DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI MARIBOR
Avtomobilska ulica 25, 2000 Maribor
TRR pri NoviKBM: SI56 0417 3000 0739 916
GSM: 040 211 881
Internetna stran: www.dzzz-mb.si

IDD za DDV: SI85427870
e-mail: info@dzzz-mb.si

PRISTOPNA IZJAVA
Ime: ..................................................................... Priimek: ....................................................................
Naslov: ....................................................................................................................................................
Poštna številka: ................................................. Kraj: .............................................................................
Datum rojstva: ……………………………….....…… Status: a) zaposlen

b) upokojenec, študent, brezposeln

Telefon: ........... ………………. Mobilni telefon:……………………..……Elektronski naslov: ………………………………….
O aktivnostih društva me obveščajte: DA

NE na e-mail.

Želim biti AKTIVNI

PODPORNI član.

Članarina znaša: zaposleni 25 eur, ostali (upokojenci, študenti, dijaki, brezposelni) 10 eur.
S podpisom spodaj izjavljam:
-

prostovoljno željo po včlanitvi v Društvo za zaščito živali Maribor (v nadaljevanju: društvo),
da sem seznanjen s pravili in statutom društva, se z njimi strinjam ter jih v celoti sprejemam,
da se zavezujem, da bom deloval v skladu z društvenimi pravili ter z nameni in načeli, ki jih pravila vsebujejo,
da bom redno plačeval članarino,
društvu dovoljujem zbiranje, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je
dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem tudi javno objavljanje
slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke.

Datum: ________________

Podpis: _____________________________

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA
(za včlanitev otroka starega od 7 do 15 let)
Soglašam, da se moj otrok ........................................................................... ................., včlani v Društvo za zaščito
živali Maribor.
(ime in priimek)

Ime in priimek zakonitega zastopnika: ............................................................................. ……………………..

Datum: ________________

Podpis: _____________________________

IZPOLNI DRUŠTVO
Pogoji za včlanitev v društvo

SO

NISO

izpolnjeni.

Člana se vpiše pod zaporedno številko: ..................
__________________________
(žig in podpis)
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Izvleček iz statuta Društva za zaščito živali Maribor

•
1. člen
Društvo za zaščito Živali Maribor je prostovoljno, samostojno in
nestrankarsko združenje državljanov Republike Slovenije, ki z
ljubiteljskim delovanjem uresničuje svoje interese in želje na
področju zaščite vseh vrst živali, to je zaščite njihovega življenja,
zdravja in dobrega počutja. Namen društva je pomagati vsem
zavrženim, prostoživečim, mučenim in zlorabljenim živalim ter
osveščati javnost o pomenu odgovornega in humanega odnosa
človeka do živali.Delovanje društva temelji na načelih
enakopravnega in prostovoljnega združenja članov, enakih pogojih
za včlanjevanje, enakopravnem odločanju oziroma soodločanju
članov in na načelih javnosti dela.
8. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno. Društvo ima redne, podporne in
častne člane.
Redni član društva lahko postane vsaka poslovno sposobna
polnoletna fizična oseba, ki:
•
izrazi tako željo in pri njej niso izpolnjeni pogoji iz 6.
odstavka tega člena,
•
ni nikoli v nobenem smislu delovala proti interesom in
dobremu imenu društva,
•
sprejme vsa društvena pravila, se po njih ravna ter
podpiše pristopno izjavo, s katero med drugim izjavi
tudi, da se z vsemi društvenimi pravili v celoti strinja,
•
se zaveže, da bo sodelovala v aktivnostih društva,
pomagala društvu in širila njegov ugled,
•
plača članarino.
Podporni član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki:
•
izrazi tako željo ter pri njej niso izpolnjeni pogoji iz 6.
odstavka tega člena,
•
sprejme vsa društvena pravila, se po njih ravna ter
podpiše pristopno izjavo, s katero med drugim izjavi
tudi, da se z vsemi društvenimi pravili v celoti strinja,
•
plača članarino,
•
se zaveže društvu po svojih močeh pomagati z
donacijami in promocijo društva ter njegove dejavnosti,
s čimer izpolnjuje svojo podporo oz. pripadnost društvu.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 15. leta
starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno
izjavo njen zakoniti zastopnik, ki to osebo tudi zastopa pri vseh
članskih aktivnostih. Za osebo od dopolnjenega 15. leta starosti do
polnoletnosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v
društvo podati pisno soglasje.

