Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11- uradno prečiščeno
besedilo-Zdru- 1) je Občni zbor Ribiške družine Vrhnika, skladno z 24. členom
Statuta Ribiške družine z dne 25.03.2007, na svojem zasedanju 12. 03. 2017 ,
sprejel:

STATUT
Ribiške družine Vrhnika
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Ribiška družina Vrhnika)
(1) Ribiška družina Vrhnika je kot društvo nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se
prostovoljno združujejo za ribiško upravljanje s prevzetim vrhniškim ribiškim okolišem
in deluje na podlagi Zakona o društvih ( Ur.l.RS,št. 64/11 - Zdru-1 ) in Zakona o
sladkovodnem ribištvu( Ur.l.RS.št. 61/2006 - ZSRib )
(2) Vrhniški ribiški okoliš (v nadaljevanju: okoliš) zajema Unico od izvirov do
poniknenja s pritoki; Logaščico s pritoki in Ljubljanico od izvirov do mostu v Podpeči s
pritoki.
2. člen
(podatki o Ribiški družini Vrhnika)
(1) Družina je pravna oseba zasebnega prava in deluje na podlagi pridobljene
koncesije za okoliš.
(2) Ime družine je: Ribiška družina Vrhnika (v nadaljevanju: družina).
(3) Sedež družine je Sinja Gorica 57, 1360 Vrhnika.
(4) Družina deluje po zakonu v javnem interesu.
(5) Družina je vpisana v register društev pri pristojni upravni enoti Vrhnika.
3. člen
(simboli in žig družine)
(1) Družina ima svoj prapor in žig.
(2) Prapor velikosti 120 x 85 cm je temno modre barve z zlato obrobo. Na prvi strani
je znak Ribiške zveze Slovenije (v nadaljevanju: RZS) in družine. Na drugi strani
prapora je izdelan del grba Vrhnike z ladjo Argo v krogu modre barve. Obroba grba je
sestavljena iz raznovrstnih rib, razporejenih v krogu. Levo od kroga je letnica 1955,
desno pa letnica 1975.
(3) Žig je okrogle oblike, velikost premera je 35 mm. V sredini je odtisnjen znak RZS.
Ribiški znak je na modri podlagi s simbolom Triglava, ribe in kratica RZS. V
koncentričnem krogu nad znakom je napis: Ribiška družina, pod znakom pa
VRHNIKA. Odtis žiga je v modri barvi.

1

4. člen
(združevanja in sodelovanja)
(1) Družina se zaradi doseganja skupnih ciljev, usklajevanja ribiškega upravljanja v
širšem prostoru ribiškega območja, in zaradi boljše organiziranosti združuje v Zvezo
ribiških družin Ljubljana (v nadaljevanju: ZRDL).
(2) Po zakonu se družina združuje v RZS.
(3) Družina zaradi doseganja skupnih ciljev sodeluje tudi s pristojnimi državnimi in
upravnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter društvi. Zlasti sodeluje v Conskem odboru
Ljubljanica, kot skupnem posvetovalnem telesu za usklajevanje stališč o problematiki
na povodju Ljubljanice.
(4) Sodeluje z domačimi in tujimi organizacijami in institucijami, ter posamezniki, ki se
strokovno ali znanstveno ukvarjajo s sladkovodnim ribištvom in varovanjem okolja.

II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA
5. člen
( namen in cilji delovanja družine)
(1) Namen delovanja družine je prostovoljno združevanje oseb zaradi;
- upravljanja ribiškega okoliša;
- varovanje voda ter vodnih in obvodnih sistemov kot dela naravnega okolja
- izvajanje ribolova
(2) Družina ima naslednje cilje :
- biti in ostati koncesionar v pridobljenem ribiškem okolišu, ter obdržati
celovitost ribiškega okoliša in ga upravljati;
- prizadevanje za strokovno raven dela;
- strokovno usposabljanje ribičev;
- pridobivanja mladega članstva;
- sodelovanje z Zavodom za ribištvo Slovenije in drugimi organizacijami ter
institucijami, ki strokovno ali znanstveno delujejo na področju sladkovodnega
ribištva in varovanju narave;
- sodelovanje pri oblikovanju razvoja sladkovodnega ribištva v Sloveniji;
- sodelovanje z drugimi ribiškimi družinami, območno ribiško organizacijo in
RZS ;
- izvajanje športnega in turističnega ribolova
- izvajanje ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja rib;
- trajnostno rabo rib;
- vodenje predpisanih evidenc in poročanje;
- izvajanje nadzornih nalog ribiško čuvajske službe;
- izvajanje nalog in aktivnosti ob poginih rib ter
- druge naloge v skladu z zakonom in koncesijsko pogodbo.
