— petletne programe delovanja RZS ter njihovo finančno ovrednotenje. 

 

21. člen 

Člani skupščine imajo skupaj toliko glasov, kolikor znaša skupno število ribičev v 
vseh RD, za katere je plačana članarina, in kolikor znaša skupna članarina vseh 
članov iz 3. odstavka 1. člena tega statuta. 

Vsaka RD ima toliko glasov, kolikor ima članov, za katere je plačana članarina RZS 
na dan sprejema sklepa UO o sklicu skupščine.  

Člani iz 3. odstavka 1. člena tega statuta imajo toliko glasov, kolikor znaša njihova 
skupna članarina, pri čemer se upošteva mnogokratnik števila višine članarine 
posameznega ribiča, člana RD. Število glasov teh članov ne more preseči 25 % vseh 
glasov članov skupščine. 

 

Upravni odbor 

22. člen 

UO je operativno izvršilni organ RZS, ki vodi delo RZS med sejami skupščine. Delo 
UO vodi predsednik RZS, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik UO, ki ga izberejo 
člani izmed sebe na prvi seji UO v mandatu. 

Seje sklicuje predsednik RZS po potrebi, na pobudo članov UO ali NO, najmanj pa 
vsako četrtletje. 

UO sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z 
večino glasov vseh prisotnih članov UO. V primeru enakega števila glasov je 
odločilen glas predsednika, razen v primeru, če se odloča o nagradi predsednika. 
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Glasovanje je praviloma javno, razen če UO pred posamezno odločitvijo ne sklene 
drugače. 

 

23. člen 

UO sestavljajo predsednik RZS in 9 članov. 

 

24. člen 

Člane UO predlaga kandidat za predsednika RZS (mandatar). Kandidati za člane UO 
morajo biti predlagani tako, da so v UO zajeta območja vseh ZRD. 

Področja delovanja kandidatov za člane UO in predsednika RZS so: 

— ekonomsko finančno, 
— pravno, 
— organizacijsko kadrovsko, 
— mednarodna dejavnost, 
— strokovno usposabljanje, 
— naravovarstvo in ekologija, 
— delo z mladimi ribiči, 
— tekmovalna dejavnost, 
— odnosi z javnostmi, 
— promotivne aktivnosti, 
— pospeševalne aktivnosti, 
— glasilo Ribič in založništvo, 
— vzdrževanje ribiške tradicije.  

Posamezni člani lahko nastopajo na listah različnih  mandatarjev – kandidatov za 
predsednika RZS.    

 

25. člen 

Naloge UO so: 

— pripravlja predloge sprememb in dopolnitev statuta, 
— pripravlja predlog strategije delovanja RZS, 
— pripravlja predlog finančno ovrednotenih petletnih in letnih programov dela RZS, 
— odloča o sprejemu članov in prenehanju članstva članov iz 3. odstavka 1. člena 

ter določa višino članarine, 
— ugotavlja ustreznost novih kandidatov za včlanitev in jih predlaga v sprejem 

skupščini, 
— pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema skupščina, 
— pripravlja gradivo za seje skupščine, 
— sprejema in razrešuje delavce strokovne službe, 
— sprejema pravilnik o strokovnem usposabljanju ribičev, 
— sprejema pravilnik o tekmovanjih, 
— sprejema druge splošne akte, ki jih ne sprejema skupščina RZS, 
— uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča skupščine, 
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— obravnava letno poročilo in revizijsko poročilo RZS ter ga posreduje skupščini, 
— obravnava poročilo NO o nadzoru nad finančnim in materialnim poslovanjem 

RZS, 
— imenuje in razrešuje predstavnike RZS v državne organe in mednarodne zveze, 

katerih delo je povezano s sladkovodnim ribištvom, 
— obravnava tekočo ribiško problematiko in vloge, pobude in predloge v zvezi s 

sladkovodnim ribištvom oz. delovanjem RZS, 
— pripravlja strokovna srečanja, promotivne aktivnosti, novinarske konference, 

nastope RZS na sejmih ip., 
— daje soglasje k pogodbam o zaposlitvah z delavci strokovne službe, 
— upravlja s premoženjem RZS po sklepih in usmeritvah skupščine, 
— uresničuje druge naloge, vezane na dejavnost RZS po pooblastilu skupščine. 

 

26. člen 

Za posamezna delovna področja ali za proučitev posameznih vprašanj lahko UO 
imenuje stalna ali občasna delovna telesa ali strokovne svetovalce. Tem ob 
ustanovitvi določi vsebino in način dela, sestavo in trajanje naloge. 

 

Predsednik RZS 

27. člen 

Predsednik RZS (v nadaljnjem besedilu: predsednik) vodi delo RZS med sejami UO 
ter zastopa in predstavlja RZS. Med dvema sejama UO neposredno komunicira s 
člani organov zveze, z vodstvi članov RZS ter s predsedniki delovnih teles UO.  

