
  

HUMANITARNO DRUŠTVO STANISLAV                                                             

PLAVE, VOJKOVA ULICA 8, 5210 DESKLE 

 

Pristopna izjava v članstvo, Humanitarno društvo StanislaV 

Ime in priimek:______________________________________________________________________________ 

Datum rojstva:______________________________________________________________________________ 

Naslov:____________________________________________________________________________________ 

Kraj:_______________________________________________________________________________________ 

Pošta in poštna številka:______________________________________________________________________  

Država:____________________________________________________________________________________ 

Telefon:____________________________________________________________________________________  

E-naslov:___________________________________________________________________________________ 

Poklic:_____________________________________________________________________________________ 

Pridobljene izkušnje:_________________________________________________________________________ 

Zanimanje v HDS: (obkrožite ustrezna polja/alineje, pri čem želite sodelovati) 

 Sodelovanje v vodstvu HDS            

 Organizacijsko delo HDS 

 Pomoč v delu v skupinah HDS 

 Administrativno delo HDS 

 Pomoč na različnih področjih HDS 

 Za BIO naravo HDS 

 Življenje v sobivanju generacij HDS 

 Prostovoljec HDS 

 

 

I. POGOJI ZA ČLANSTVO, NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRAVICE IN 
OBVEZNOSTI ČLANSTVA 

 

1. člen 
(pogoji za članstvo v društvu) 

(1) Članica oziroma član društva (v nadaljevanju član) lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki 
izpolni pristopno izjavo s svojimi podatki, v kateri izrazi voljo postati član društva in s katero se 
zaveže delovati po statutu društva, ter ki plača članarino, če je ta obvezna. 

(2) Oseba, ki želi postati član društva, posreduje društvu izpolnjeno pristopno izjavo. Izpolnjevanje 
pogojev za članstvo preveri upravni odbor. 

(3) Če se v društvo včlani mladoletna oseba od dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima 
poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7. do 
dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno 
soglasje. 

 

     



  

2. člen 
(prenehanje članstva) 

(1) Članstvo v društvu preneha: 
- z izstopom, 
- s črtanjem, 
- z izključitvijo. 

(2) Član izstopi iz društva tako, da društvu posreduje pisno izjavo. 
(3) Člana se z ugotovitvenim sklepom upravnega odbora črta iz društva, če: 

- kljub opominu ne plača članarine ali 
- se ugotovi, da je umrl.  

(4) Člana se lahko izključi iz društva, če se ugotovi: 
- da je kršil določbe statuta ali drugih aktov društva ali  
- da je kršil sklepe organov društva ali 
- da je deloval v nasprotju z interesom društva ali 
- da je okrnil ugled društva ali 
- da je društvu s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil večjo škodo.  
 

3. člen 
(pravice in obveznosti članov) 

(1) Pravice članov društva so: 
- da volijo in so izvoljeni v organe društva, 
- da aktivno sodelujejo pri upravljanju društva, 
- da sodelujejo v dejavnostih društva, 
- da prejemajo od društva ustrezno podporo pri svojem delu v skladu z zmožnostmi društva,  
- da so obveščeni o dejavnostih društva. 

(2) Obveznosti članov društva so: 
- da delujejo po tem statutu in drugih aktih društva, 
- da spoštujejo sklepe organov društva, 
- da redno plačujejo članarino, če tako odloči zbor članov, 
- da sodelujejo pri upravljanju društva, 
- da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do društva, 
- da varujejo ugled društva, 
- da društvu sporočijo spremembo svojih kontaktnih podatkov, 
- da delujejo v interesu društva, 
- da društvo obveščajo o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.  

(3) Član društva, ki nima poslovne sposobnosti, ali mladoletni član društva ima enake pravice in 
obveznosti kot ostali člani, nima pa pravice voliti ali biti izvoljen v organe društva. Takšne člane pri 
delovanju v društvu zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.  

(4) Člana, ki je pravna oseba, pri delovanju v društvu zastopa in predstavlja oseba, ki jo ta sama določi. 
 

Kraj, datum:__________________________                      Kraj, datum:__________________________ 

 

Stanislav Valentinčič, predsednik HDS                                  Podpis članice/člana HDS 

____________________________________                       ____________________________________ 



  

Prosimo, da vse podatke izpolnite čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami. 

Za vse informacije se obrnite na nas:  

e-mail: drustvo.stanislav@gmail.com 

Tel: 071 216 422 

Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo vrnite društvu HDS, vrnili vam bomo potrjeno. 

Varovanje zasebnosti 

Varovanje osebnih podatkov jemljemo zelo resno. Tudi za nas je pomembno, da vsak trenutek veste, 

kdaj shranjujemo vaše podatke in za kaj jih uporabljamo. 

Informacije o osebnih podatkih so tiste, ki razkrivajo vašo identiteto. To so vaše ime, naslov in 

telefonska številka. Te podatke potrebujemo, da odpošljemo vaše naročilo in zavedemo plačilo ter vas 

morda obvestimo o svoji novi ponudbi ali spremembah. Potrebujemo jih zgolj v ta namen in jih ne 

posredujemo tretjim osebam. Cenimo vaše zaupanje in z vsemi vašimi osebnimi podatki ravnamo 

spoštljivo ter odgovorno. 

Hvala za zaupanje in nadaljnje sodelovanje z društvom HDS. 

Predsednik HDS, Stanislav Valentinčič 

 

 

                                                  

 

 ČLANARINA:     

- Posamezniki --------------------------- 20,00 EUR 

- Zaposleni ------------------------------  20,00 EUR 

- Podjetniki ------------------------------ 50,00 EUR 

- Upokojenci ---------------------------- 10,00 EUR 

- Brezposelni ---------------------------- 5,00 EUR 

- Mladi ------------------------------------ 5,00 EUR 

     Brezposelnim s potrdilom CSD ni potrebno plačati članarine. 

     Mladim s potrdilom, da se izobražujejo, ni potrebno plačati članarine. 

   NAKAZILO ČLANARINE NA RAČUN HDS: 

Ime: Humanitarno društvo StanislaV 

Naslov: PLAVE, Vojkova ulica 8, 5210 DESKLE 

Koda namena: OTHR 

Namen: Članarina 

        Rok plačila do: ______________ 

BIC banke prejemnika: HDELSI22 

IBAN SI 56: 6100 0002 4563 948 

        Referenca: SI99 