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III. DEJAVNOSTI IN NALOGE DRUŽINE
6. člen
(vrste dejavnosti)
Družina opravlja nepridobitno, pridobitno in dopolnilno dejavnost.
7. člen
(nepridobitne dejavnosti)
Namen in cilje uresničuje družina z izvajanjem naslednjih nalog:
(1) Na organizacijskem področju:
- sprejema statut in druge splošne akte ter njihove spremembe v skladu z
veljavnimi predpisi;
- sodeluje s pristojnimi organi o pomembnih vprašanjih ribištva;
- sodeluje po svoji delegaciji pri delu ZRDL;
- sodeluje po svoji delegaciji kot članica pri delu RZS;
- sodeluje v Conskem odboru Ljubljanica;
- skrbi za vključevanje in delo s člani, mlajšimi od 18 let (podmladek);
- upravlja premoženje družine;
- sprejema člane;
- določa in pobira članske in druge prispevke;
- vodi zahtevane statistike in poroča svojim zvezam in pristojnim organom;
(2) Na področju ribiškega upravljanja:
- sprejema letni program na osnovi ribiškogojitvenega načrta;
- sodeluje pri pripravljanju osnutka načrta ribiškega upravljanja v ribiškem
območju za obdobje šestih let;
- sodeluje z Zavodom za ribištvo Slovenije pri izdaji mnenja o vplivih posega na
stanje rib v okolišu v postopku izdaje vodne pravice po predpisih o vodah;
- izvaja trajnostno rabo rib po zakonu z:
a. odvzemom spolnih celic spolno zrelih rib;
b. poribljavanjem;
c. sonaravno gojitvijo rib;
- v skladu s predpisi določa pogoje in načine za izvajanje ribolovne pravice;
- sodeluje z ribiškim inšpektorjem, lokalnimi skupnostmi in organizacijami za
varstvo okolja in ohranjanje narave;
- na temelju javnega pooblastila organizira in izvaja ribiškočuvajsko službo;
- izvaja ukrepe za čistost voda, za čisto okolje voda in zdravje rib;
- preprečuje škodo na ribah in vodah okoliša;
- ugotavlja škodo na ribah in uveljavlja povračila za storjeno škodo ter vodi
register onesnaževalcev voda;
- ugotavlja škodo na ribah zaradi nezakonitega ribolova in uveljavlja povračila
za nezakonito uplenjene ribe;
- ob poginu rib mora v skladu z zakonom pravočasno opraviti vsa z zakonom
predpisana dejanja (skica kraja in zapisnik o poginu in drugo);
- sodeluje s sorodnimi organizacijami;
- ustvarja pogoje za večanje ribolovnih površin.
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(3) Na ribiškem vzgojnem področju:
- skrbi za splošno in strokovno ribiško vzgojo članov in podmladka;
- skrbi za razvoj ribiške športne zavesti, etike in discipline;
- prireja ribiška športna tekmovanja in druge prireditve;
- organizira priprave za ribiške izpite;
- podpira ribiško literaturo;
- skrbi za promocijo zdrave prehrane;
- organizira zbiranje eksponatov za ribiško-muzejske namene;
- skrbi za ribiška obeležja v okolišu;
- podeljuje družinska priznanja;
- predlaga odlikovanja za svoje člane za delovanje na področju ribištva.
(4) Na področju medsebojnih odnosov preprečuje vsakršne dejavnosti v družini, ki
merijo na prekrške ali kazniva dejanja, oziroma taka dejanja spodbujajo.

8. člen
(pridobitne dejavnosti)
1) RD v okviru pridobitne dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
A 03.120 - Sladkovodno ribištvo,
I 56.104 - Začasni gostinski obrati
I 56.300 – Strežba pijač; od tega: točenje pijač na ribiških prireditvah.
