DRUŠTVO REJCEV ISLANDSKIH KONJ SLOVENIJE - DRIKS

PRISTOPNA IZJAVA
Podpisani/a izjavljam in s svojim podpisom potrjujem, da pristopam k Društvu rejcev islandskih
konj Slovenije. Seznanjen/a sem z določili Statuta DRIKSa, ki je objavljen na spletni strani
www.islandski-konji.com.

Ime in priimek:

Naslov:

Datum rojstva:

Telefon:

E-mail:

Za osebo mlajšo od 18 let podpiše zakoniti zastopnik (oče, mati, skrbnik):

Prijavljam tudi naslednje družinske člane:

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Sorodstveno razmerje:

Ime in priimek:
Datum rojstva:
Sorodstveno razmerje:

DRUŠTVO REJCEV ISLANDSKIH KONJ SLOVENIJE - DRIKS

Navodila za pošiljanje pristopne izjave in plačilo članarine
Višina članarine:
Nosilni družinski član: 50 EUR
Vsak naslednji družinski član: 10 EUR

Rok plačila članarine:
Zadnji dan v mesecu marcu (za člane) oziroma ob včlanitvi v DRIKS (za nečlane)

Prejemnik plačila članarine:
Društvo rejcev islandskih konj Slovenije (DRIKS), Ljubljana

Namen plačila:
Članarina DRIKS

Transakcijski račun DRIKSa:
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana: SI56 0202 7001 5501 479

Prosimo, pošljite podpisano pristopno izjavo na naslov:
DRIKS
VF, Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev
Cesta v Mestni log 47, 1000 Ljubljana
Izvleček poglavja o članstvu iz Statut-a društva (III. Članstvo)
7. člen
Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki v ta namen poda izvršnemu odboru pisno pristopno izjavo, v kateri izrazi
željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačeval članarino.
Član društva je lahko v skladu s predpisi in pod istimi pogoji tudi tujec.
Članstvo v društvu potrdi izvršni odbor, ki o novo sprejetih članih obvesti občni zbor.
8. člen
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega
7. leta starosti do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo dati pisno soglasje.
9. člen
Člani društva plačujejo članarino, katere višino določi Izvršni odbor. Plačilo članarine velja od 1. januarja za tekoče leto ne glede na datum
včlanitve. Članarina mora biti vplačana v prvem trimesečju tekočega leta.
10. člen
Pravice članov društva so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva,
- da dajejo predloge in pobude glede delovanja društva,
- da aktivno sodelujejo pri delu vseh organov društva
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.
11. člen
Dolžnosti članov društva so:
- da dosledno spoštujejo določila statuta in sklepe organov društva,
- da s svojim znanjem in strokovnimi sposobnostmi pomagajo pri uresničevanju namenov in nalog društva ter
izvajanju posameznih aktivnosti društva,
- da aktivno sodelujejo pri delu vseh organov društva, v katere so izvoljeni,
- da redno plačujejo članarino.
12. člen
Društvo ima lahko tudi častne člane.
Častni član lahko postane z odločitvijo občnega zbora društva na predlog izvršnega odbora član društva, ki je s svojim delom in prizadevanji
posebej pripomogel k uresničevanju namenov in nalog društva.
Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.
13. člen
Članstvo v društvu preneha:
- z izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo,
- s smrtjo.
14. člen
Član lahko prostovoljno izstopi iz društva s pisno izjavo. Izjavo mora podati izvršnemu odboru.
Člana po predhodnem opominu črta iz društva izvršni odbor, če redno ne plačuje članarine.
Člana se lahko izključi iz društva, če grobo krši določila pravilnikov ter statuta društva in sklepe njegovih organov, če zavestno ravna proti
interesom društva in če škodi njegovemu ugledu.
O izključitvi na prvi stopnji odloča razsodišče.
Zoper sklep o izključitvi je dovoljena pritožba na občni zbor v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev občnega zbora mora biti sprejeta z
dvotretjinsko večino prisotnih članov in je dokončna.

