
Na podlagi Zakona o društvih in Zakona o sladkovodnem ribištvu je občni zbor RD Straža
-Sava na svoji seji, dne 19.6.2018 in 22.11.2018, sprejel nov statut, tako da se odslej statut v
prečiščenem besedilu glasi:

STATUT
RIBIŠKE DRUŽINE STRAŽA- SAVA

I. UVODNE DOLOČBE

Vsebina posameznih pojmov

Član Ribiške družine:

Član ribiške družine STRAŽA SAVA je tisti, ki je po postopku sprejema postal član in dobil
člansko izkaznico.

Častni član:

Častni član je lahko tisti, ki ga je imenoval pooblaščen organ RD STRAŽA SAVA.

Član ribiški pripravnik:

Je član ribiške družine v času od včlanitve do poteka dobe pripravništva.

Ribič-mladinec:
Je član ribiške družine do dopolnitve 17 let starosti.

Pomen kratic:

RZS  -  Ribiška zveza Slovenije

RD  -  Ribiška družina

UO  -  upravni odbor

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Ribiška družina Straža Sava)

(1) Ribiška družina Straža-Sava je kot društvo nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se
prostovoljno združuje za ribiško upravljanje s prevzetim črnuškim ribiškim okolišem, v
skladu z zakonom.
(2) Črnuški ribiški okoliš (v nadaljevanju okoliš) zajema reko Savo od Tacenskega mostu do
izliva Ljubljanice v Savo, Gameljščico z vsemi pritoki od izvira do izliva v Savo, Gračenico
in Črnušnico.

2. člen
(Podatki o Ribiški družini Straža-Sava)

(1) Ribiška družina je pravna oseba zasebnega prava in deluje na podlagi pridobljene
koncesije za okoliš.

(2) Ime družine je: Ribiška družina Straža-Sava (v nadaljevanju družina).
(3) Sedež družine je: Spodnje Gameljne 62, 1211 Ljubljana Šmartno.
(4) Družina deluje po zakonu v javnem interesu.
(5) Družina je vpisana v register društev pri pristojni Upravni enoti Ljubljana, Izpostava
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Šiška.

3. člen
(simboli in žig družine)

(1) Družina ima svoj prapor in žig.
(2) Prapor ima na prvi strani emblem RZS in napis RIBIŠKA DRUŽINA STRAŽA – SAVA

1954 - 1974, na drugi strani je podoba reke Save in športnega ribiča s Šmarno goro v
ozadju in napisom »DOBER PRIJEM«.

(3) Žig je okrogle oblike z imenom in sedežem družine ter znakom RZS. Znak RZS je na
svetlo modri podlagi s simbolom Triglava, ribe in kratice RZS.

4. člen
(združevanje in sodelovanje)

(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.

5. člen
(viri in dostop do njih)

(1) Ribe v celinskih vodah, ki jih upravlja družina, so kot sestavni del živega sveta v
človekovem okolju naravni vir.

(2) Družina s splošnim aktom v skladu z zakonom določi pogoje, pod katerimi postane
ulovljena riba last ribiča.

6. člen
(premoženje 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 občnega zbora.

7. člen
(javnost dela družine)

(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 do dela družine in njenih organov.

(2) Družina s svojim delom seznanja pristojne organe, lokalne skupnosti ter svojo zvezo, širšo
javnost pa prek glasila Ribič in medijev.

(3) Za javnost dela družine posebej skrbita tajnik in predsednik družine.

II. DEJAVNOST IN NALOGE DRUŽINE

8. člen
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(glavna dejavnost družine)

Glavna dejavnost družine je ribiško upravljanje v okolišu, ki obsega zlasti:
- programiranje;
- izvajanje ukrepov za ohranjanje ugodnega stanja rib;
- trajnostno rabo rib;
- vodenje predpisanih evidenc in poročanje;
- strokovno usposabljanje ribičev,
- izvajanje nadzornih nalog ribiškočuvajske službe;
- izvajanje nalog in aktivnosti ob poginih rib ter
- druge naloge v skladu z zakonom in koncesijsko pogodbo.

9. člen
(druge dejavnosti družine)

(1) Promocija sladkovodnega ribištva, s ciljem povečevanja števila članov, tako da prireja
razne prireditve in srečanja.

