RIBIŠKA DRUŽINA BISTRICA DOMŽALE
Krakovska cesta 18A, SI-1230 Domžale
www.rd-bistrica-domzale.si, rd.bistricadomzale@gmail.com

VLOGA ZA SPREJEM V ČLANSTVO
Podpisani kandidat želim postati član Ribiške družine Bistrica Domžale.

* ime:
* priimek:
* datum rojstva:

* stopnja strokovne izobrazbe:
* kraj rojstva:

_ _. _ _. _ _ _ _

* naslov bivališča:

* državljanstvo:

* poštna številka:
davčna številka:

* ime dostavne pošte:

______

_ _ _ _ _ _ _ _

* osebni telefon:

naslov e-pošte:

* konfekcijska velikost majice: S / M / L / XL / XXL / XXXL

__________

delo, ki ga opravljam (poklic):
(Rubrike z zvezdico morajo biti obvezno izpolnjene)
Kandidat za članstvo izjavljam, da sem:
— seznanjen s pogoji, ki jih RD Bistrica Domžale določa za sprejem v članstvo,
— seznanjen o tem, da je članarina sestavljena iz članskega prispevka za RD in članskega prispevka za
zveze in združenja, v katere je RD Bistrica Domžale včlanjena ter s tem, da je v članskem prispevku
za Ribiško zvezo Slovenije tudi delež za glasilo Ribič in jo bom do roka poravnal RD,
— Po včlanitvi se bom ravnal v skladu s Statutom RD, pravilniki, kakor tudi drugimi akti ter sklepi RD.
— Udeleževal se bom usposabljanj, delovnih akcij in drugih obveznosti, na katere me bo vabila RD.
— Do sedaj (obkroži oz. izpolni eno od naslednjih variant):
– Še nisem bil član nobene RD.
– V Sloveniji sem bil član RD _____________________________________ od leta ______ do leta ______ in
(ustrezno obkroži:) imam / sem imel člansko izkaznico: _ _ _–_ _ _ _ _ _.
– V Sloveniji sem že član RD ____________________________ od leta _____ in imam člansko izkaznico št.:
_ _ _–_ _ _ _ _ _. Prispevek za glasilo bom plačeval v nosilni RD
.
— Ribiški izpit sem opravil dne _ _. _ _. _ _ _ _. Št. izpita
.
Strinjam se, da uporablja RD Bistrica Domžale moje osebne podatke in fotografijo v evidenci članstva in
za potrebe zvez ali združenj v katere je včlanjena, kar potrjujem tudi z izjavo na hrbtni strani te vloge.

Datum: _______________

______________________
(lastnoročni podpis)

Zakoniti zastopnik ________________________ soglašam z včlanitvijo kandidata v RD Bistrica Domžale,
ki je v času te vloge še mladoletna oseba.
_________________________
(podpis zakonitega zastopnika)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UGOTOVITEV:
Upravni odbor RD Bistrica Domžale je na ___ seji, dne _________ sprejel sklep o sprejemu kandidata v
članstvo. Kandidat izpolnjuje / ne izpolnjuje pogoje za včlanitev.
Številka članske izkaznice: _ _ _–_ _ _ _ _ _.
žig RD

(podpis tajnika RD)

