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POSTOPEK REGISTRACIJE DRUŠTEV

Glede na pogosta vprašanja o postopkih registracije društev v članstvo Zveze za športni ribolov na morju
Slovenije, v prilogi objavljamo obrazec, ki ga mora izpolniti kandidat. Obrazec potrebujemo za ažuriranje
podatkov o društvih, ki se želijo včlaniti v Zvezo za športni ribolov na morju Slovenije.
Poleg izpolnjenega obrazca nam morate poslati še:
•
•
•
•

zapisnik ustanovnega zbora vašega kluba-društva
kopijo Odločbe UE o registraciji društva
kopijo statističnega urada
pismeno prošnjo za članstvo (v nekaj stavkih pojasnite vašo željo)

Izvleček iz Statuta Zveze za športni ribolov na morju Slovenije…….

3. ČLANSTVO
11. člen
Zveza je zveza ribiških društev, organiziranih skladno z Zakonom o društvih. Članstvo v zvezi je
prostovoljno. Član zveze lahko postanejo društva ter njihovi člani, ki se ukvarjajo z športnim ribolovom na
morju.
Društvo postane član zveze z pristopno izjavo in sprejemom Statuta zveze in ostalih aktov zveze ter z
predložitvijo sklepa občnega zbora društva, da želi postati član. Zveza vsakemu članu podeli člansko
izkaznico ob vplačani letni članarini.
Sprejem v članstvo zveze potrdi Skupščina na predlog Izvršnega odbora.

IZREDNO ČLANSTVO
Člani zveze so lahko tudi druga društva, ki ne izpolnjujejo osnovnih pogojev za rednega člana,
gospodarske družba, negospodarske organizacije ter posamezniki, katerih dejavnost je povezana s
športnim ribolovom na morju ob pogojih, da:
- izrazijo željo in pripravljenost, da se včlanijo v zvezo
- plačujejo članarino po sklepih Izvršnega odbora
- se zavežejo, da bodo spoštovali Statut in druge splošne akte zveze
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 volilne
pravice.
Izredno članstvo se pridobi s sklepom Skupščine ZŠRMS.
12. člen
Pravice članov zveze so naslednje:
1. da odločajo o vstopanju in izstopanju iz zveze
2. da preko svojih organov in predstavnikov sodelujejo pri delu organov zveze
3. da dajejo svoje mnenje pred sprejemanjem odločitev, za katere sta pristojna Skupščina in Izvršni
odbor
4. da seznanjajo zvezo o svojih problemih in potrebami ter, da dobivajo od nje strokovno in
organizacijsko pomoč
5. da predlagajo obravnavanje vprašanj skupnega interesa
6. da imajo vpogled v delo vseh organov zveze
7. da sprožijo vprašanje odgovornosti članov organov zveze
8. da samostojno odločajo o včlanjevanju v druge organizacije, če to ni v nasprotju z interesi zveze
9. da delegirajo svoje člane v organe zveze
10. posamezni član društva ki želi uveljavljati ugodnosti, ki jih ima društvo, kot član zveze, to uveljavlja
z izkaznico zveze
11. da volijo in so izvoljeni v organe zveze preko svojih delegatov

12. prenehanje članstva je lahko z izstopom, z izključitvijo
13. člen
Člani zveze imajo naslednje obveznosti:
1. da upoštevajo določila Statuta in druge splošne akte ter druge sklepe organov zveze
2. da prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog zveze
3. da sodelujejo z drugimi organizacijami za kvaliteten razvoj športnega ribolova na morju
4. da združujejo sredstva za uresničevanje skupno dogovorjenih nalog

OPOMBA:
(ime uporabljeno na licenci….še ni dogovorjeno)
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PROŠNJA ZA ČLANSTVO V ZŠRMS
PODATKI O DRUŠTVU
URADNI NAZIV DRUŠTVA
(naziv, ki je v odločbi o registraciji)

IME, KI SE BO UPORABLJALO NA LICENCAH
(komercialno ime velikosti 18 znakov s presledki vred)

NASLOV DRUŠTVA
NASLOV ZA POŠILJANJE POŠTE
TELEFON
TELEFAX
E-MAIL
SPLETNA STRAN DRUŠTVA

PREDSEDNIK DRUŠTVA
NASLOV
TELEFONSKA ŠTEVILKA
SEKRETAR DRUŠTVA
NASLOV
TELEFONSKA ŠTEVILKA

ŠTEVILKA IN DATUM REGISTRACIJE
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
Podpis odgovorne osebe v društvu:

M.P.
……………………………………
Izpolnjen obrazec potrebujemo za ažuriranje podatkov o društvih, ki se želijo včlaniti v Zvezo za športni ribolov na morju Slovenije.
Poleg izpolnjenega obrazca pošljite tudi:
- zapisnik ustanovnega zbora vašega društva
- kopijo Odločbe UE o registraciji društva
- kopijo statističnega urada
- pismeno prošnjo za članstvo
OPOMBA: Podpisani se strinjam z uporabo osebnih podatkov za potrebe registracije društva pri ZŠRMS.
(Zakon o varstvu osebnih podatkov)

