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Na podlagi 7. člena Statuta Zveze za športni ribolov na morju Slovenije je Skupščina dne 04.04.2009
dopolnila in sprejela

PRAVILNIK O DODELEVANJU NAGRAD IN PRIZNANJ
ZVEZE ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE

1. člen
Zveza za športni ribolov na morju Slovenije lahko izreka pohvale, daje priznanja ali nagrajuje posamezne
člane, tekmovalce, športne delavce in druge organizacije ali posameznike za uspešno izpolnjene naloge
in za dosežene posebne uspehe.
Pohvale, priznanja in nagrade se podeljuje na podlagi tega pravilnika, ki ga na predlog Izvršnega odbor ter
skladno z določili 7. člena Statuta Zveze za športni ribolov na morju članstvo sprejme na Skupščini zveze.
2. člen
Ta pravilnik določa vrste nagrad in priznanj na nivoju Zveze za športni ribolov na morju Slovenije (v
nadaljevanju zveza), pogoje, postopke in pristojnosti za njihovo dodeljevanje.
Pobude za pohvale, priznanja in nagrade podajo lahko posamezni člani ali društva Zveze za športni
ribolov na morju Slovenije Izvršnemu odboru, ki na podlagi teh pobud in na podlagi svoje lastne pobude
podeli pohvale, priznanja in nagrade.
3. člen
Priznanje se lahko dodeli za:
1. izjemne športne dosežke
2. izjemne delovne prispevke posameznika pri opravljanju nalog Zveze
3. dolgoletno aktivno delo posameznika v Zvezi
4. visoke jubileje društev
5. zgledno sodelovanje s predstavniki oblasti in s pravnimi osebami
Za vrhunske športne dosežke in osvojitev medalj na najvišjih uradnih mednarodnih tekmovanjih lahko
zveza dodeli denarne ali materialne nagrade.
V primeru, da tekmovalec v istem letu doseže več uvrstitev, za katere je po tem pravilniku upravičen do
priznanja ali nagrade, prejme le-to samo za najvišjo uvrstitev.
4. člen
Kot izjemen športni dosežek se po tem pravilniku šteje:
• uvrstitev posameznika ali ekipe na eno od prvih treh mest na svetovnih ali evropskih prvenstvih
• uvrstitev posameznika od četrtega do osmega mesta na svetovnih prvenstvih
• uvrstitev posameznika trikrat zapored na prvo mesto v posamezni tekmovalni disciplini na državnih
prvenstvih
5. člen
Priznanja zveze so:
1. Zlata riba zveze
2. Plaketa zveze (zlata, srebrna, bronasta)
3. Diploma zveze
4. Značka zveze (zlata, srebrna, bronasta)
5. Izredni član zveze
6. Častni predsednik zveze,
7. Častni član Izvršnega odbora
6. člen
Grafično podobo vseh vrst priznanj določi Izvršni odbor Zveze.
7. člen
Predlog za podelitev priznanj lahko poda posameznik, društvo ali organ zveze. Pobuda za podelitev
priznanja mora biti v pisni obliki z obrazložitvijo predloga za podelitev priznanja ter navedbo člena tega
pravilnika, na podlagi katerega naj bi se priznanje dodelilo. Predlog, ki ga poda društvo ali organ zveze
podpiše predsednik društva oz. predsednik organa zveze. Predlog je potrebno nasloviti na Izvršilni odbor
zveze.
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8. člen
Odločitev o dodelitvi priznanja sprejme Izvršilni odbor zveze z navadno večino glasov. Sklep IO je
potrebno v pisni obliki vročiti pobudniku za dodelitev priznanj.
9. člen
Če izvršilni odbor zveze ne sprejme pobude za podelitev priznanja, je sklep IO dokončen in nanj ni možna
pritožba.
10. člen
Priznanje se praviloma podeli na letni skupščini zveze. Izjemoma se priznanje lahko podeli na prireditvi,
kjer je prisotna oseba ali predstavnik zunanje inštitucije, ki naj bi prijela priznanje, če tako odloči Izvršilni
odbor.

