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PRAVILA O RABI PRAPORA IN ZASTAVE  RIBIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

 

Uvod 

Ta pravila opredeljujejo rabo prapora, zastave in delovanje praporščaka RZS ob posebnih priložnostih. 

 

Prapor in zastava RZS 

Prapor RZS 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.  

 

 

Imenovanje praporščaka 

Praporščaka in namestnika praporščaka imenuje in razrešuje Upravni odbor RZS (UO RZS). Oba 
nosilca funkcije sta imenovana za eno mandatno dobo (pet let). V primeru nespoštovanja tega 
Pravilnika ali na vlogo imenovane osebe, lahko UO RZS razreši dolžnosti praporščaka in imenuje 
novega nosilca.   

 

Raba prapora 

Prapor ribiške zveze se praviloma uporablja na naslednjih dogodkih : 

- skupščini RZS, 

- mednarodnih in zaključkih državnih tekmovanj v panogah sladkovodni ribolov in kasting, 

- večjih slavnostnih prireditvah v okviru RZS, območnih zvez ali RD (jubileji ob obletnici ustanovitve 
ipd.), 

- skupnih slavnostnih prireditvah sorodnih organizacij, s katerimi je RZS podpisnica sporazuma o 
sodelovanju, 

- ribiških pogrebih članov RD, ki so bili funkcionarji RZS, 

- ob drugih izrednih priložnostih o katerih odločata UO RZS ali predsednik RZS. 

 

Praporščaka in njegovega namestnika po sprejeti odločitvi o udeležbi RZS na dogodku pravočasno 
obvesti strokovna služba RZS ali neposredno predsednik RZS praviloma najkasneje tri dni pred 
dogodkom. Praporščak ali njegov namestnik sta za udeležbo na dogodkih, upravičena do povračila 
kilometrine. 

 

Oprema praporščaka 

Praporščak je praviloma oblečen v svečan ribiški kroj, če ribiškega kroja nima pa v dostojnih ribiških 
oblačilih. K oblačilu nosi praporščak bele rokavice.  

 

Postopek praporščaka 

Praporščak ali njegov namestnik se pred začetkom prireditve postavi na mesto določeno za 
praporščake in prapor drži pod kotom 450 tako, da sta vidni obe strani prapora. Na ribiških pogrebih 
mora praporščak za drog prapora zatakniti priložen črni žalni trak. V kolikor je za prapore predvideno 
stojalo, praporščak prapor ustrezno razvije in namesti.  



Praporščak ali njegov namestnik sta pri rabi prapora RZS dolžna z njim ravnati spoštljivo in v smislu 
dobrega gospodarja. Vsako mehansko poškodbo prapora sta dolžna nemudoma prijaviti strokovni službi 
RZS, ki poskrbi za takojšnje ustrezno popravilo. Prapor se hrani na sedežu RZS. 

 

Raba zastave RZS 

Zastava RZS se uporablja na mednarodnih tekmovanjih, prireditvah in aktivnostih (ribiški tabori, 
prireditve), kjer je RZS nosilka aktivnosti oz. je soudeleženka le-teh. 

 

Zastavo RZS hrani strokovna služba RZS. Na prošnjo članov delovnih teles RZS, se zastava lahko 
odstopi v uporabo za čas trajanja prireditve. 

Zastava mora biti razobešena na drogu za zastave. V kolikor tega ni, mora biti razobešena na drugem  
primernem mestu. 

Morebitne stroške popravila poškodb ali nadomestila izgubljene zastave nosijo člani delovnih teles ki so 
si zastavo sposodili. 

Zastavo RZS se izobesi na častno mesto. Z zastavo se ravna spoštljivo. 

 

Smiselna uporaba pravil 

 

Ta pravila se smiselno uporabljajo tudi za rabo prapora in zastave območnih zvez in RD. 

  

Končna določba 

 

Ta pravila začnejo veljati od dneva sprejema dalje 

 

         dr. Miroslav ŽABERL 

predsednik RZS 

                               