Predsednik je odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje RZS. Odgovoren 
je za zakonito delovanje in poslovanje v skladu s tem statutom in pravnim redom R 
Slovenije. 

Predsednik opravlja funkcijo volontersko. Ima pravico do povrnitve stroškov 
(kilometrina, dnevnice, prevoz na delo, ...) ter do denarne nagrade za opravljanje 
funkcije na osnovi mandatne pogodbe, ki se sklene za obdobje opravljanja funkcije. 
O izplačilu in višini mesečne nagrade odloča UO. 

   

Nadzorni odbor 

28. člen 

Nadzorni odbor: 

— spremlja finančno in materialno poslovanje RZS, 
— spremlja izvajanje sklepov skupščine, 
— pregleda letno poročilo RZS pred obravnavanjem na skupščini, 
— pregleda revizijsko poročilo RZS pred obravnavanjem na skupščini, 
— opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem RZS in še zlasti 

ugotavlja ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad 
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odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti RZS, 

— obravnava pripombe ali ugovore na finančno poslovanje RZS ali sklepe 
skupščine, 

— pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za skupščino RZS. 

NO ima predsednika in dva člana. Seje sklicuje, predlaga dnevni red in vodi 
predsednik. 

NO je sklepčen in veljavno odloča z večino glasov vseh članov. 

 

Arbitraža 

29. člen 

Za reševanje sporov med člani RZS ter med RZS in njenimi člani se organizira v 
okviru RZS stalna arbitraža.  

Stalna arbitraža kot pritožbeni organ odloča dokončno tudi v sporih med RD in 
njihovimi člani, če ima za to pooblastilo v aktih posameznih RD. 

 

30. člen 

Stalna arbitraža ima šest članov, od katerih je eden predsednik arbitraže. 
Predsednika arbitraže in člane izvoli skupščina. 

Člani arbitraže izvolijo izmed sebe namestnika predsednika arbitraže, ki nadomešča 
predsednika arbitraže v primerih, ko ta ne more opravljati svojih nalog. 

 

31. člen 

Ko arbitraža prejme predlog, imenuje predsednik arbitraže tri arbitre, ki odločajo v 
sporu. Arbitraža (imenovani arbitri) odloča z večino glasov. Odločitev arbitraže je 
dokončna. 

Za delovanje arbitraže se smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem 
postopku, s tem da se odločbe vročajo s posredovanjem strokovne službe RZS. RZS 
hrani ter arhivira vse odločbe arbitraž. 

 

Način delovanja 

Strokovna služba 

32. člen 

Za opravljanje strokovnih in administrativnih zadev ima RZS strokovno službo. 
Strokovno službo vodi predsednik RZS. 
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Delavci strokovne službe sklepajo pogodbe o zaposlitvi s predsednikom RZS. 

 

Delovanje po območjih 

33. člen 

Zaradi uresničevanja nalog iz 7., 8. in 9. člena tega statuta RZS ustanovi posebna 
delovna telesa.  

V ribiških območjih, kjer so RD povezane v območne zveze, lahko naloge teh 
delovnih teles opravljajo te zveze. 

 

Financiranje zveze 

34. člen 

RZS krije stroške svojega delovanja: 

— s članarino, ki zajema tudi naročnino za glasilo Ribič,  
— s prispevki članov,  
— s prispevki sponzorjev in donatorjev,  
— s prihodki od izvajanja javnih pooblastil,  
— s prihodki od izvajanja storitev iz domačih in mednarodnih razpisov,  
— s prihodki od izvajanja storitev članom in naročnikom na glasilo, ki niso včlanjeni 

v RD,  
— s prihodki iz založniške dejavnosti in  
— iz drugih virov. 

RZS se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za 
opravljanje dejavnosti določa zakon. Vse pridobitne dejavnosti opravlja RZS le v 
obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev svojega delovanja, oziroma za 
opravljanje nepridobitne dejavnosti. 

 

Premoženje in sredstva, vodenje poslovnih knjig in letno poročilo 

35. člen 

Sredstva RZS obsegajo njeno premoženje ter prihodke iz 32. člena. Uporabljajo se 
za pokrivanje stroškov delovanja RZS in njenih organov ter delovnih teles in 
sodelavcev. 

Prihodki se razčlenjujejo na:  

— prihodke od nepridobitne dejavnosti,  
— prihodke od pridobitne dejavnosti,  
— finančne prihodke in  
— druge prihodke. 

RZS opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost. Če ni mogoče odhodkov iz 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti ločiti na drug način, se upošteva razmerje med  
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— prihodki, doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti in  
— prihodki, doseženimi z opravljanjem nepridobitne dejavnosti  

v poslovnem letu. 

Namen uporabe sredstev za delovanje RZS in njenih organov se določi z letnim 
finančnim načrtom. 