L 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
N 77.290 – Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup; Od tega: dajanje miz in
klopi in ribiške opreme v najem.
R 93.190 – Druge športne dejavnosti; Od tega: organiziranje in izvajanje ribiških in športnih
tekmovanj.
R 93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas Od tega: organiziranje ribiških
prireditev in obratovanje prostorov za piknike.
(2) Pridobitne dejavnosti opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje Zakon
o društvih in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev RD oziroma
nepridobitne dejavnosti.
(3) Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji RD, če lahko neposredno
pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev RD, pri čemer doprinos ni izključno v
zagotavljanju prihodkov RD.
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9. člen
(dopolnilne dejavnosti)
Kot dopolnilna dejavnost RD se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z
nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek, oziroma zagotavlja
boljšo izkoriščenost sredstev RD za boljše delovanje slednje.
Družina lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi
drugim osebam na temelju zakupne pogodbe.
Nikakor ne sme izročiti v zakup ribiškega okoliša ali njenega dela.

IV. ČLANSTVO
10. člen
(pogoji za članstvo)
Član družine je lahko vsak državljan Republike Slovenije ali državljan Evropske unije
ter tujec s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ob enakih pogojih in na enak
način, ki je določen v tem statutu. Članstvo v družini je prostovoljno.
11člen
(člani in sprejem članov v družino)
(1) Člani družine so:
- redni člani
- častni člani
- člani – študenti
- mladoletni člani
- pridruženi člani
(2) Polnoletna oseba, ki se prvič včlani v družino ima status pripravnika, ki traja 12
mesecev. Pripravnik mora izvršiti naloge po programu in opraviti izpit za ribiča pri
Ribiški zvezi Slovenije. Pripravništvo se pripravniku iz upravičenih razlogov lahko
podaljša največ za 12 mesecev. Dokler član ne opravi ribiškega izpita, ne more
samostojno loviti rib. V času pripravništva ribiški pripravnik izvaja ribolov najmanj 5
dni v spremstvu mentorja, ki mu ga določi družina ali drugega člana te družine, ki ima
opravljen ribiški izpit. Pripravnik mora voditi pripravniški dnevnik, opraviti najmanj tri
aktivnosti vezane na upravljanje z ribiškim okolišem in se udeležiti usposabljanja, ki
ga organizira družina. Družina pripravnika prijavi k izpitu na Ribiški zvezi Slovenije (
stroške nosi udeleženec). Član, ki prestopi iz mladoletnega članstva v rednega, sme
uveljaviti že opravljeno pripravniško dobo, če je bil v družini včlanjen neprekinjeno
vsaj tri leta.
(3) Kandidat za člana zaprosi za članstvo z obrazcem / vloga za sprejem v članstvo/,
v katerem navede identifikacijske podatke ( ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov
stalnega bivališča, podatke o dosedanjem članstvu in datum morebitno opravljenega
ribiškega izpita ) ter podpiše izjavo, da sme družina uporabljati te podatke za svojo
evidenco in za potrebe zvez ali združenj, v katere je družina včlanjena ali jih je
ustanovila. Vloga za članstvo se mora vložiti najkasneje do 31. decembra za
naslednje leto.
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(4) O sprejemu v redno članstvo družine odloča upravni odbor.
Članstvo se lahko odkloni tistim osebam, ki so bile kaznovane zaradi kaznivega
dejanja na nepogojno kazen zapora več kot 6 mesecev, ali zaradi kaznivega dejanja
nezakonitega ribolova, pa obsodba še ni izbrisana ( člen 103 Kazenskega zakonika
RS ) ali so bile izključene iz iste ali druge družine zaradi disciplinskega prekrška, pa
od izključitve še ni minilo 5 let.
O odklonitvi je kandidata potrebno pisno obvestiti v roku 15 dni od obravnave
njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov.
Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v 30 dneh od prejema obvestila na zbor
članov. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi obvestila v 3 mesecih od
obravnave njegove pristopne izjave na upravnem odboru.