(2) Prirejanje ribiških tekmovanj.

10. člen
(naloge družine)

Za uresničevanje svoje dejavnosti ima družina zlasti te naloge:
(1) Na organizacijskem področju:
- sprejema statut in druge splošne akte ter njihove spremembe v skladu z veljavnimi

predpisi;
- sodeluje s pristojnimi organi pri pomembnih vprašanjih ribištva,
- sodeluje po svojih delegatih pri delu ZRDL;
- sodeluje po svoji delegaciji kot članica pri delu RZS;
- skrbi za vključevanje in delo s člani, mlajšimi od 18 let (podmladek);
- 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. poribljavanjem,
b. 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;
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- 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.
(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.

III. ČLANSTVO

11. člen
(pogoji za članstvo)

(1) Član RD je lahko vsak državljan Republike Slovenije ali državljan držav Evropske
unije ter tujec s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ob enakih pogojih in na enak
način, kot je določen v tem statutu. Članstvo v RD je prostovoljno.

(2) Novim članom RD ne zaračunava pristopnine.
(3) Članstvo se lahko odkloni tistim osebam, ki so bile kaznovane zaradi kaznivega

dejanja s področja sladkovodnega ribištva ali so bile izključene iz iste ali druge RD
zaradi disciplinskega prekrška, pa od izključitve še ni minilo 5 let.

(4) Polnoletna oseba, ki se prvič včlani v RD ima status pripravnika, ki traja 6 mesecev.
(5) Pripravnik mora izvršiti naloge po programu in opraviti izpit za ribiča pri Ribiški

zvezi Slovenije. Iz upravičenih razlogov se pripravniku lahko pripravništvo podaljša
za 6 mesecev.

(6) Če pripravnik ne izvaja del po programu, ne pristopi k izpitu ali je pri izpitu neuspešen
več kakor dvakrat, mu članstvo preneha.

(7) Mladoletnega člana lahko vpiše v članstvo samo njegov zakoniti zastopnik.
Mladoletni član je oseba do dopolnjenega 17 leta.

(8) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti,
podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik, po dopolnjenem 14. letu starosti, pa
zakoniti zastopnik poda pisno soglasje.

(9) Mladoletni član sme ribolovne pravice izvajati samo v spremstvu mentorja ali člana
RD z opravljenim ribiškim izpitom.

12. člen
(člani in sprejem v družino)

(1) Člani družine so redni in častni.
(2) 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 prebivališča, davčno številko, podatke o dosedanjem članstvu in datum
morebitno opravljenega ribiškega izpita) ter podpiše izjavo, da sme RD uporabljati te
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podatke za svojo evidenco in za potrebe zvez ali združenj, v katere je RD včlanjena ali jih
je ustanovila.

(3) O sprejemu v družino odloča upravni odbor. V primeru odklonitve je potrebno izdati
sklep z obrazložitvijo v roku trideset dni po prejemu pisne prošnje. Sklep mora vsebovati
poduk, da se nanj lahko vloži pritožba v roku trideset dni z zahtevo, da o odklonitvi
odloča občni zbor. Enako zahtevo lahko vloži oseba, ki ji družina v treh mesecih ni
odgovorila na prošnjo za sprejem v družino.

(4) 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 občni zbor na slovesen način.

(5) 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
občnega zbora, nimajo pa pravice glasovanja.

13. člen
(pravice članov)

(1) Redni člani imajo naslednje pravice:
- udeleževati se občnih zborov in družinskih posvetov ter na njih dajati predloge, pobude,

prošnje in pritožbe;
- glasovati o predlaganih rešitvah na občnih zborih;
- voliti in biti izvoljen v organe družine;
- udeleževati se prireditev ali 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 občnega zbora.

14. člen
(dolžnosti članov)

(1) Redni člani imajo zlasti naslednje dolžnosti:
- plačevati članske prispevke v določenem roku;
- spoštovati statut in druge akte družine
- 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 občnih zborov, 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.

15. člen
(ribolovne pravice članov in nečlanov)

(1) Pravico do ribolova ima član, ki je opravil ribiški izpit.
(2) Družina določi pogoje in načine za izvajanje ribolova članov, ki še niso opravili ribiškega

izpita. Pogoje in načine določi družina v skladu s Pravilnikom o športnem ribolovu.
(3) Družina posebej določi pogoje in načine za izvajanje ribolova oseb, ki niso včlanjene v
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nobeno ribiško organizacijo.

