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Na podlagi sprejetega sklepa na 11. redni seji UO RD Bohinj dne 14.02.2020, je UO RD 
Bohinj na 12. redni seji dne 06.03.2020 sprejel: 

PRAVILNIK 

O IZDAJANJU RIBOLOVNIH DOVOLILNIC 

drugih ribiških družin 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

S tem pravilnikom se ureja izdajanje ribolovnih dovolilnic drugih ribiških družin, s katerimi 
razpolaga med ribolovno sezono RD Bohinj na osnovi dogovora o medsebojnem 
sodelovanju. 

2.člen 

Dovolilnice RD Bohinj in drugih družin se pošiljajo po pošti, na uradni naslov RD Bohinj, 
skupaj z obvestilom in veljavnim ribolovnim režimom. 

3.člen 

Pravico do ribolova z ribolovno dovolilnico drugih družin imajo izključno samo člani RD 
Bohinj. 

4.člen 

Do ribolovne dovolilnice drugih družin je upravičen vsak polno pravni član RD Bohinj, ki ima 
do RD Bohinj poravnane vse obveznosti. 

5.člen 

Član, ki v preteklem letu ni opravil delavnih ur, čistilne akcije ali ni poravnal finančnih 
obveznosti do RD Bohinj za tekoče leto, NI upravičen do ribolovne dovolilnice drugih ribiških 
družin. 

6.člen 

Član RD Bohinj lahko koristi ribolovno dovolilnico posamezne ribiške družine ENKRAT letno, 
izjemoma večkrat, če zanje ni interesa. Večkratno koriščenje se lahko odobri po tretjem 
mesecu ribolovne sezone. Izposoja ribolovne dovolilnice velja za en dan. 

7.člen 

Pri izvajanju ribolovne pravice mora prejemnik ribolovne dovolilnice spoštovati vse pogoje, ki 
veljajo za športni ribolov in pogoje, ki jih predpiše RD, ki je ribolovno dovolilnico dala v 
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izmenjavo. Dodatne omejitve sprejema UO RD Bohinj po dogovoru ostalih ribiških družin. 
Trenutno veljavni dogovor je: Ribolov z izmenjevalnimi dovolilnicami se izvaja na način 
UJEMI in SPUSTI. Vsaka kršitev teh pogojev se smatra za disciplinski prekršek. 

8.člen 

UO RD Bohinj določi člana RD Bohinj ( v nadaljevanju skrbnika), ki izdaja v skladu s tem 
pravilnikom ribolovne dovolilnice drugih družin. 

9.člen 

Skrbnik ribolovnih dovolilnic drugih RD, mora voditi sledljivo evidenco o izdanih ribolovnih 
dovolilnicah: 

- ime in priimek prejemnika, 

- datum izdaje ribolovne dovolilnice, 

- datum vračila ribolovne dovolilnice. 

10.člen 

Član RD Bohinj, ki dovolilnico prevzame, prevzem potrdi s podpisom. 

11.člen 

Član RD Bohinj, ki dovolilnico prevzame, je dolžan po uporabi pravilno izpolnjeno dovolilnico 
vrniti skrbniku, najkasneje v 48 urah po zaključku ribolova. 

12.člen 

Članu, ki dovolilnico prevzame in le te NE vrne v predpisanem roku, se v tekočem letu ukine 
pravica do izposoje drugih ribolovnih dovolilnic. V kolikor se ribolovna dovolilnica ne vrne več 
kot 5 dni, se obravnava kot disciplinski prekršek. 

13. člen 

Skrbnik dovolilnic, je dolžan v zvezi s koriščenjem dovolilnic drugih RD ob zaključku sezone 
naredite rekapitulacijo in pripraviti poročilo, ki se ga predstavi na seji UO RD Bohinj. Poročilo 
mora vsebovati podatke o številu izkoriščenih ribolovnih dni posameznih dovolilnic in 
posameznih uporabnikih. Ribolovne dovolilnice nato tajnica vrne RD, ki jih je izdala. 

II. PREHODE IN KONČNE DOLOČBE 

                                                  14.člen 

Avtentično razlago tega pravilnika daje UO RD Bohinj, v vseh primerih, ko nastane dvom 
glede posameznih določil ali uporabe le teh. 

15.člen 

Ta pravilnik mora biti dostopen vsem članom RD Bohinj, veljati pa prične s 06.03.2020 in 
velja do preklica ali sprejetja novega pravilnika. 

                                                                                        Predsednik RD Bohinj 
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                                                                                              Marko KRAJNC 
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