IZJAVA
Podpisani _________________________ se strinjam, da Ribiška družina Bistrica Domžale,
Krakovska cesta 18A, 1230 Domžale kot upravljavec (v nadaljevanju: RD), na podlagi 12. člena
Statuta RD in osebne privolitve člana, v svoji zbirki podatkov vzpostavi, zbira, vodi, posreduje,
uporablja, obdeluje in shranjuje naslednje moje osebne podatke:
 ime in priimek,
 datum in kraj rojstva,
 državljanstvo,
 spol,
 naslov stalnega in morebitnega začasnega prebivališča,
 davčno številko,
 stopnjo strokovne izobrazbe,
 poklic,
 telefonsko številko,
 naslov elektronske pošte,
 ribiško funkcijo,
 ribiška znanja,
 datum ribiškega izpita,
 številko članske izkaznice,
 številko transakcijskega računa
 datum in vrsto prejetih ribiških priznanj,
 podatek o članstvu v drugi ribiški družini.
in sicer z namenom vodenja in obdelave:
 evidence članstva,
 izvajanja članskih nalog, obveznosti in funkcij po Statutu RD in veljavnih pravilnikih in aktih
RD,
 obveščanj in informiranj o dogodkih, ki jih organizira RD,
 evidence prejemnikov glasila Ribič,
 evidence o prijavah in opravljenih preverjanjih znanja za ribiški izpit ter udeležbi in
preverjanjih na strokovnih usposabljanjih glede sladkovodnega ribištva,
 evidence tekmovalcev,
 evidence o prejemnikih priznanj,
 evidence o aktualnih disciplinskih ukrepih,
 evidence podatkov za potrebe vplačil/izplačil finančnih obveznosti (članarin, kazni, kilometrin
itd.), pri pogodbenem obdelovalcu računovodskih in knjigovodskih storitev, Just Rom d.o.o.,
 evidence podatkov za potrebe uporabe informacijskega sistema elektronskih ribolovnih
dovolilnic pri zunanjem pogodbenem obdelovalcu Terra Nullius d.o.o.
V skladu s sklepom skupščine Ribiške zveze Slovenije in Zveze ribiških družin Ljubljana, v katere je
včlanjena RD, sme RD za njihovo evidenco, poleg zgoraj navedenih podatkov, uporabiti tudi mojo
fotografijo, ki sem jo dostavil z vlogo za vpis.
RD dovoljujem objavo fotografij z mojo podobo, kadar te nastanejo na ribiških dogodkih, in sicer na
spletni strani RD in v elektronskih ali tiskanih javnih medijih.
Izjavljam, da podajam svoje osebne podatke RD prostovoljno. Zavedam se, da ima RD pravico uvesti
proti meni disciplinski postopek če ugotovi, da sem v vlogi navedel zavajajoče ali netočne podatke.
Član ima v zbirkah RD pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in
izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Rok hrambe osebnih podatkov velja pet let od datuma
izpisa ali izključitve člana.
Datum _______________

Lastnoročni podpis: _____________________
Podpis zakonitega zastopnika: _____________________

IZJAVA

Podpisani _________________________ (S TISKANIMI ČRKAMI) izjavljam, da bom s skrbnostjo uporabljal
elektronsko letno ribolovno dovolilnico Ribiške družine Bistrica Domžale v spletnem portalu
www.ribiskekarte.si.
Pred pričetkom ribolova bom opravil prijavo v portal in v skladu s Pravilnikom o športnem ribolovu v
RD Bistrica Domžale pravočasno aktiviral/evidentiral v spletni portal:
-

datum ribolova,
ribolovni revir,
vrsto ribolovnega dne (ciprinidi, salmonidi),
takojšen vnos uplena ribe - v primeru odvzema ribe,
gosta, ki bo lovil z menoj.

Opomba:
V kolikor na območju ribolova signal mobilnega operaterja oziroma portal www.ribiskekarte.si
začasno ni dosegljiv, se datum/revir/vrsta ribolovnega dne/uplen/gost izjemoma vpiše v letno
ribolovno dovolilnico in pri zapisu navede kratka opomba "NI SIGNALA ali NI PORTALA". Podatek
datum/revir/vrsta ribolovnega dne/uplen/gost se mora v primeru dosegljivosti signala oz. sistema
takoj nato vnesti v spletni portal www.ribiskekarte.si.
Seznanjen sem, da namerni dvojni vnos datumov ribolovnih dni v elektronski in navadni ribolovni
dovolilnici ter nepravilno vodenje stanja zapisov, pomeni disciplinsko odgovornost v skladu s
Pravilnikom o disciplinskem postopku v RD Bistrica Domžale in kršitev Pravilnika o športnem ribolovu
v RD Bistrica Domžale.
Datum: ______________
Lastnoročni podpis: ________________

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

__________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

__________________________
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________
(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

__________________________
__________________________
(pristojni finančni urad, pisarna)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije
Ime oziroma naziv upravičenca

Ime oziroma naziv upravičenca
RIBIŠKA DRUŽINA
BISTRICA DOMŽALE

Davčna številka

Odstotek (%)

11665157

0,5

Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
V/Na _____________________, dne_____________________

______________________
podpis zavezanca/ke

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08) lahko davčni zavezanec
rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo,
nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za
splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se
opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih
dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi
opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.
Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe
javnega prava.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije
(Uradni list RS, št. 30/07 in 36/07), seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na
spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije:
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/predpisi/2009/2009_09_sklep_44_sv__seznam_donacij-precisceno.doc
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa
ne more presegati 0,5% dohodnine. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na
spletni stani http://edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.
Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.
Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