16. člen
(prenehanje članstva)

Članstvo v družini preneha:
- s pisnim izstopom;
- z izključitvijo, o čemer odloča disciplinsko sodišče s posebnim sklepom, v skladu s

pravilnikom o disciplinski odgovornosti in postopku članov RD Straža Sava;
- z izbrisom iz članstva, če član brez upravičenih razlogov kljub pozivu v danem roku ne

poravna članskih obveznosti (članarina, denarno nadomestilo za neopravljene delovne ure,
ali druge morebitne obveznosti);

- s smrtjo;
- s prenehanjem družine.

IV. SREDSTVA IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŽINE

17. člen
(sredstva družine)

Sredstva družine so:
- nepremičnine (zemljišča, zgradbe, objekti);
- premičnine (oprema, drobni inventar,….);
- denarna sredstva (gotovina, sredstva na računu).

18. člen
(viri sredstev družine)

Viri sredstev družine so zlasti:
- članarine;
- pristojbine za ribolovna dovoljenja in drugi prispevki članov, ki jih določi družina,

dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij, šifra dejavnosti 94.990 SKD;
- prostovoljni prispevki članov,
- povračila za storjeno škodo (odškodnine);
- dotacije in donacije;
- dohodki od dejavnosti družine, tekmovanj in drugih prireditev, dejavnost drugje

nerazvrščenih članskih organizacij, šifra dejavnosti 94.990 SKD;
- drugi priložnostni dohodki;
- najemnine od nepremičnin in premičnih stvari, ki so last družine, oddajanje nepremičnin v

najem šifra dejavnosti 68.200 SKD.

19. člen
(finančno poslovanje družine)

(1) Poslovno leto traja od 1. januarja do 31. decembra.
(2) Družina ima transakcijski račun. Na transakcijskem računu lahko družina določi posebne

konte za posamezne namene.
(3) Upravni odbor odloča o razporejanju finančnih sredstev po finančnem načrtu, ki ga

sprejme občni zbor.
(4) Nadzorni odbor izvaja nadzor nad finančnim poslovanjem družine.
(5) Finančna sredstva, ki se v poslovnem letu niso izkoristila, se prenesejo v naslednje

poslovno leto.
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(6) Upravni odbor določi ali bo finančno poslovanje vodila družina sama ali pa bo to
pogodbeno opravljal kdo drug.

(7) Finančne in materialne listine podpisuje predsednik družine. Finančno in materialno
poslovanje mora voditi družina v skladu z računovodskim standardom za društva in v
skladu s predpisi s tega področja.

(8) Finančno poslovanje družine je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in
materialno dokumentacijo in poslovanje družine.
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V. UPRAVLJANJE DRUŽINE IN ORGANI DRUŽINE

20. člen
(organi družine, predstavniki in mandat)

(1) Organi družine so:
- občni zbor;
- upravni odbor;
- nadzorni odbor;
- disciplinsko sodišče;
- disciplinski tožilec.
(2) Delegata za delo pri ZRDL določi upravni odbor.
(3) Predstavnika družine pri RZS določi občni zbor.
(4) Mandatna doba organov družine, delegata in predstavnika je pet let in se lahko ponovi.

21. člen
(občni zbor in sklic občnega zbora)

(1) Občni zbor je najvišji organ družine, ki ga sestavljajo vsi člani družine in kateremu so
odgovorni za svoje delo vsi drugi organi družine.

(2) Občni zbor je reden ali izreden. Redni občni zbor se sklicuje najmanj enkrat letno.
(3) Redni občni zbor skliče upravni odbor vsako leto ob koncu poslovne dobe, vendar vsaj 90

dni po preteku koledarskega leta. O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom,
o povzetkih gradiv in predlogih sklepov morajo biti člani obveščeni najmanj sedem dni
pred sklicem občnega zbora. Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo
biti poslani UO najkasneje do 15.1. pred sklicem rednega občnega zbora. Če je vložen
predlog za razrešitev katerega koli organa RD Sava Straža na sklicanem občnem zboru, je
vlagatelj dolžan predlagati sprejem sklepa in v njem ob razrešitvi takšnega organa
predlagati tudi izvolitev novega. V takšnem primeru se glasuje z enotnim sklepom o
razrešitvi in sočasno izvolitvi novega organa. Predlogu morajo biti predložene pisne
izjave predlaganih članov za nov organ, da sprejemajo funkcije v predlaganem, novem
organu, če bodo izvoljeni. Takšen predlog se lahko vloži le, če ga vloži najmanj 1/3
članov.

