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STATUT SKUPNOSTI ZA ŠPORTNI RIBOLOV
ALPE JADRAN
1. člen
(USTANOVITEV, NARAVA IN SEDEŽ)
Skupnost za športni ribolov Alpe Jadran (SŠRAJ) je bila ustanovljena v Ljubljani, Republika Slovenija, dne
17. septembra 1994. Je nepolitična in nestrankarska. Sestavljajo jo državne ribiške zveze, prisotne na
geografskem področju Alp in Jadranskega morja ter zveze sosednjih držav, ki imajo športne interese in
kulturne ter okoljske odnose z državami na tem ozemlju. Svoj sedež ima v državi in mestu, ki ga
vsakokrat določi volilni kongres, ki da po možnosti prednost državi in mestu na področju, na katerem
deluje predsednik.
SŠRAJ je organizacija skupnega pomena, sodeluje z organizacijami, ki sledijo enakim ciljem na področju
naravnega okolja, voda, mladine, turizma in športa.
SŠRAJ ima svoj lastni razpoznavni znak in pečat, obliko katerega določi kongres. Članice, ki mu
pripadajo, morajo označiti članstvo v SŠRAJ v statutu in svoji korespondenci.
Ustanovitev skupnosti in pridružitev skupnosti ne spremenita odnosov med zvezami in področnimi
državnimi organizacijami ter CIPS (Mednarodno konfederacijo za športni ribolov).

2. člen
(CILJI)
SŠRAJ si prizadeva doseči cilje, določene v 3. členu akta o ustanovitvi, ki so:
- usklajevati in delovati v korist raziskovalnih dejavnosti na ihtiološkem in hidro geološkem področju;
- organizirati in slediti skupnim študijam glede okoljskih pogojev na področjih Alpe Jadran;
- delovati v korist turističnih dejavnosti, povezanih z ribolovom in katerokoli drugo obliko povezave med
članicami;
- sodelovati v različnih projektih z namenom dosegati družbene cilje;
- usklajevati organizacijo športnega ribolova med različnimi državami članicami, da bi delovali v korist
doseganja ciljev, navedenih v prejšnjem, 3. členu.

3. člen
(ČLANICE)
Članice SŠRAJ so redne in pridružene članice. Redne članice, ki jim članstvo pripada, so vse države,
vključene na geografskem področju Alp in Jadranskega morja, ter organizacije ustanoviteljice.
Pridružene članice so sosednje ribiške zveze držav, ki jim članstvo pripada, ki so v pogojih navedene v
prejšnjem, 1. čl., in ki za to zaprosijo ter se obvežejo, da bodo spoštovale statut.
Statuti pridruženih organizacij ne smejo niti delno biti v nasprotju s statutom SŠRAJ.
Tako redne kot pridružene članice bodo morale plačevati letno članarino, o kateri vsakokrat odloči redni
kongres.
Države, ki se pridružijo, ker jim članstvo pripada, lahko postanejo članice SŠRAJ le preko področnih
državnih zvez ali preko drugih predstavniških organizacij, pridruženih CIPS.

4. člen
(PRENEHANJE ČLANSTVA V SŠRAJ)
Članicam SŠRAJ članstvo preneha v naslednjih primerih:
- z izstopom;
- zaradi razpustitve njihove predstavniške organizacije;
- izbrisa zaradi resnih kršitev predpisov statuta;
- neplačevanja članarine razen v primerih višje sile.

V vseh primerih prenehanja članstva morajo članice poskrbeti za plačilo zneskov, dolžnih SŠRAJ.
Prenehanje članstva v SŠRAJ pomeni izgubo vseh pravic do nje.

5. člen
(DOLŽNOSTI ČLANIC)
Članice so dolžne:
- upoštevati statut SŠRAJ;
- izdelati svoje statute tako, da niso v nasprotju s statutom SŠRAJ;
- plačevati članarino;
- spodbujati prijateljske odnose med članicami SŠRAJ;
- podpirati SŠRAJ pri uresničevanju njihovih ciljev, označenih v aktu o ustanovitvi.