ZLATA RIBA ZVEZE
11. člen
Zlata riba zveze se dodeli fizični ali pravni osebi, zaslužni za razvoj športnega ribolova na morju, za
uveljavitev in promocijo tega športa v Sloveniji in svetu, za izredno velik materialni prispevek v razvoju
tega športa.
Letno se lahko dodeli največ ena Zlata riba zveze.

PLAKETA ZVEZE
12. člen
Vrhunski rezultati na najvišjih uradnih mednarodnih in domačih tekmovanjih:
Zlata plaketa:
− uvrstitev posameznika ali ekipe na eno od prvih treh mest na svetovnih ali evropskih prvenstvih
Če eno od prvih treh mest na svetovnih ali evropskih prvenstvih osvoji ekipa, priznanje pripada tudi
rezervnem tekmovalcu, kapetanu in trenerju.
Srebrna plaketa:
− uvrstitev posameznika od četrtega do osmega mesta na svetovnih prvenstvih
Bronasta plaketa:
− uvrstitev posameznika trikrat zapored na prvo mesto v posamezni tekmovalni disciplini na državnih
prvenstvih
Visoki jubilej društva:
− za 15-letnico delovanja - bronasto plaketo
− za 25-letnico delovanja - srebrno plaketo
− za 50 ter več letnico delovanja - zlato plaketo
Posamezniki:
a) delo v zvezi:
− za 10 let aktivnega dela v zvezi - bronasto plaketo
− za 15 let aktivnega dela v zvezi - srebrno plaketo
− za 20 let aktivnega dela v zvezi -zlato plaketo
13. člen
Plaketa (zlata, srebrna ali bronasta) se lahko dodeli tudi fizičnim osebam, ki niso člani zveze ali
predstavnikom zunanjih inštitucij, ki pomembno prispevajo k delovanju in razvoju zveze kot npr:
• županom občin, predstavnikom izpostave za pomorstvo, predstavnikom kmetijskega ministrstva,
ministrstvu za šport, OKS, predstavnikom inšpekcijskih služb ipd.
• pomembnim in večletnim sponzorjem zveze
DIPLOME IN ZNAČKE
14. člen
Diplom, značka (zlata, srebrna, bronasta) se dodelijo uspešnim udeležencem posameznih rednih ali
občasnih aktivnosti Zveze za športni ribolov na morju Slovenije.
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O podelitvi diplome in značke odloča Izvršni odbor zveze ne glede na predhodna določila.

IZREDNO ČLANSTVO ZŠRMS
15. člen
Izredni člani zveze
Izredni član je lahko društvo, ki ne izpolnjuje osnovnih pogojev za rednega člana, gospodarska družba, ki
je povezana s ribolovnim športom na morju ter druge gospodarske in negospodarske organizacije.
Izreden član je lahko tudi posameznik, ki nima možnosti ali se ne želi včlaniti v društvo.
Izredni člani imajo vse pravice in dolžnosti kot ostali člani zveze, z edino izjemo, da nimajo aktivne in
pasivne volilne pravice.
Izredno članstvo se pridobi s sklepom Skupščine ZŠRMS.
16. člen
Častni člani zveze
Za izredne zasluge pri delu na področju športnega ribolova na morju ZŠRMS lahko podeli posamezniku
naslov:
- častnega predsednika zveze,
- častnega člana Izvršnega odbora zveze.
O podelitvi častnega članstva odloča Skupščina zveze.
17. člen
Pravilnik o dodeljevanju nagrad in priznanj Zveze za športni ribolov na morju Slovenije je pričel veljati z
dnem 27.03.1999, ko ga je sprejela Skupščina zveze.
Spremembe Pravilnika o dodeljevanju nagrad in priznanj Zveze za športni ribolov na morju Slovenije so
bile sprejete na redni seji Skupščine zveze dne 04.04.2009 in začnejo veljati takoj.

Aleksander ŠKRABAN
Predsednik
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