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PRAVILNIK
o priznanjih RD Bohinj
Splošna določba :
1. člen
Ta pravilnik določa vrsto priznanj, ki jih RD Bohinj podeljuje svojim članom, ki so v preteklosti imeli
velike zasluge za nastanek ribiške družine, ali s svojim delom zelo pripomogli k boljšemu delovanju
družine. Pravilnik določa pogoje, ki jih mora izpoljnevati kandidat za priznanje, postopek podaje
predlogov, pooblaščene predlagatelje, odločanje o predlogih, način izročanja ter vodenje evidenc o
podeljenih priznanjih.
2. člen
Priznanja so:

- Znak mladi ribič
- Znak za ribiške zasluge
- Častni član
- Jubilejna listina
Vsa priznanja se podelijo skupaj z ustrezno listino.
3. člen
Posamezno priznanje član RD lahko prejme le enkrat, razen znaka za ribiške zasluge. Ob vsakokratni
podelitvi RD vpiše na listino razlog podelitve.
4. člen
Znak za ribiške zasluge je osnovno priznanje in je pogoj za podelitev vseh treh redov do plakete Ivana
Franketa, ki je najvišje priznanje.
5. člen
Znak mladi ribič se podeli mlademu ribiču za vsaj 3 letno delovanje v RD za nadpovprečno zavzeto
sodelovanje na tekmovanju mladih ribičev, za sodelovanje na taborih mladih ribičev in drugih
prireditvah v ribiški družini, ki vključujejo mlade ribiče, kot tudi mentorjem mladih ribičev za najmanj 5
letno mentorstvo.
6. člen
Znak za ribiške zasluge se podeli članu za vsaj 5 letno aktivno in zavzeto delo pri izvajanju letnih
programov RD. Ta čas je lahko tudi krajši, če delovanje člana posebaj izstopa.
7. člen
Priznanje častni član se lahko podeli članu (v izjemnih primerih tudi nečlanu) za pomembne zasluge, ki
jih je imel v preteklosti, s svojim delom pa izjemno pripomogel k boljšemu delovanju in ugledu
družine. Starostna meja je 70 let, v izrednih primerih tudi manj.

8. člen
Jubilejne listine lahko RD podeljuje članom ob njihovem dolgoletnem ter neprekinjenem članstvu v RD
(20, 30, 40, 50 let).
9. člen
Predlog za podelitev priznanj lahko vloži komisija za podelitev priznanj in dolikovanj, predsednik ali
posamezni član UO družine.
10. člen
O podelitvi znaka za ribiške zasluge, znak mladi ribič, častni član in jubilejnih listin odloča UO RD.
11. člen
Priznanja se dobitnikom izročajo na slavnosten način na zboru članov RD in podobno. O načinu odloči
predsednik RD. Na izročitev priznanja se dobitnika povabi s pisnim vabilom.
12. člen
Če prejemnik priznanja le tega ne sprejme, se priznanje shrani v arhivu RD.
13. člen
Število priznanj, ki jih RD podeli, se naroči pri RZS.
14. člen
Celotna dokumentacija (predlog, sklep UO in podatke o podelitvi) se hrani v arhivu RD. Evidenca
vsebuje ime in priimek, rojstne podatke, kraj bivališča, vrsto priznanja, njegovo zaporedno številko,
datum podelitve in datum izročitve.
15. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Zbor RD Bohinj.

Komisija za priznanja in odlikovanja RD Bohinj.
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