6. člen
(PRAVICE ČLANIC)
Redne članice imajo pravico:
- sodelovati na rednem volilnem kongresu s svojimi delegati, dajati predloge, predlagati kandidature in
glasovati o različnih točkah na dnevnem redu;
- sodelovati na tekmovanjih in sestankih SŠRAJ;
- v primeru razprave sodelovati v zadevah, ki jih zadevajo;
- koristiti ugodnosti, ki izhajajo iz podpore in uveljavitve SŠRAJ;
- obrniti se na pristojne organe SŠRAJ za ureditev morebitnih nasprotij;
- do redne obveščenosti o dejavnosti, ki jo opravlja SŠRAJ.
Pridružene članice imajo pravico, da na kongres SŠRAJ pošljejo delegata opazovalca, nimajo pa pravice
do glasovanja in dajanja predlogov.

7. člen
(ORGANI SŠRAJ)
Organi SŠRAJ so:
- kongres,
- upravni odbor,
- predsednik,
- podpredsednika (notranje vode in morje),
- glavni tajnik,
- blagajnik,
- revizorji.
Vsa imenovanja so honorarna in jih je potrebno jemati kot prostovoljna.
Vsi člani organov SŠRAJ so imenovani za štiri leta.

8. člen
(KONGRES)
Kongres je najvišji organ SŠRAJ.
Njegova naloga je določati politiko razvoja vseh dejavnosti združenja.
Sestavljajo ga po trije delegati za vsako redno članico, ki pa bodo lahko dali le po en glas.
Predsednik SŠRAJ, člani upravnega odbora in člani odbora revizorjev bodo na kongresu sodelovali brez
pravice do glasovanja.
Delegati opazovalci pridruženih članic imajo prav tako pravico do udeležbe na kongresu, toda brez pravice
do glasovanja.

Kongres na začetku dela z javnim glasovanjem izvoli predsednika, podpredsednika in tajnika, ki bo moral
pisati in podpisati zapisnik o delu kongresa.
Primerna tričlanska komisija, ki jo imenuje kongres, bo pregledala in preverila pooblastila.
Na volilnih kongresih člani te komisije ne smejo biti izbrani iz vrst kandidatov za imenovanja.
Razen v primerih, ki jih predvideva sedanji statut, upravni odbor skliče kongres in predsednika:
A) redno: dvakrat v štiriletnem obdobju:
- za izvolitev organov SŠRAJ na začetku štiriletnega obdobja;
- za potrditev stanja združenja v tretjem letu štiriletnega obdobja;
B) izredno:
- na zahtevo odbora;
- na zahtevo 3/4 rednih članic.
Kongres je sklepčen:
- če je pri prvem klicanju prisotnih vsaj 2/3 njegovih delegatov,
- če je pri drugem klicanju najmanj eno uro pozneje prisotna polovica delegatov.
Ko je potrebno število potrjeno, bo kongres ves čas veljaven.

9. člen
(SKLIC)
1. Kongres mora biti sklican najmanj tri (3) mesece pred datumom, ko je predviden. Jasno morata biti
navedena mesto in datum, kje in kdaj bo potekal.
2. Predloge, ki bodo predloženi na kongresu, je potrebno poslati tajniku SŠRAJ najmanj en (1) mesec
pred določenim datumom.
3. Dnevni red in predloge, ki so prispeli na SŠRAJ, je potrebno sporočiti članicam petnajst (15) dni
vnaprej.
4. Načelno se upošteva le predloge, ki so uvrščeni na dnevni red.
5. Da bi preučili nove predloge, ki so nujni, je potrebno, da glasuje za 3/4 glasov delegatov, ki imajo
pravico do glasovanja.

10. člen
(NAČINI IN SREDSTVA GLASOVANJA KONGRESA)
Da bi bil delegat upravičen do pravice do glasovanja, mora imeti pismo s pooblastilom svoje organizacije.
Tako redni kongres kot izredni kongres sprejme veljaven sklep z navadno večino glasov razen za
predloge spremembe statuta, predlog o odstavitvi ali izbrisu članice; za te predloge je potrebna 2/3 večina
glasov prisotnih.
Glasovanje poteka s klicanjem po imenu ali s tajnim glasovanjem, če tako zahteva najmanj 1/3 delegatov,
ali z dvigom rok, če tako odloči predsednik kongresa. Vse volitve za imenovanja morajo potekati s tajnim
glasovanjem.