(4) Izredni občni zbor lahko skliče:

- upravni odbor, če to zahteva delo in problematika družine, ali na zahtevo nadzornega
odbora;

- najmanj 1/3 članov družine. V tem primeru sklicuje občni zbor, kdor je podal zahtevo.
(5) Sklicatelj izrednega občnega zbora mora UO predlagati zahtevo za sklic izrednega

občnega zbora pisno, z navedbo razloga. Sklicatelj izrednega občnega zbora mora
pripraviti gradivo za obravnavo, s predlogom sklepov, ki naj jih sprejme izredni občni
zbor. Če sklicatelj izrednega občnega zbora predlaga razrešitev katerega koli organa RD
Straža Sava, je dolžan v predlaganem sklepu navesti ob razrešitvi takšnega organa tudi
izvolitev novega in predložiti pisne izjave predlaganih članov za nov organ, da
sprejemajo funkcije v predlaganem, novem organu, če bodo izvoljeni. V takšnem primeru
se glasuje z enotnim sklepom o razrešitvi in sočasno izvolitvi novega organa.

22. člen
(sklepčnost občnega zbora)

(1) Občni zbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov družine. V kolikor občni zbor
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ni sklepčen, se preloži sklic za pol ure. Po preteku pol ure je naslednji sklic občnega zbora
sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 članov.

(2) Izredni občni zbor je ne glede na določbe zgornjega odstavka tega člena sklepčen samo,
če je navzoča več kot polovica članov RD Straža Sava.

(3) Družina vabi na občni zbor predstavnike pristojnih organov in lokalnih skupnosti s
področja okoliša, ZRDL, RZS in medijev.

23. člen
(delo in delovna telesa občnega zbora)

(1) Občni zbor deluje po Poslovniku o delu občnega zbora in drugih organov družine, ki ga
sprejme občni zbor.

(2) Občni zbor izvoli delovno predsedstvo, ki vodi delo zbora. Izvoli tudi zapisnikarja in dva
overovatelja zapisnika. Po potrebi izvoli tudi volilno in verifikacijsko komisijo.

(3) Sklepi občnega zbora so sprejeti z večino glasov navzočih članov.
(4) Odločitve občnega zbora so obvezne za vse organe in člane družine.

24. člen
(pristojnosti občnega zbora)

(1) V pristojnost občnega zbora spada:
- sprejem letnega poročila o izvajanju letnega programa;
- sprejem zaključnega računa;
- sprejem programa dela in finančnega načrta za naslednje poslovno leto;
- volitev in razrešitev predsednika družine, ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora,

podpredsednika družine, članov upravnega odbora in dveh namestnikov, članov
nadzornega odbora in enega namestnika članov nadzornega odbora, disciplinskega
sodišča, dveh namestnikov članov disciplinskega sodišča, disciplinskega tožilca in
njegovega namestnika;

- sprejem, dopolnitev in spremembe statuta družine;
- imenovanje stalnih komisij občnega zbora;
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
- podeljuje naziv častnega člana;
- sklepa o prenehanju družine, združitvi z drugo družino in včlanjevanju v druge ribiške

organizacije.
(2) Občni zbor lahko prenese posamezne zadeve iz svoje pristojnosti, razen zakonsko

določenih, na upravni odbor.

25. člen
(volitve organov družine)

(1) Volitve so praviloma javne, če občni zbor ne sklene drugače.
(2) Voli se samo celotna lista posameznega organa RD Straža - Sava. Predlog liste

predvidenih članov za nove organe družine pripravi dotedanji UO in jo skupaj z gradivom
za občni zbor dostavi vsem članom družine najmanj sedem (7) dni pred sklicanim občnim
zborom.

(3) Ob rednih volitvah lahko vsak član predlaga svojo listo organov družine, ki ji je potrebno
dodati pisno soglasje predvidenih članov za funkcije v novih organih družine. Takšna lista
mora biti poslana UO družine, vsaj do 15. 1. v letu, v katerem bodo potekale redne
volitve.

