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PRISTOPNA IZJAVA 
(prosimo, pišite čitljivo) 
 
 
Ime in priimek: ........................................................................................................................... 
 
Datum rojstva: ...................................................Telefon: …....................................................... 
 
Naslov (ulica, kraj, pošta): ......................................................................................................... 
 
E-mail naslov: ............................................................................................................................ 
 
Izobrazba:..........................................................Poklic: ............................................................. 
 
Dodatna znanja: ......................................................................................................................... 
 
 
 
 
Izjavljam, da želim postati član/ica NID Sapientia , sem seznanjen/a s statutom društva in 
ga bom spoštoval/a.  
 
 
 
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. 
 
 
 
 
Želim postati: 
 
□ AKTIVNI ČLAN DRUŠTVA                   □ PRIDRUŽENI ČLAN DRUŠTVA    
 
         
 
     
 
Datum: _______________________         Podpis:________________________ 
 
 
 
 
 



Pojasnila iz odseka statuta*: 
ČLANSTVO 
 
9. ČLEN 
 
Društvo Sapientia pozna tri različne kategorije članov: aktivno, pridruženo in častno članstvo. 
 
Aktivni član društva 
 
Aktivni član društva lahko pod enakim pogojem postane vsak državljan RS ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, 
ki sprejme ta statut ter se ukvarja z zdravim načinom življenja, skrbi za naravo in okolje in si želi za to prizadevati še najmanj 
leto dni ter deluje v RS, ne glede na spolne, verske, ideološke in druge opredelitve ter si želi sožitja in humanosti med ljudmi. 
Aktivni član društva se aktivno udeležuje programov društva, sestankov ter sodeluje in izvaja projekte društva. Kdor 
želi postati aktivni član društva, lahko pristopi s pisno izjavo, ki jo predloži predsedniku ali tajniku društva in v kateri se 
zaveže, da sprejema ta pravila ter plača mesečno članarino.  
V primeru glasovanja se upošteva enakovredno en glas za fizično ali pravno osebo.  
 
Za mladoletnega člana društva do 15. leta poda pristopno izjavo s pisnim soglasjem njegov zakoniti zastopnik. Mladoletnik 
med 15. in 18. letom sam podpiše izjavo in se včlani v društvo. 
 
Posebne pravice in dolžnosti mladoletnikov do 18. leta so: 
- da imajo posvetovalni glas 
- da ne morejo voliti in biti voljeni v organe društva 
- da spoštujejo sklepe organov društva in vsebino pravice društva 
 
Pravno osebo zastopa zakoniti zastopnik.  
Tuj državljan lahko pod enakimi pogoji postane aktivni član društva.  
 
Pridruženi član društva 
 
Pridruženi član društva lahko pod enakimi pogoji postane vsak državljan RS ali pravna oseba s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ki sprejme ta statut ter se ukvarja z zdravim načinom življenja, skrbi za naravo in okolje in si želi za to prizadevati 
še najmanj leto dni ter deluje v RS, ne glede na spolne, verske, ideološke in druge opredelitve ter si želi sožitja in humanosti 
med ljudmi. 
Pridruženi član društva podpira delovanje društva, plačuje letno članarino, se v skladu s svojimi možnostmi in 
željami  udeležuje pri posebnih društvenih dogodkih in tistih, ki so odprti za javnost. 
Za mladoletnega člana društva do 15. leta poda pristopno izjavo s pisnim soglasjem njegov zakoniti zastopnik.  
Mladoletnik med 15. in 18. letom sam podpiše izjavo in se včlani v društvo. 
Pravno osebo zastopa zakoniti zastopnik.  
Tuj državljan lahko pod enakimi pogoji postane pridruženi član društva.  
 
10. ČLEN 
 
Pravice aktivnih članov so: 
 
- da volijo in so izvoljeni v vodilne delavce 
- da sodelujejo pri delu in soodločajo pri odločitvah vodilnih delavcev 
- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu 
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva 
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovih finančnim in materialnim poslovanjem 
-          da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe  
- da varujejo ugled društva 
 
Pravice pridruženih in častnih članov so: 
 
- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu 
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva 
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovih finančnim in materialnim poslovanjem 
- da varujejo ugled društva 
 
11. ČLEN 
 
Dolžnosti aktivnih članov so: 
 
- da spoštujejo pravila, akte, sklepe in odločitve vodilnih delavcev 
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva 
- da dajo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog 



- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva 
- da varujejo ugled društva 
- da se udeležujejo društvenih programov  
-          da redno plačujejo članarino 
 
Dolžnosti pridruženih članov so: 
 
- da spoštujejo pravila, akte, sklepe in odločitve vodilnih delavcev 
- da podpirajo idejo in vizijo društva v skladu s svojimi možnostmi in željami 
- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določa vodstvo društva 
- da dajo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog 
- da varujejo ugled društva. 
 
*Celoten statut si je mogoče prebrati na spletni strani društva ali pa ga naročiti na naslovu društva. 
 
 
 
 
ČLANARINA in UGODNOSTI ZA ČLANE: 

 
Pridruženi člani: 
 

-   članarina za leto 2014 za zaposlene je 30 €,  
-   članarina za leto 2014 za dijake, študente, upokojence in brezposelne je 20 €, 
-   članarina za leto 2014 za mlajše od 15 let je 10 €. 
(Prosimo, da glede članarine obkrožite tisto alinejo, v katero spadate.) 
 

- pridruženi člani so redno informirani  o projektih, dejavnostih in programih društva ter 
dobivajo vabila na društvene dogodke in programe ter se jih udeležujejo po svojih zmožnostih in 
interesu 

- pridruženi člani imajo posebne ugodnosti in sicer v razponu od 10-50% popusta pri 
vstopninah na društvene dogodke, udeležbi na seminarje, delavnice, tečaje, krožke in predavanja 

- pridruženi člani imajo 10% popust na zeliščne izdelke društva »Sapientia« 
 
 

Aktivni člani: 
 

-   mesečna članarina za leto 2014 za zaposlene, dijake, študente, upokojence in brezposelne je 5 €,  
 

- aktivni člani so aktivno vklju čeni v večino društvenih projektov, dejavnosti in programov, jih 
soustvarjajo in pomagajo pri njihovi izpeljavi, se redno udeležujejo sestankov društva ter imajo 
dodatne pravice in dolžnosti, opredeljene v statutu društva 

- aktivni člani imajo dodatne ugodnosti v razponu od 10-100% popusta, posebej opredeljene 
za vsak društveni dogodek in dejavnost ter lahko sodelujejo pri nastanku in promociji 
izdelkov, storitev in publikacij društva  

- aktivni člani imajo 20% popust na zeliščne izdelke društva »Sapientia« 
 
Izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo pošljite po navadni ali elektronski pošti ali jo izročite osebno 
vodstvu društva. Mesečna/ letna članarina se poravna osebno vodstvu društva ali se nakaže na 
transakcijski račun društva. 