11. člen
(PRISTOJNOSTI KONGRESA)
Redni kongres:
1. Glasuje o tehnično-etičnem in finančnem poročilu o vodenju v preteklem dvoletnem obdobju, ki ga
predloži predsednik in ga pripravi skupaj z odborom. Tehnično-etičnemu in finančnemu poročilu mora
biti priloženo poročilo odbora revizorjev o delu računovodstva in uprave.

2. Izvoli z ločenim, poznejšim glasovanjem:
- predsednika SŠRAJ,
- dva podpredsednika (notranje vode in morje),
- štiri (4) člane odbora,
- odbor revizorjev,
- blagajnika,
- glavnega tajnika.
3. Določi članarino
4. Odloča o sprejemu novih članic
5. Se posvetuje o drugih zadevah, uvrščenih na dnevni red.
Izredni kongres:
1. Z ločenim in tajnim glasovanjem izvoli organe SŠRAJ, ki so iz kateregakoli razloga manjkali v
štiriletnem obdobju.
2. Se posvetuje o predlogih spremembe statuta.
3. Se posvetuje o razpustitvi SŠRAJ.
4. Se posvetuje o izključitvi članic.
5. Se posvetuje o drugih zadevah na dnevnem redu.
V enem mesecu po koncu kongresa bo moral biti članicam poslan zapisnik o delu, ki ga podpišeta
predsednik in tajnik. Za potrjenega bo veljal, če odbor v enem mesecu po dnevu prejema ne bo prejel
nobenega zahtevka.

12. člen
(PREDSEDNIK)
Predsednik po posvetovanju z odborom skliče redni in izredni kongres razen v primerih, ki jih predvideva
sedanji statut; skliče in predseduje odboru, pravno zastopa SŠRAJ in podpisuje njegove dokumente.
Poleg tega je skupaj z odborom odgovoren za splošno delovanje združenja. V zelo nujnem primeru
predsednik sprejme odločitev, ki je sicer v pristojnosti odbora, vendar pa je dolžan dati tako odločitev v
potrditev temu organu na prvem možnem sestanku. Nadzira tudi vse organe razen odbora revizorjev.
Predsednik je izvoljen s tajnim glasovanjem kongresa - z ločenim glasovanjem. Kandidature morajo biti
deponirane pri glavnem tajniku najmanj 10 dni pred datumom kongresa.

13. člen
(PODPREDSEDNIKA)
Njuna dolžnost bo usklajevati dejavnosti in pobude na področju, za katerega sta bila izvoljena.
V primeru začasne zadržanosti predsednika opravlja njegove naloge namestnik predsednika.

14. člen
(ODBOR)
Odbor SŠRAJ sestavljajo:
- predsednik,
- oba podpredsednika,
- štirje svetniki, izvoljeni izmed predsednikov državnih zvez rednih članic,
- blagajnik,
- glavni tajnik.
Oba podpredsednika, svetniki, blagajnik in tajnik so izvoljeni s tajnim glasovanjem. Kandidature se vloži v
glavnem tajništvu najmanj 10 dni pred datumom kongresa.

15. člen
(RAZPUSTITEV ODBORA)
Odbor bo razpuščen:
1. če odstopi predsednik, če ga odločilno ovirajo pri delu ali iz drugega razloga, zaradi katerega preneha

imenovanje predsednika;
2. če kongres ne potrdi tehnično-etičnega poročila. Za pogojno razpustitev odbora je po sedanjem členu
potreben sklep, ki ga potrdi 2/3 glasov prisotnih;
3. če je poleg drugih razlogov v štiriletnem obdobju odsotna polovica članov.
Disciplinski ukrep, ki mora temu slediti glede na zadeve, za katere gre in ki so povzročile razpustitev
odbora, je naslednji:
1) Odločilno oviranje predsednika iz kakršnegakoli razloga:
redno vodenje se zaupa namestniku predsednika, ki bo moral - v 90 dneh - poskrbeti za sklic izrednega
kongresa, le-ta pa bo potekal v naslednjih 45 dneh; na njem bodo ponovno izvolili vse, katerih imenovanje
je bilo preklicano.
2) Odstop predsednika:
Odbor bo še naprej opravljal redno administrativno delo, ki ga je potrebno opraviti, skupaj s predsednikom
v odstopu do izrednega kongresa po prej navedenih določilih, na katerem bodo ponovno izvolili vse,
katerih imenovanje je bilo preklicano.
3) Odstop za enega več kot polovice svetnikov:
Prav tako bo takoj odstavljen predsednik. Redno administrativno delo bo vodil do izrednega kongresa, ki
bo potekal po zgoraj navedenih določilih.
4) Če kongres ne potrdi tehnično-etičnega poročila s potrebnim številom glasov, od katerih v odstavku
pod 2):
Predsednik in odbor še naprej opravljata potrebno administrativno delo do izrednega kongresa, ki bo
potekal po določilih, navedenih v 1. točki).
5) Ne istočasni dopust v štiriletnem obdobju polovice svetnikov:
Redno administrativno delo bo opravljal predsednik, ki bo redno opravljal svojo funkcijo in poskrbel za
sklic izrednega kongresa po zgoraj navedenih določilih za izvolitev manjkajočih svetnikov.
Njihovi odstopi so po tem členu nepreklicni.