(4) Izvoljena je lista, ki dobi večino glasov navzočih članov.
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26. člen
(upravni odbor)

(1) Upravni odbor ima 9 članov, predsednika družine, podpredsednika, tajnika, blagajnika,
gospodarja, vodjo ribiškočuvajske službe, mentorja sekcije za podmladek in še dva člana.

(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 občnemu zboru.
(6) V primeru izpisa, smrti ali odstopa s funkcije člana upravnega odbora njegovo mesto v

Upravnem odboru zasede izvoljeni namestnik, katerega določi predsednik UO. Največ se
lahko na tak način nadomesti dva člana Upravnega odbora.

(7) Mandatna doba UO je pet let.
(8) Če član UO odstopi ali iz kakršnih koli razlogov ne opravlja svojih dolžnosti, lahko

predsednik UO poda predlog UO za nadomestitev takšnega člana z novim izvoljenim
namestnikom člana UO. Če v takšnih primerih ob angažiranju dveh nadomestnih članov
UO, število članov upravnega odbora vseeno pade pod 9, nadomestnega člana imenuje
predsednik UO, ki opravlja funkcijo nadomeščenega člana brez glasovalne pravice v UO.
Takšen član UO opravlja funkcijo do prvega naslednjega občnega zbora.

(9) Če občni zbor ne potrdi razrešitev in nadomestitev člana UO iz zgornjega odstavka tega
člena, takšnemu članu UO preneha mandat v UO, in UO nadaljuje z delom v okrnjeni
postavi do naslednjih rednih volitev.

(10) Če v primeru iz zgornje točke tega člena, število članov UO pade pod pet, UO skliče
Občni zbor in razpiše nove volitve.

(11) Člani UO so lahko neomejeno krat ponovno izvoljeni.

27. člen
(naloge upravnega odbora)

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in opravlja vse posle družine med dvema
zasedanjema občnega zbora, predvsem pa:
- sklicuje občni zbor;
- imenuje delovna telesa;
- skrbi za izvrševanje programa družine;
- izvaja naloge v postopku sprejemanja ribiškogojitvenega načrta in načrta ribiškega

upravljanja v ribiškem območju in določa ribolovni režim;
- pripravlja predloge statuta in njegove spremembe;
- pripravlja in sprejema pravilnike in druge akte družine;
- pripravi letni program izvajanja ribiškogojitvenega načrta ter letno poročilo o izvajanju

letnega programa;
- pripravi predlog finančnega načrta in letnega programa in ju izvršuje;
- pripravi finančno poročilo in poročilo o delu za občni zbor;
- upravlja s premoženjem družine in izvaja njeno finančno in materialno poslovanje;
- vodi vse evidence in statistike;
- določa višino sredstev za reprezentanco;
- imenuje stalne in občasne odbore in komisije;
- skrbi za izvajanje čuvajske službe;
- odloča o odškodninskih zahtevkih;
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- odloča o izbiri najemnikov ali zakupnikov;
- odloča o sprejemu članov;
- odloča o članarinah, ribolovnih pristojbinah in drugih prispevkih, zahtevkih in

odškodninah;
- sklepa o vseh pravnih poslih in zadevah, ki niso v pristojnosti občnega zbora;
- opravlja druge naloge po zakonu ali tiste, ki mu jih poveri občni zbor.

28. 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 občnemu zboru.
(4) Predsednik je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

29. 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 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 sklepi
občnega zbora 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 in v skladu z letnim
načrtom. Pripravi predlog mnenja o ribiškogojitvenem načrtu, spremlja gospodarjenje
družine in pripravlja druge ustrezne predloge s svojega področja. Predvsem kot dober
gospodar skrbi za družinske objekte in inventar. Imenovan član je lahko samo tisti, ki ima
ustrezno strokovno usposobljenost.

(5) Vodja ribiškočuvajske 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 in opravlja
druge naloge.

30. člen

(Delo upravnega odbora)

(1) Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa
namestnik. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna, več kot polovica članov UO.
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Veljavne sklepe in odločitve sprejema z večino glasov članov UO, prisotnih na seji.
Glasovanje je javno, razen če se izrecno sklene, da je tajno.