•
•

•

Članarina se plača ob včlanitvi za tekoče koledarsko leto, nato pa
do vsakega naslednjega 31. marca za tekoče leto. Članom, ki ne
plačajo članarine v tem roku, pošlje blagajnik pisen poziv za plačilo
z dodatnim rokom plačila 15 dni, šteto od dneva poziva. Če
članarina ni poravnana niti po pozivu, blagajnik neplačniku s
priporočeno pošto pošlje obvestilo o prenehanju članstva, zoper
katerega je možna pritožba v roku 8 dni, a le iz razloga, da je bila
članarina dejansko pravočasno plačana. Po poteku roka za pritožbo
se član izbriše iz knjige članov.
Član, ki je bil že enkrat izbrisan zaradi neplačila članarine, se lahko
kadarkoli ponovno včlani pod običajnimi pogoji, ob včlanitvi pa
mora poleg redne članarine plačati kazenski pribitek v višini 1 letne
članarine.
9. člen
Pravice članov društva so, da:
•
volijo in so izvoljeni v organe društva,
•
sodelujejo pri delu in soodločajo o organih društva,
•
uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja
društva pri svojem delu,
•
uresničujejo svoje osebne interese na področju
dejavnosti društva,
•
so seznanjeni s programom in poslovanjem društva in
njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
•
prejmejo pohvale in priznanja za delo ter dosežene
uspehe pri delu v društvu,
•
nadzorujejo delo organov društva,
•
zaprosijo za razrešitev,
•
izstopijo.
10. člen
Temeljne
•
•
•

Člani društva lahko postanejo tako državljani Republike Slovenije,
kot tudi tujci, ki živijo v Republiki Sloveniji pod pogojem, da bo
njihovo delovanje v skladu z nameni in načeli društva, ki so
navedena v tem statutu.

•

Član ne more postati oseba, ki:
•
je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja
mučenja živali, nezakonitega lova ali nezakonitega
ribolova, pa obsodba še ni izbrisana iz kazenske
evidence,

•
•
•
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neustrezno ravna z živalmi ali krši veljavne predpise o
zaščiti živali,
se ukvarja z lovom ali ribolovom,
se kot samostojni podjetnik posameznik ali družbenik
gospodarske družbe ukvarja ali je kapitalsko udeležen
pri množični industrijski reji živali ali pri dejavnosti
klavnic ali predelavi živalskih trupov ali pri kakšni drugi
dejavnosti, ki je očitno v hudem nasprotju s temeljnimi
cilji društva,
je zaposlen v organih upravljanja ali nadzornem svetu
gospodarske družbe, ki se ukvarja z dejavnostmi iz
prejšnje alinee.

•
•

dolžnosti rednih članov društva so, da:
spoštujejo statut in druge akte ter sklepe društva,
preprečujejo mučenje in surovo ravnanje z živalmi,
prenašajo svoja znanja in izkušnje na mlajše in nove
člane društva,
širijo načelo spoštovanja živali kot živega bitja ter
pravilnega humanega odnosa do živali,
redno plačujejo članarino,
dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje
skupnih dogovorjenih nalog,
skrbijo za sredstva, s katerimi društvo razpolaga,
prenašajo svoje izkušnje na mlajše člane društva,
varujejo ugled društva.

Za svoje delo v društvu člani ne prejemajo plačil.

Datum veljave: 01.03.2013