16. člen
(NALOGE ODBORA)
Odbor, organ upravljanja SŠRAJ, vodi in upravlja dejavnost, pripravlja programe v skladu z uredbami, ki
jih odobri kongres, in skrbi za njihovo izvajanje, tako da izpolnjuje cilje skupnosti.
Naloge odbora so:
- skrbeti za upoštevanje statuta;
- upravljati s finančnimi sredstvi, ki so na razpolago SŠRAJ;
- posvetovati se o varčnem proračunu, ustreznih spremembah in končnem izkazu;
- vnaprej določiti tehnično-etično-finančno poročilo, ki bo izročeno kongresu;
- potrditi določila, ki jih je predsednik sprejel kot nujna;
- izvajati sklepe kongresa;
- posvetovati se o sklicu kongresa tako za redne kot izredne seje;
- ukvarjati se s splošnimi vprašanji v zvezi z dejavnostmi združenja;
- izvajati določila v zvezi z disciplinskimi ukrepi, ki sodijo v njegovo pristojnost;
- imenovati študijski odbor;
- posvetovati se o vsaki drugi zadevi, za katero je najmanj 1/3 svetnikov zaprosila, da jih uvrsti na dnevni
red.
Odbor se navadno sestane dvakrat letno in vsakokrat, ko predsednik ali 1/3 njegovih članov zaprosijo za
to.
Odbor je sestavljen veljavno, če je prisotna večina njegovih članov.
Odbor v vsakem primeru sprejme, kar je nameraval, če je prisotna večina njegovih članov; v primeru
enakega števila glasov, odloči glas predsednika oziroma predsedujočega na sestanku. Glasu ni dovoljeno
delegirati.
Na sestanke odbora so vabljeni člani odbora revizorjev.

17. člen
(TAJNIK)
Tajnik usklajuje dejavnost in funkcije, določene za izvajanje smernic in sklepov odbora. Morebitno osebje,
ki je zadolženo za te funkcije, mu odgovarja po hierarhiji.
Skrbi za zapisnike odbora in jih podpisuje skupaj s predsednikom. V primeru odsotnosti ali zadržanosti ga
lahko zamenja drug svetnik.

18. člen
(BLAGAJNIK)
Svetniku je zaupano upravljanje in vodenje finančnih sredstev združenja. Pobiral bo lahko zneske,
dolgovane SŠRAJ, in jih polagal na bančne račune združenja. Ne bo pa smel razpolagati z njimi, razen če
bo za to imel posebno pisno pooblastilo, ki ga podpišeta predsednik in tajnik.
Vsakokrat, ko ga bo odbor revizorjev za to zaprosil, bo moral predložiti obračun poslovanja. Za vsak
kongres bo moral pripraviti obračun.