(2) Upravni odbor veljavno sprejema odločitve in sklepe tudi izven sej, če za takšno
odločitev ali sklep glasuje več kot polovica vseh članov UO.
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31. člen

(Ustanavljanje in delo sekcij)

(1) Družina lahko ustanavlja sekcije, kot oblike metode dela po interesnem principu, s ciljem
vzgoje na področju varstva narave in športa.

(2) Delovanje posameznih sekcij ureja pravilnik. Po potrebi družina ustanavlja komisije, v
katere lahko izjemoma pritegne strokovne sodelavce. Komisijo s sklepom imenuje
upravni odbor, vodi pa jo eden od članov UO.

(3) O številu sekcij in komisij ter številu članov le teh odloča UO.
(4) Vodje sekcij in komisij so za svoje delo odgovorni UO.

32. člen
(nadzorni odbor)

(1) Nadzorni odbor ima tri člane. Na svoji prvi seji izmed članov izvolijo predsednika.
Najmanj enkrat letno mora pregledati celotno poslovanje družine, blagajno in blagajniške
listine ter druge priloge.

(2) Če pri pregledu ugotovi manjše nepravilnosti (tehnične itd.), o tem pisno opozori upravni
odbor z navedbo roka za odpravo. Za ugotovljene večje nepravilnosti pri poslovanju
družine pa zahteva sklic izrednega občnega zbora. Za občni zbor pripravi poročilo in
ukrepe za sanacijo stanja, tudi predloge za razrešitev posameznih članov ali celotne
zamenjave UO.

(3) Nadzorni odbor sme biti navzoč na sejah upravnega odbora vendar brez pravice
glasovanja.

(4) Član nadzornega odbora ne more biti hkrati član UO ali drugih organov v RD. Za svoje
delo je odgovoren občnemu zboru, kateremu poroča enkrat letno.

(5) Mandatna doba članov je 5 let.
(6) Člani nadzornega odbora so lahko neomejeno krat ponovno izvoljeni.
(7) Če članu nadzornega odbora iz kateregakoli razloga preneha funkcija, ga nadomesti

izvoljeni nadomestni član.

VI. DISCIPLINSKA IN MATERIALNA ODGOVORNOST

33. člen
(Disciplinsko sodišče)

(1) Člane disciplinskega sodišča in njihove namestnike voli občni zbor za dobo 5 let.
(2) Člani disciplinskega sodišča in njihovi namestniki so lahko neomejeno krat ponovno

izvoljeni.
(3) Disciplinsko sodišče sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Sestaja se

po potrebi in na podlagi pisnih predlogov disciplinskega tožilca.
(4) Disciplinsko sodišče vodi disciplinski postopek zoper člane družine zaradi kršitev

družinskih in drugih predpisov o sladkovodnem ribištvu.
(5) Pravica pregona disciplinskih kršitev zastara v 6 mesecih od dneva kršitve, če je storilec

takoj znan ali od dneva, ko se je zvedelo za kršitev. Ne glede na prej navedeno,
disciplinski pregon ni več dovoljen, če je od disciplinske kršitve do izreka
drugostopenjske odločbe preteklo več kakor eno leto.

34. člen
(Disciplinske kršitve)

(1) Kršitve, ki jih obravnava disciplinsko sodišče, so:
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- kršitve določb statuta in pravilnikov,
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v družini,
- neizpolnjevanje sklepov organov družine,
- izvajanje športnega ribolova v nasprotju z veljavnimi predpisi, pravilniki in režimom

ribolova za tekoče leto
- druge kršitve, ki škodujejo ugledu družine.

(2) Podrobnejše določbe o disciplinskem postopku, lažje in težje kršitve, povrnitev storjene
škode, pravica do pritožbe in drugo ureja pravilnik o disciplinski odgovornosti in
postopku članov RD Straža Sava.

35. člen
(Ukrepi disciplinskega sodišča)

(1) Disciplinsko sodišče lahko izreka po izvedenem postopku, v skladu s pravilnikom o
disciplinskem postopku, naslednje ukrepe:

- opomin,
- prepoved ribolova od enega do treh let,
- izključitev iz članstva.

(2) Izključitev iz članstva in prepoved ribolova se lahko izreče tudi pogojno s preizkusno
dobo enega do treh let.