(5) Častni član družine lahko postane član družine ali nečlan, ki ima izkazane
posebne zasluge za razvoj sladkovodnega ribištva. Na predlog upravnega odbora
častno članstvo podeljuje zbor članov na slovesen način.
Častni član, kateri je bil član družine, ima enake pravice in dolžnosti kot reden član
družine, razen finančne obveznosti.
(6) Član študent, študent ob delu, je član, za čas od 18. leta do dopolnjenega 25.
leta starosti, če lahko dokaže, da v tem obdobju redno študira. Član- študent ali
študent ob delu ima enake pravice in dolžnosti kot reden član, razen finančne
obveznosti. Finančne obveznosti člana – študenta ali študenta ob delu do
dopolnjenega 25leta so 50% članskih obveznosti.
(7) Mladoletni član je oseba do dopolnjenega 18. leta.
Če se v družino včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti,
podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega do
dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v
družino podati pisno izjavo.
Mladoletni član sme ribolovne pravice izvajati samo v spremstvu mentorja ali člana
družine z opravljenim ribiškim izpitom. Po dopolnitvi 15. let starosti sme mladoletni
član opraviti ribiški izpit, če je pred tem bil tri leta nepretrgoma član družine.
(8) Pridruženi člani imajo enake pravice in dolžnosti kot redni člani.
(9) Družina ima lahko tudi donatorje oziroma sponzorje. To so pravne ali fizične
osebe, ki družini materialno ali kako drugače pomagajo. Lahko sodelujejo in
razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice glasovanja.
12. člen
(pravice članov)
(1) Redni člani imajo naslednje pravice:
- udeleževati se zbora članov in družinskih posvetov ter na njih dajati predloge,
pobude, prošnje in pritožbe;
- glasovati o predlaganih rešitvah na zboru članov;
- voliti in biti izvoljeni v organe družine;
- udeleževati se prireditev in akcij družine in zvez;
- loviti ribe v dodeljenih revirjih pod pogoji, ki jih določajo predpisi in družina;
- nositi ribiški znak in ribiška odlikovanja.
(2) Častni člani imajo načeloma enake pravice kot redni, z izjemo, da častni člani, ki
niso bili člani družine, nimajo pravice glasovati o predlaganih rešitvah na sejah zbora
članov.
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13. člen
(dolžnosti članov)
(1) Redni člani imajo zlasti naslednje dolžnosti:
- plačevati članske prispevke v določenem roku;
- aktivno sodelovati pri nalogah družine po tem statutu in po sklepih organov
družine;
- sodelovati pri delu sekcij družine;
- izvajati ribolov po predpisih, pravilnikih in sklepih organov družine;
- udeleževati se zborov članov, družinskih posvetov in drugih družinskih
prireditev;
- opraviti ribiški izpit v skladu z zakonom;
- varovati ugled družine.
(2) Častni člani imajo naslednje dolžnosti:
- izvajati ribolov po predpisih, pravilnikih in sklepih organov družine;
- varovati ugled družine.
14. člen
(ribolovne pravice članov in nečlanov)
(1) Pravico do ribolova ima član, ki je opravil ribiški izpit.
(2) Družina določi pogoje in načine za izvajane ribolova članov in članov, ki še niso
opravili ribiškega izpita. Pogoje in načine določi družina v skladu s Pravilnikom o
ribolovnem režimu družine.
15. člen
(prenehanje članstva)
Članstvo v družini preneha:
- s pisnim izstopom;
- z izključitvijo; o izključitvi člana družina, odloči disciplinsko sodišče s sklepom
izdanim skladno s Pravilnikom o disciplinski in odškodninski odgovornosti.
- z izbrisom iz članstva, če član brez upravičenih razlogov in kljub pozivu v
danem roku ne poravna članskih obveznosti (članarina, denarno nadomestilo
za neopravljene delovne ure…) ali pa ne obnovi članstva do določenega roka,
kar ugotavlja upravni odbor;
- s smrtjo;
- s prenehanjem družine.
V. SREDSTVA IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŽINE
16. člen
(sredstva družine)
(1) Družina ima za uresničevanje svojih nalog premično in nepremično premoženje
ter druga sredstva, s katerimi razpolaga po zakonu in tem statutu.