19. člen
(REVIZORJI)
Odbor revizorjev sestavljajo trije dejavni člani in dva namestnika članov. Pridruženi člani izvolijo enega (1)
izmed dejavnih članov. Predsednika imenujejo izmed svojih članov. Odbor revizorjev mora nadzorovati
celotno upravljanje in se brez pravice do glasovanja udeležuje sestankov vseh posvetovalnih organov.
Odbor nadzoruje redno vodenje celotnega računovodstva. Še posebno ima nalogo:
- nadzorovati upravno vodenje SŠRAJ;
- preverjati redno vodenje računovodstva;
- najmanj dvakrat letno preverjati, da se računovodski dokumenti in stanje gotovine točno ujemajo z
vrednostjo in dokumenti o lastninski pravici;
- pregledovati finančno poročilo blagajnika;
- pripravljati tehnično-etično in finančno poročilo za kongres;
- nadzorovati upoštevanje statuta.
Na sklic predsednika se mora odbor sestati in sestaviti povzetek postopkov, ki jih prisotne osebe vpišejo v
posebno knjigo in jih podpišejo.
Dejavni revizorji lahko opravijo nadzorne preglede in preverjanja pri vseh organih in v vseh strukturah
SŠRAJ tudi posamezno in na svojo pobudo ali s pooblastilom predsednika odbora.
Rezultate posameznih pregledov, ki vključujejo pripombe združenju, so dolžni takoj sporočiti predsedniku
odbora, ki jih je dolžan sporočiti predsedniku, da sprejme primerne ukrepe.

20. člen
(ČLANARINA IN FINANCE)
SŠRAJ skrbi za doseganje svojih ciljev s prihodkom združenja, s prihodkom od tekmovanj in srečanj ter
dejavnosti, ki jih organizira, z dobički in s tem, kar jim zapustijo ustanove, organi in drugi subjekti, sklep o
prevzemu pa sprejme odbor.

21. člen
(JEZIKI)
1) Uradni jezik SŠRAJ je angleški.
2) Dokumenti, statuti, uredbe in namere SŠRAJ morajo biti napisani v angleškem jeziku.

22. člen
(DISCIPLINSKI UKREPI)
Disciplinski ukrepi, ki jih je mogoče uvesti proti članicam SŠRAJ, so:
1) opomin,
2) suspendiranje,
3) izključitev.
Opomin obsega povzeto obrazložitev storjenega nedovoljenega dejanja in povabilo s priporočilom, naj
članica upošteva prekršeni predpis, ali povabilo s priporočilom, naj še naprej ali ponovno ravna v skladu s
predpisi. Odbor ga uvede za članice, ki so kršile statut.
Suspendiranje obsega izključitev članice, tako da se ne sme udeleževati dejavnosti SŠRAJ.
Suspendiranje je lahko uvedeno najmanj za eno leto in največ za tri leta, objavljeno pa je na ozemljih, ki
jih to zadeva.
Odbor ga uvede proti članicam, ki so večkrat kršile statut ali niso upoštevale direktiv, ki so jih izdali organi
SŠRAJ.
Izključitev obsega izločitev iz članstva SŠRAJ.
Uvede jo kongres z 2/3 večino glasov prisotnih na predlog odbora proti članom, ki so v štiriletnem obdobju
večkrat kršili statut ali več kot dve leti niso plačali članarine, razen v primerih višje sile.

23. člen
(SPREMEMBE STATUTA)
Predloge sprememb statuta, ki so določene in specifične, mora predložiti odboru najmanj 1/3 rednih
članov.
Ko odbor preveri upravičenost zahteve, predloži spremembe statuta v potrditev najbližjemu kongresu.
Odbor lahko skliče izreden kongres tudi na lastno pobudo, da preuči in presodi spremembe statuta, ki jih
je predlagal.
Ko odbor sklicuje izredni kongres, mora na lastno pobudo ali na zahtevo pridruženih članov v dnevnem
redu v celoti predstaviti predloge, omenjene v zgoraj omenjenih podčlenih.
Da bi jih potrdili, sta na kongresu v času glasovanja potrebni najmanj 2/3 glasov prisotnih.

24. člen
(RAZPUSTITEV SŠRAJ)
Predlog za razpustitev SŠRAJ se lahko predloži le na izrednem kongresu, sklicanem v ta namen na
zahtevo najmanj 3/4 (treh četrtin) članov, ki imajo pravico do glasovanja tako na prvo kot na drugo
klicanje.
Da bi predlog potrdili, so potrebne najmanj 3/4 (tri četrtine) glasov, ki sestavljajo izredni kongres.

25. člen
(KONČNO DOLOČILO)
Ta statut je potrdil kongres SŠRAJ, ki je bil v Trstu dne 13. decembra 1997.

Jože Hartman, dipl. iur.,
predsednik SŠRAJ