(3) Zoper odločbo disciplinskega sodišča je dovoljena pritožba na UO družine, ki se
obravnava na prvi redni seji. Pritožbo se vloži v 8. dneh od prejema odločbe, na naslov RD
Straža Sava. Pritožbo lahko vloži poleg kaznovanega tudi predlagatelj.

36. člen
(Disciplinski tožilec)

(1) Disciplinskega tožilca in njegovega namestnika voli občni zbor za dobo 5 let in sta lahko
neomejeno krat ponovno izvoljena.

(2) Disciplinski tožilec, na podlagi pridobljenih podatkov in dokazov uvede postopek pred
disciplinskim sodiščem, se udeležuje razprav in vlaga pravna sredstva.

(3) Disciplinski tožilec predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter zastopa predloge pred
disciplinskim sodiščem, sestavlja odškodninske zahtevke, pripravlja predloge za
poravnave o odškodnini in zastopa družino v odškodninskih postopkih zoper
povzročitelja škode.

(4) Disciplinski tožilec je pri svojem delu samostojen in je vezan le na obstoječe predpise. Za
svoje delo je odgovoren neposredno občnemu zboru. Naloge in postopek njegovega dela
so podrobneje urejene v pravilniku o disciplinski odgovornosti in postopku članov RD
Straža Sava

37. člen
(Odškodninska odgovornost)

(1) Član ali organ ribiške družine je odškodninsko odgovoren za materialno škodo, ki jo je
povzročil družini.

(2) Za škodo je odgovoren le, če jo je storil namenoma ali iz hude malomarnosti.
(3) Odškodninsko odgovornost ugotavlja disciplinsko sodišče.
(4) Predlagatelj postopka za odškodninsko odgovornost je lahko upravni odbor, ribiški čuvaj

in disciplinski tožilec.
(5) Če povzroči škodo več oseb, odgovarjajo zanjo vsak za tisti del, ki jo je povzročil,

kolikor to ni mogoče ugotoviti pa v enakih delih.
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(6) Če je škoda povzročena s kaznivim dejanjem ali prekrškom, komisija ni vezana na
odločitev rednih sodišč.

38. člen
(Škoda na ribah)

(1) Kdor povzroči škodo na ribah ali ribolovni vodi, je družini odgovoren za dejansko škodo.
Škoda na ribah se obračunava po predpisanem odškodninskem ceniku, sicer pa po
splošnih predpisih o odškodninski odgovornosti.

(2) Družina po svojih organih lahko pred vložitvijo tožbe sklene poravnavo s povzročiteljem
v 30 dneh, odkar je zvedela za škodo in povzročitelja.

39. člen
(Škoda tretjim osebam)

(1) Za škodo, ki jo tretjim osebam povzroči član RD ali njeni organi na delu ali v zvezi z
delom za RD, odgovarja družina s sredstvi s katerimi razpolaga.

(2) Družina lahko zahteva povračilo izplačane škode od povzročiteljev, iz zgornjega odstavka
tega člena, v 6 mesecih, od datuma poravnave škode, če je bila ta škoda povzročena
naklepno ali iz hude malomarnosti.

40. člen
(ukrepi ob škodah na ribah)

(1) Glede povzročitve škode na ribah in odgovornosti za nastalo škodo se uporabljajo določbe
Obligacijskega zakonika

(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, sicer pa po splošnih predpisih o
odškodninski odgovornosti.

VI. PRENEHANJE DRUŽINE

41. člen
(prenehanje družine)

(1) Družina preneha:
- po sklepu občnega zbora;
- 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 na Zvezo ribiških družin
Ljubljana, Povodje 2, 1211 Ljubljana, oziroma kot to določi občni zbor s posebnim
sklepom.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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42. člen
(veljavnost statuta in aktov družine)

(1) Statut začne veljati z dnem sprejema na občnem zboru.
(2) S sprejemom tega statuta na občnem zboru dne 19.6.2018 preneha veljati statut, sprejet na

občnem zboru dne 18. 4. 2015.
(3) Vsi splošni akti družine, sprejeti po dosedanjem statutu, se smiselno uporabljajo do

sprejetja novih.

Ljubljana, 22.11.2018
Dušan Pečnik
Predsednik RD
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