(2) Premično premoženje se lahko odtuji le po sklepu upravnega odbora, nepremično
premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov.
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Sredstva družine so:
- nepremičnine (zemljišča, zgradbe, objekti);
- premičnine (oprema, drobni inventar…);
- denarna sredstva (gotovina, sredstva na računu).
17. člen
(viri sredstev družine)
Viri sredstev družine so zlasti:
- članarine;
- pristojbine za ribolovna dovoljenja in drugi prispevki članov, ki jih določi
družina;
- prostovoljni prispevki članov;
- povračila za storjeno škodo (odškodnine);
- dotacije in donacije;
- dohodki od dejavnosti družine, tekmovanj in drugih prireditev;
- drugi priložnostni dohodki;
- najemnine od nepremičnin in premičnih stvari, ki so last družine.
18. člen
(finančno poslovanje družine)
(1) Poslovno leto traja od 1. januarja do 31. decembra.
(2) Finančno in materialno poslovanje vodi družina v skladu z računovodskimi
standardi za društva. Podroben način poslovanja je določen v Pravilniku o
računovodstvu in finančno materialnem poslovanju Ribiške družine Vrhnika
(3) Družina ima transakcijski račun. Na transakcijskem računu lahko družina določi
posebne konte za posamezne namene.
(4) Upravni odbor odloča o razporejanju finančnih sredstev po finančnem načrtu, ki
ga sprejme zbor članov.
(5) Finančna sredstva, ki se v poslovnem letu niso izkoristila, se prenesejo v
naslednje poslovno leto.
(6) Nadzorni odbor izvaja nadzor nad finančnim poslovanjem družine.
(7)Finančno poslovanje je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v knjigovodsko
dokumentacijo družine.
(6) Upravni odbor določi ali bo finančno poslovanje vodila družina sama, ali pa bo to
pogodbeno opravljal računovodski servis.
V primeru pogodbenega vodenja finančnega poslovanja je računovodski servis
odgovoren za strokovno in rokovno opravljene storitve skladno z veljavno
zakonodajo in predpisi s tega področja.
VI. ORGANI DRUŽINE
19. člen
(organi družine, predstavniki in mandat)
(1) Organi družine so:
- zbor članov;
- upravni odbor;
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- nadzorni odbor;
- disciplinsko sodišče;
- disciplinski tožilec.
(2) Delegata za delo pri ZRDL določi upravni odbor.
(3) Predstavnika družine pri RZS določi zbor članov.
(4) Mandatna doba organov družine, delegata in predstavnika, je štiri leta in se lahko
ponovi.
20. člen
(zbor članov in sklic zbora članov)
(1) Zbor članov je najvišji organ družine, ki ga sestavljajo vsi člani družine, in
kateremu so odgovorni za svoje delo vsi organi družine in njihovi funkcionarji.
(2) Zbor članov je reden ali izreden. Redni zbor članov se sklicuje najmanj enkrat
letno. Upravni odbor sklicuje redni zbor članov s predloženim dnevnim redom in
gradivom za zbor članov najmanj sedem dni pred sejo.
(3) Predlog za dopolnitev dnevnega reda in razpravo na zboru članov mora biti
posredovana upravnemu odboru najmanj 5 dni pred sklicem zbora članov v pisni
obliki.
(4) Izredno zasedanje skliče upravni odbor po potrebi na lastno pobudo, če to
zahteva nadzorni odbor ali 1/4 članov družine. Pobuda oz. zahteva za sklic izrednega
zasedanja zbora članov mora biti pisna. V njej mora biti navedena zadeva, o kateri
naj zbor članov razpravlja. Upravni odbor mora sklicati izredno zasedanje zbora
članov najpozneje v tridesetih dneh od dneva vložitve zahteve. Če upravni odbor ne
skliče izrednega zasedanja zbora članov v tem roku ga skliče predlgatelj sam. Izredni
zbor članov sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklican.
21. člen
(sklepčnost zbora članov)
(1) Zbor članov je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov družine. V kolikor
zbor članov ni sklepčen, se preloži sklic za pol ure. Naslednji sklic zbora članov je
sklepčen, če je prisotna vsaj ena četrtina članov, vendar ne manj kot osem.
