ŠPORTNO DRUŠTVO ISLANDSKI KONJI TRNJE
Trnje 86 6257 PIVKA
PRISTOPNA IZJAVA
Podpisani-a izjavljam in s svojim podpisom potrjujem, da pristopam k Športnemu društvu
Islandski konji Trnje. Seznanjen sem s Pravili društva, ki so objavljena na spletni strain
www.islandski-konji-trnje.com .
ime in priimek:

naslov:

datum rojstva:

telefon:

e-mail:
Za osebo mlajšo od 18 let podpiše zakoniti zastopnik (oče, mati, skrbnik)
podpis:
Prijavljam tudi naslednje družinske člane:
Ime in priimek:
Datum rojstva:
Sorodstveno razmerje:

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Sorodstveno razmerje:

Navodila za plačilo članarine in pošiljanje pristopne izjave oz. pošte
Članarina: član 30 €, vsak naslednji član družine 10 €
Plačilo članarine: Do konca meseca marca tekočega leta oz. ob včlanjenju
Prejemnik plačila in naslov za pošiljanje pošte: Športno društvo Islandski konji Trnje, Trnje 86 6257
PIVKA
Namen plačila: Članarina + ime in priimek
Transakcijski račun društva: Banka Koper d.d.: SI56 10100-0051865216
E-mail: slodan@amis.net

Iz Pravil društva o članstvu:

6. člen
Član društva lahko postane vsakdo, ki sprejme ta pravila in se ravna po njih.
Posameznik, ki želi postati redni član društva, to izrazi s podpisom pristopne izjave. Vsebino in obliko pristopne
izjave določi upravni odbor.
O sprejemu v redno članstvo odloča upravni odbor društva. Sklep upravnega odbora o sprejemu postane
veljaven, ko sprejeti redni član plača članarino za tekoče leto, kar mora storiti v roku 15 dni po prejemu sklepa o
sprejemu v članstvo.
Če upravni odbor zavrne sprejem v članstvo, mora svojo odločitev posredovati kandidatu za člana s pisnim in
obrazloženim sklepom. Kandidat za člana ima pravico da se v roku 15 dni zoper tak sklep pritoži. O pritožbi
odloča zbor članov na prvi naslednji redni seji.
7. člen
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta starosti, mora ob podpisu pristopne izjave priložiti
pisno soglasje staršev oz. skrbnika.
Mladoletni član društva ne more biti izvoljen v organe društva.
8. člen
Pravice rednih članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva in delegacije, ki zastopajo društvo v organih zvez, v katere je društvo
vključeno,
- da aktivno delujejo v organih društva in pomagajo pripravljati in izvajati programe društva,
- da dajejo predloge in pobude za delo v društvu,
- da spremljajo izvajanje sklepov organov društva in izvajanje programa društva,
Dolžnosti rednih članov so:
- da delujejo v skladu s pravili in morebitnimi drugimi akti društva ter spoštujejo in izvajajo sklepe organov
društva,
- da volijo in pristanejo na izvolitev v organe društva ter aktivno delujejo v njih
- da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in programov društva,
- da redno plačujejo članarino in sodelujejo v akcijah društva,
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in nove člane društva,
- da varujejo ugled društva in imajo spoštljiv odnos do drugih članov društva,
9. člen
Delo v društvu je prostovoljno. Izjemoma lahko za posamezne naloge član prejme nagrado. O višini nagrade ali
povrnitvi stroškov odloča upravni odbor.
10. člen
Članstvo v društvu preneha v naslednjih primerih:.
- z izstopom, na podlagi pisne izjave člana,
- z izključitvijo na podlagi odločitve zbora članov,
- s črtanjem preneha članstvo članu, ki v prejšnjem letu ni poravnal letne članarine.
Z izključitvijo preneha članstvo članu, če ta huje krši določila tega statuta ali če gre za drugo ravnanje člana, ki
je ali bi lahko huje prizadelo materialne ali moralne interese oziroma ugled društva, kar ugotovi častno
razsodišče. Kot dan prenehanja članstva se šteje dan, ko postane odločitev častnega razsodišča dokončna.

