
PRISTOPNA IZJAVA

Ime:  Priimek: 

Naslov: 

Poštna številka:  Kraj: 

Datum rojstva:    Kraj rojstva:    Spol:   

Telefon:  Elektronski naslov: 

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica REKREATIVNEGA KOLESARSKEGA DRUŠTVA
ZVERINICE in, da sprejemam statut društva ter sem se pripravljen-a ravnati po njem.

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 novega člana, ki še ni dopolnil 18 let)

Soglašam, da se moj  otrok   včlani  v  REKREATIVNO
KOLESARSKO DRUŠTVO ZVERINICE.

Ime in priimek zakonitega zastopnika: 

Datum: _ Podpis: ____________________________________

IZPOLNI DRUŠTVO

Pogoji za včlanitev v društvo         izpolnjeni.

Člana se vpiše pod zaporedno številko: 

_________________________
(žig in podpis)
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PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANA 

Splošne določbe

• s podpisom pristopne izjave član zagotavlja, da so njegovi podatki resnični,

• član potrjuje, da je seznanjen s statutom in ostalimi akti društva in se z njimi strinja,

• član dovoljuje društvu uporabo njegovih osebnih podatkov za potrebe obveščanja in ostalih akcij društva.

Društvo se obvezuje, da bo osebne podatke ščitilo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ur. 

list RS št. 59/99, 57/01),

• letna članarina za koledarsko leto znaša 20,00 EUR in se nakaže na poslovni račun Rekreativnega 

kolesarskega društva Zverinice.

Pravice člana

• član se lahko udeležuje vseh sestankov, sej, seminarjev in ostalih prireditev, ki jih organizira društvo,

• da uporabljajo sredstva in premoženje društva ter aktivno sodeluje v društvu,

• članu so dostopne vse ostale ugodnosti, ki jih nudi društvo.

Dolžnosti člana

• vsak član je ob včlanitvi v društvo dolžan plačati pristopnino,

• letna članarina se poravna najkasneje v 15 dneh po včlanitvi v društvo,

• član je dolžan spoštovati statut kluba in se ravnati v skladu z ostalimi predpisi in pravilniki društva, 

• član je dolžan varovati ugled društva,

• član tekmuje ali sodeluje v skladu s pravili igre in v duhu fair-playa na vseh prireditva, tekmah,…

• član je dolžan o izstopu iz društva obvestiti predsednika društva.

Več oz. vse ostale določene pravice ter dolžnosti pa so navedene v statutu društva z dne 23.1.2013.
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Spoštovani,

Vsak zavezanec za dohodnino lahko del svoje dohodnine (0,5%) nameni kateri izmed nevladnih organizacij, ki za to izpolnjujejo

pogoje. Teh je skoraj 5.000. Med njimi so npr. humanitarne organizacije, zdravstvene, kulturne, športne, religiozne, organizacije

s  področja  zaščite  in  reševanja,… Tudi  Rekreativno  kolesarsko  društvo  Zverinice  ima status  društva,  ki  deluje  v  javnem

interesu, zato lahko del svoje dohodnine namenite tudi nam.

V ta namen morate izpolniti obrazec, ki se imenuje »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga poslati na svoj

pristojni davčni urad, ali pa ga dostavite/pošljite na sedež društva (Velika Cikava 12B, 8000 Novo mesto). Zahtevo se lahko

izpolni tudi preko spletnega portala e-Davki. Zahteva, ki se pošlje v tekočem letu, se bo upoštevala pri odmeri dohodnine za

naslednje leto in do preklica. To pomeni, da je ni treba vlagati vsako leto.

Če želi zavezanec svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu, mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila

staro. Zavezanec lahko nameni donacijo enemu ali največ petim organizacijam. Če se donacija nameni enemu upravičenci, se

mu lahko dodeli največ 0,5 % od odmerjene dohodnine, če pa se razdeli med 5 upravičencev, pa vsakemu pripada 0,1%.

Donacija  ne vpliva na višino vračila  ali  doplačila  dohodnine zavezanca,  kar  pomeni,  da tisti,  ki  se odloči  za takšen način

doniranja,  ne bo v ničemer finančno prikrajšan. Če se za donacijo ne odloči, gre 0,5% od odmerjene dohodnine (skupaj  z

ostalimi 99,5%) v proračun Republike Slovenije.

Sredstva, zbrana iz tega naslova, bodo porabljena v skladu s smernicami in statutom društva.

Obrazec za donacijo najdete tudi na naši spletni strani (https://www.drustvo-zverinice.si/drustvo/dohodnina/).

Kakšen je postopek?

Zavezanci za dohodnino, ki se še niste odločili, kateri nevladni organizaciji boste namenili del od odmere dohodnine, morate
izpolniti poseben obrazec in ga poslati na davčni urad do konca decembra za tekoče leto ali pa obrazec oddate preko poratala
eDavki.

Enako morate storiti vsi, ki ste upravičenca do donacij že določili v preteklih letih, pa ga želite sedaj spremeniti.

Če želite del od odmere dohodnine nameniti Kolesarskemu društvu Sprint Novo mesto:

1. Izpolnite obrazec

V spodnji obrazec vpišete svoje podatke in se podpišete.

2. Pošljite obrazec na Rekreativno kolesarsko društvo Zverinice

Obrazec lahko oddate tudi enemu od naših članov oz. članic. Vse zbrane obrazce bomo v vašem imenu posredovali
na ustrezen davčni urad.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU

(ime in priimek davčnega zavezanca)

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

(poštna številka, ime pošte)

(davčna številka) (pristojen davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oz. naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek

REKREATIVNO KOLESARSKO DRUŠTVO ZVERINICE 1 7 4 1 1 4 7 5 0,5

V/na  , dne

_____________________________
podpis zavezanca/zavezanke
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