(2) Družina vabi na zbor članov predstavnike pristojnih organov in lokalnih skupnosti
s področja okoliša, ZRLD, RZS in medijev.
22. člen
(delo in delovna telesa zbora članov)
(1) Zbor članov deluje po Pravilniku o delu zbora članov in drugih organov družine, ki
ga sprejme zbor članov.
(2) Zbor članov izvoli delovno predsedstvo, ki vodi delo zbora. Izvoli tudi zapisnikarja
in dva overovatelja zapisnika. Po potrebi izvoli tudi volilno in verifikacijsko komisijo.
(3) Sklepi zbora članov so sprejeti z večino glasov navzočih članov.
(4) Odločitve zbora članov so obvezne za vse organe in člane družine.
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23. člen
(pristojnosti zbora članov)
(1) V pristojnosti zbora članov spada:
- sklepa o dnevnem redu;
- sprejem statuta družine in njegove spremembe;
- sprejem letnega finančnega poročila in sprejem zaključnega računa ter
poročila o delu družine;
- sprejem programa dela in finančnega načrta za naslednje poslovno leto;
- volitev in razrešitev predsednika in podpredsednika družine, članov upravnega
odbora, članov nadzornega odbora, disciplinskega sodišča in disciplinskega
tožilca;
- imenovanje stalnih komisij zbora članov;
- sklepanje o poslih, ki niso v finančnem načrtu: o posojilih, o nakupu ali prodaji
nepremičnin in večjih osnovnih sredstev, če znesek presega vrednost
8.000,00 EUR;
- odločanje o pritožbah članov zoper sklepe oziroma odločbe upravnega
odbora;
- odločanje o predlogih in pobudah članov;
- druge zadeve v skladu s predpisi;
- odločanje o prenehanju družine.
(2 Zbor članov lahko prenese posamezne zadeve iz svoje pristojnosti, razen
zakonsko določenih, na upravni odbor.
24. člen
(volitve organov družine)
(1) Volitve organov so praviloma javne, če zbor članov ne sklene drugače.
(2) Volitve se opravijo za vsak organ posamič, če zbor članov ne sklene drugače.
Zbor članov lahko sklene, da se tudi volitve za posamične funkcije v organu opravijo
posamič.
(3) Izvoljen je, kdor dobi večino glasov navzočih članov.
25. člen
(upravni odbor)
(1) Upravni odbor ima 9 članov:
- predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika, gospodarja, vodjo ribiško
čuvajske službe in še 3 člane.
(2) Upravni odbor se konstituira na svoji prvi seji. Člani upravnega odbora so lahko
zadolženi za posamezna delovna področja.
(3) Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča polovica članov, odloča pa z večino
glasov navzočih članov.
(4) Funkcije v upravnem odboru so častne. Članom gre povračilo potnih stroškov za
službeno potovanje po posebnem sklepu upravnega odbora.
(5) Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
(6) Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje stalne ali občasne
odbore in komisije. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi upravni odbor
izmed članov družine
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26 člen
(naloge upravnega odbora)
Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov in opravlja vse posle družine med
dvema zasedanjema zbora članov, predvsem pa:
- sklicuje zbor članov;
- pripravlja predloge statuta in njegove spremembe
- sprejema splošne in interne akte, ter pravilnike družine
- imenuje stalne in občasne komisije ;
- izvaja naloge v postopku sprejemanja ribiškogojitvenega načrta in načrta
ribiškega upravljanja v ribiškem območju;
- pripravi in sprejme letni načrt ribiškega upravljanja in ribiško gojitveni načrt;
- pripravi predlog finančnega načrta in letnega programa dela;
- pripravi finančno poročilo in poročilo o delu družine ;
- upravlja s premoženjem družine in izvaja njeno finančno in materialno
poslovanje;
- skrbi za izvajanje gojitveno-čuvajske službe;
- vodi vse evidence in statistike;
- določa višino sredstev za reprezentanco;
- odloča o sprejemu članov;
- odloča o članarinah, ribolovnih pristojbinah in drugih prispevkih, zahtevkih in
odškodninah;
- odloča o pritožbah na sklepe disciplinskega sodišča;
- sklepa o vseh pravnih poslih in zadevah, ki niso v pristojnosti zbora članov;
- opravlja druge naloge po zakonu, ali ki mu jih poveri zbor članov.
