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Na podlagi 20. člena Statuta Ribiške družine Bistrica Domžale z dne 20. 3. 2010, je Zbor 
članov, na svojem 63. zasedanju dne 19. 3. 2017 sprejel, 
 
 
 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH V RIBIŠKI DRUŽINI BISTRICA D OMŽALE 
 
 

I.  Uvodne določbe 
 

1. člen 
(namen pravilnika) 

(1) S tem pravilnikom se določa vrste ribiških priznanj, merila za podeljevanje priznanj, oblika 
in uporaba priznanj ter znakov RZS in evidenca o podeljenih priznanjih v Ribiški družini 
Bistrica Domžale (v nadaljnjem besedilu: RD) 

(2) RD podeljuje priznanja članom, posameznikom in organizacijam za zasluge pri razvoju 
sladkovodnega ribištva, uresničevanju in izvajanju nalog ribiške dejavnosti, varovanju 
okolja in voda ter vodnega življa. 

 
2. člen 

(vrste priznanj za člane, posameznike in organizacije) 
(1) Ribiška priznanja za člane in posameznike v RD so lahko:  

a. pohvala RD (srebrni znak) 
b. priznanje RD (zlati znak), 
c. Častno članstvo v RD (plaketa RD). 

(2) Ribiška priznanja za organizacije so:  
a. Svečana ali jubilejna listina RD, 
b. Spominska plaketa RD. 

(3) Ribiška priznanja Ribiške zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RZS) so priznanja, ki jih 
podeljuje RZS po Pravilniku o priznanjih Ribiške zveze Slovenije.  
 

3. člen 
(pomen priznanj) 

(1) Pohvala RD se podeli članom in posameznikom za dosežke, ki v krajšem obdobju izjemno 
prispevajo k uspešnosti RD na njenem ožjem področju delovanja. 

(2) Priznanje RD se podeli članom in posameznikom za dolgoročen prispevek pri razvoju, 
promociji in delovanju v RD. 

(3) Svečana listina o častnem članstvu v RD je najvišje priznanje, ki ga lahko RD podeli za 
posebne zasluge članom ali posameznikom, ki so najmanj pet let nepretrgoma opravljali 
funkcijo v RD ali RZS in imajo izjemne zasluge pri razvoju sladkovodnega ribištva v RD. 

(4) Svečana ali jubilejna listina RD se podeljuje organizacijam za izreden prispevek pri razvoju 
ribiške družine, promoviranje ribiške dejavnosti ter za dolgoletno aktivno skupno 
sodelovanje. 

(5) Spominska plaketa RD se podeljuje organizacijam, ki namenjajo veliko pozornosti in 
sredstev za razvoj sladkovodne ribiške dejavnosti, ter ob njihovih okroglih jubilejih.  

 
4. člen 

(podelitev priznanj) 
(1) Priznanja se prejemniku svečano podelijo na Zboru članov in drugih priložnostih ali 

srečanjih.  
(2) Podelitev priznanj RD praviloma opravi predsednik RD, na slovesen način.  
(3) Podelitev priznanj RZS opravi predstavnik RZS, na slovesen način. 
(4) Posamezno vrsto priznanja se podeljuje članom, posameznikom in organizacijam samo 

enkrat.  
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II.  Merila za podeljevanje priznanj 
 

5. člen 
(kriteriji za podeljevanje priznanj) 

(1) Priznanje se članu lahko podeli šele, ko je najmanj dve leti včlanjen v RD. 
(2) Priznanja se članom in posameznikom podelijo po preteku najmanj petih let od prejema 

predhodnega priznanja. 
(3) V izjemnih in utemeljenih primerih je možno obdobje iz prejšnjega odstavka skrajšati, o 

čemer odloča upravni odbor (v nadaljnjem besedilu: UO). 
(4) Izjemoma se lahko članu ali posamezniku podeli tudi višjo stopnjo priznanja RD. 

 
6. člen 

(predlaganje in odločanje o priznanjih) 
(1) Predlagatelj za podelitev priznanj kandidatom v RD in RZS je skupina najmanj treh članov 

RD in člani UO.  
(2) Predlagatelji morajo razloge za podelitev priznanja podati v kratki pisni obrazložitvi.  
(3) Rok za vložitev predlogov kandidatov za priznanja je najkasneje do 1. 12. tekočega leta. 
(4) O kandidatih za priznanja RD odloča, na podlagi kratke obrazložitve, UO s sklepom. 
(5) Kandidate za priznanja RZS potrdi UO, odloča pa komisija RZS za priznanja v 

sladkovodnem ribištvu ali UO RZS. 
 

III.  Oblika in uporaba priznanj, znakov ter reda 
 

7. člen 
(oblika in uporaba priznanj) 

(1) Pohvala RD se podeli v obliki svečane listine s stiliziranim logotipom RD ter srebrno 
naprsno priponko. 

(2) Priznanje RD se podeli v obliki svečane listine s stiliziranim logotipom RD ter zlato naprsno 
priponko. 

(3) Častno članstvo RD se podeli v obliki plakete s stiliziranim logotipom RD in ustreznim 
napisom ter zlato naprsno priponko.   

(4) Ribiška priznanja za organizacije se podeli v obliki svečane listine s stiliziranim logotipom 
RD ali v obliki plakete s stiliziranim logotipom RD in ustreznim napisom. 

(5) Naprsno priponko ali znak ali red za ribiške zasluge RZS, sme prejemnik častno nositi na 
ribiških oblačilih. 

 

IV.  Evidenca o podeljenih priznanjih 
 

8. člen 
(evidenca o podeljenih priznanjih) 

(1) Vsako podeljeno priznanje RD ali RZS članu, se zabeleži v evidenco podeljenih priznanj, 
v informacijskem sistemu "Klen" ter v evidenco podeljenih priznanj, ki jo vodi tajnik. 

(2) Vsako podeljeno priznanje RD drugemu posamezniku ali organizaciji, se zabeleži v 
evidenco podeljenih priznanj, ki jo vodi tajnik. 

(3) Evidenca se vodi trajno. 
 

V. Končna določba 
 

9. člen 
(veljavnost pravilnika) 

(1) Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Zboru članov RD, uporablja pa se od 
1. 4. 2017. 

 
Šmarca pri Kamniku, 19. 3. 2017 

  Martin Movern, 
predsednik RD Bistrica Domžale 