Finančno in materialno poslovanje je javno. Vodi se po veljavnih zakonskih predpisih 
in Slovenskih računovodskih standardih po sistemu dvostavnega knjigovodstva z 
upoštevanjem posebnosti za društva opredeljena v veljavnem računovodskem 
standardu. Zanj odgovarja računovodja. 

Računovodja vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o 
finančno materialnem poslovanju in v skladu s pravilnikom o računovodstvu, ki 
morata biti v skladu z računovodskimi standardi za društva in veljavnimi finančnimi 
predpisi. 

RZS posluje preko transakcijskega računa pri poslovni banki. 

Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki 
prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje RZS oziroma za opravljanje 
nepridobitne dejavnosti RZS.  

 

36. člen 

RZS za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje 
bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju 
RZS. Poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja in poslovanja RZS. Letno 
poročilo sprejme skupščina RZS. Poročilo mora pred obravnavanjem na skupščini 
pregledati nadzorni odbor, ki mora opraviti nadzor predvsem nad finančnim in 
materialnim poslovanjem RZS in še zlasti ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene 
primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje RZS 
oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti RZS. 

 

37. člen 

Premoženje RZS sestavljajo nepremične in premične stvari, materialne pravice, 
denarna in druga sredstva, ki jih RZS pridobi s: članarino, darili in volili, prispevki 
donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti RZS in iz drugih virov.  

Če RZS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga 
porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje 
nepridobitne dejavnosti določene v skladu s tem statutom. 

Če RZS po kriterijih, ki jih določa ZDru, doseže pogoje za obvezno revizijo ali 
skupščina RZS odloči, da je potrebno letno poročilo revidirati, mora predsednik RZS 
zagotoviti revidiranje računovodskih izkazov RZS. Revizija mora biti opravljena v 
skladu z zakonom o revidiranju in v skladu z ZDru. 
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Podeljevanje priznanj 

38. člen 

Za prispevke pri razvoju slovenskega sladkovodnega ribištva RZS podeljuje 
priznanja. Posamezna priznanja in način podeljevanja teh ureja poseben pravilnik, ki 
ga sprejme skupščina. 

 

Sprejem poslovnikov 

39. člen 

Podrobnejše določbe o delu skupščine ureja poslovnik o delu skupščine RZS. 

Način dela UO in njegovih delovnih teles določa poslovnik, ki ga sprejme UO. 

 

Posebne določbe v zvezi s prenehanjem članstva 

40. člen 

RD, ki ji je odvzeta koncesija, podeljena v skladu z ZSRib, ali RD, ki ji ni podaljšano 
koncesijsko razmerje, preneha biti članica RZS z datumom dokončnosti odločbe o 
odvzemu koncesije.  

V primeru, da RD preneha članstvo na način iz prejšnjega odstavka, ima pravico 
včlanitve po 3. odstavku 1. člena tega statuta. 

Članom iz 3. odstavka 1. člena tega statuta članstvo v RZS preneha: 

— če društvo ali organizacija preneha,  
— če posameznik umre,  
— če član obvesti RZS, da ne želi biti več član ali  
— če ne plačuje članarine ali ne spoštuje statuta in drugih splošnih aktov RZS. 

 

41. člen 

Član, ki mu preneha članstvo v RZS, nima pravice do kakršnega koli dela 
premoženja RZS, ki ga je le ta pridobila v času, ko je bil njen član, oziroma ki ga ima 
RZS. 

 

Način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta 

42. člen 

Pobudo za spremembo ali dopolnitev statuta lahko da 15 % članov ali posamezni 
organ RZS. 
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Postopek za začetek sprememb in dopolnitev statuta oz. za sprejem novega statuta 
se začne na podlagi sklepa skupščine, ki istočasno opredeli tudi vprašanja, katera je 
potrebno proučiti. 

 

43. člen 

Na podlagi sklepa skupščine o začetku postopka za spremembo statuta UO imenuje 
delovno skupino. 

 

44. člen 

Delovna skupina pripravi osnutek statuta in ga predloži UO. 

Če UO po razpravi predloženi osnutek statuta sprejme, ga da članom v javno 
obravnavo. 

Po končani javni obravnavi UO določi predlog sprememb in dopolnitev oz. predlog 
novega statuta in ga predloži skupščini v obravnavo in sprejem. 

 

Prehodne in končne določbe 

45. člen 

Ko začne veljati ta statut, neha veljati statut RZS, ki ga je sprejela skupščina RZS 
dne 7. decembra 2002 in potrdila UE Ljubljana dne 7. julija 2003. 

 

46. člen 

S potrditvijo mandatov članov skupščine preneha mandat dosedanji skupščini. 

Z izvolitvijo članov UO preneha mandat članom predsedstva RZS. 

 

47. člen 

Ta statut začne veljati takoj, ko ga sprejme skupščina RZS. 

 

Borut JERŠE, univ.dipl.ekon., 
predsednik RZS 

          
Objavljeno v Ribiču:  
– št. 5/2008, str. 133. 