27. člen
(predsednik družine)
(1) Predsednik družine (v nadaljevanju: predsednik) v skladu s predpisi odgovarja za
zakonito poslovanje družine. Zastopa in predstavlja družino ter vodi njeno delo. Je
obenem predsednik upravnega odbora in odredbodajalec za finančno in materialno
poslovanje.
(2) Predsednik lahko pooblasti člane upravnega odbora, da opravijo posamezne
naloge iz njegovih zadolžitev in pristojnosti po njegovih smernicah in navodilih.
(3) Predsednik daje poročilo o delu družine zboru članov.
(4) Predsednik je za svoje delo odgovoren zboru članov.
(5) Predsednik družine je dolžan zadržati sklep posameznega organa družine, če
meni da je v nasprotju z veljavnim pravnim redom oziroma v nasprotju z akti družine.
O zadržanju obvesti v roku 8 dni organ, ki ga je sprejel, ter predsednika Nadzornega
odbora
28. člen
(posamezne naloge v upravnem odboru)
(1) Podpredsednik družine nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti. Za
pravne posle potrebuje posebno pooblastilo predsednika. Za svoje delo pri
nadomeščanju je odgovoren predsedniku.
(2) Tajnik družine vodi tekoče administrativno poslovanje družine in zanj odgovarja.
Vodi vse statistike in evidence in pripravlja gradiva za organe družine. Organizira in
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spremlja delo komisij in drugih pomožnih delovnih teles. Skrbi za pravočasno
izvrševanje nalog družine.
(3) Blagajnik vodi materialno in finančno poslovanje družine v skladu s predpisi in
sklepu zbora članov in upravnega odbora. Skrbi za pravočasno pobiranje članskih
prispevkov. Finančno vodi inventar družine, sestavlja zaključni račun in predlog
finančnega načrta in daje zboru finančno poročilo.
(4) Gospodar odgovarja za upravljanje in gospodarjenje v okolišu v skladu z letnim
načrtom. Pripravi predlog mnenja o ribiškogojitvenem načrtu, spremlja gospodarjenje
družine in pripravlja druge ustrezne predloge s svojega področja.
(5) Vodja ribiško čuvajske službe skrbi za izvajanje nadzora v okolišu v skladu z
zakonom. Skrbi za spremljanje stanja v okolišu in nadzor nad izvajanjem ribolova.
Podaja predloge za uvedbo disciplinskih postopkov disciplinskemu tožilcu oziroma
postopkov za povračilo storjene škode na ribah.
(6) Mentor sekcije za podmladek spremlja razvoj podmladka. Pri tem predvsem skrbi
za strokovni ribiški napredek in razvoj ribiške športne zavesti, etike in discipline

29. člen
(nadzorni odbor)
(1) Nadzorni odbor ima tri člane. Spremlja delo drugih organov družine, še zlasti
finančno poslovanje, ki ga pregleda najmanj dvakrat letno. Odgovarja za zakonitost
finančnega poslovanja družine in daje letno poročilo zboru članov. Pred sprejemom
letnega poročila mora nadzorni odbor podati oceno ali so bili presežki prihodkov
porabljeni za doseganje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne
dejavnosti.
(2) V primeru ugotovljenih nepravilnosti lahko predlaga ustrezne ukrepe, po potrebi
pa tudi skliče izredno sejo zbora članov.
(3) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
30. člen
(disciplinsko sodišče)
(1) Disciplinsko sodišče sestavljajo predsednik ter dva člana in njihovi namestniki.
Vodi disciplinske postopke in postopke za ugotovitev škode in odškodnine zoper
člane družine zaradi kršitve družinskih in drugih predpisov ali aktov.
(2) Disciplinsko sodišče odloča kot organ prve stopnje. O pritožbah na odločitev
disciplinskega sodišča odloča zbor članov.
(3) Disciplinsko sodišče je za svoje delo odgovorno zboru članov.
31. člen
(disciplinski tožilec)
(1) Disciplinski tožilec predlaga uvedbo disciplinskih postopkov in zastopa obtožni
predlog pred disciplinskim sodiščem.
(2) Disciplinski tožilec je za svoje delo odgovoren zboru članov.

12

VII. DISCIPLINSKE KRŠITVE
32. člen
(disciplinske kršitve)
(1) Disciplinske kršitve so predvsem:
- kršitev določb statuta in pravilnikov;
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v družini
- neizpolnjevanje sklepov organov družine;
- izvajanje športnega ribolova v nasprotju z veljavnimi predpisi.
(2) Disciplinske kazni so;
- opomin,
- prepoved ribolova od šestih mesecev do treh let,
- izključitev iz članstva,
(3) Disciplinski postopek se vodi z določbami Pravilnika o disciplinskem postopku v
družini, ki določa določbe o disciplinskem postopku, disciplinskih kršitvah, pravici do
pritožbe, rokih in drugo.
33. člen
(odgovornost članov)
(1) Odgovornost članov je materialna in disciplinska. Vsak odgovarja v skladu s
predpisi in z akti družine.
(2) Škodo ugotovi s posebnim sklepom tričlanska komisija, ki jo imenuje upravni
odbor. Če teče disciplinski postopek zoper povzročitelja, škodo ugotovi disciplinsko
sodišče.
(3) Če storilec ne poravna škode, jo družina uveljavi s tožbo na pristojnem sodišču.
34. člen
(ukrepi ob škodah na ribah)
(1) Glede povzročitve škode na ribah in odgovornosti za nastalo škodo se uporabljajo
določbe Glede povzročitve škode na ribah in odgovornosti za nastalo škodo se
uporabljajo določbe Pravilnik o odškodninskem ceniku za povračilo škode na ribah
na podlagi 59. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06 ter
popravkov Uradni list RS, št. 110/08)
(2) Družina je upravičena do odškodnine za škodo na ribah, povzročeno zaradi
zastrupljanja, onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in
nezakonitega poseganja v vode okoliša.
(3) Družina je upravičena do odškodnine za ribe, uplenjene v nasprotju s predpisi in
akti družine.
(4) Odškodnina se obračuna po odškodninskem ceniku, določenem s predpisom iz
prvega odstavka tega člena.
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VIII. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA
35. člen
(obveščanje javnosti)
(1) Delo družine in njenih organov je javno. Javnost dela družine se zagotavlja s tem,
da imajo člani družine, predstavniki organov in lokalnih skupnosti, mediji in drugi
upravičeni interesenti dostop pri delu družine in njenih organov.
(2) Z objavo na oglasni deski družine in na svojih spletnih straneh.
(3) Družina o svojem delu seznanja pristojne organe, lokalne skupnosti ter svoji
zvezi, širšo javnost pa prek glasila Ribič in medijev.
(4) Za javnost dela družine posebej skrbita tajnik, predsednik družine ali pooblaščeni
član UO.
IX. PRENEHANJE DRUŽINE
36. člen
(prenehanje družine)
(1) Družina preneha:
- po sklepu zbora članov;
- po zakonu;
- zaradi združitve ali pripojitve.
(2) V primeru prenehanja družine zaradi združitve ali pripojitve v drugo družino, se
vse premoženje prenese na novo ribiško družino, ki bo prevzela upravljanje z
ribolovnimi revirji na območju delovanja družine.
(3) Če se nova ribiška družina ne ustanovi, se prenese premoženje družine na Zvezo
ribiških družin Ljubljana, Povodje 2, 1211 Ljubljana, oziroma kot to določi zbor članov
s posebnim sklepom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(veljavnost statuta in aktov družine)
(1) Ta statut, sprejet na Občnem zboru dne 12.03.2017 prične veljati z dnem izdaje
odločbe o vpisu tega statuta v register društev pri pristojnem organu.
(2) Z izdajo odločbe o vpisu tega statuta v register društev pri pristojnem organu
preneha veljati statut, sprejet na zboru članov dne 25. 03. 2007.
(3) Vsi splošni akti družine, sprejeti po dosedanjem statutu, se smiselno uporabljajo
do sprejetja novih.
(4) Upravni odbor v enem letu od sprejema tega statuta uskladi vse pravilnike in
druge akte družine.
Tajnik: Štefan Pišek

Predsednik: Vladimir Mikec
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