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 Društvo Košarkarski klub Dravograd 
Meža 127, 2370 Dravograd, Slovenija 

 
 

Pristopna izjava 
 
 
 

 
(ime in priimek) 

 
 
 

(naslov) 
 

 
 

(datum rojstva) 
 
 

 
(telefon in elektronska pošta) 

 
 

S to izjavo pristopam Društvu Košarkarski klub Dravograd in se 
obvezujem k spoštovanju pravil društva, ki so priložena tej pristopni 

izjavi (glej drugo stran). 
 
 
 

V Dravogradu dne,  ________________________ 
 
 
 

Pristopnik:                 Predsednik Društva: 
 
___________________        ______________________ 
 
 
 
 
    Zakoniti zastopnik:              MP 
 
___________________ 



 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV                                                                      

DRUŠTVA KK DRAVOGRAD 

Splošne določbe 
 Članstvo v društvu je prostovoljno. 
 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 pristopa v društvo prostovoljno in trenira na lastno odgovornost. 
 Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti pristopno izjavo podpiše 

njegov zakoniti zastopnik, za mladoletnike v starosti med 7. in 15. letom pa morajo zakoniti 
zastopniki podati pisno soglasje. 

 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. 

Pravice članov 
 Da volijo in so voljeni v organe društva. 
 Da aktivno sodelujejo pri delu društva. 
 Da so informirani in obveščeni o delovanju društva. 
 Članom pripadajo vse pravice iz naslova članstva društva v Košarkarski zvezi Slovenije (KZS). 
 Članom so dostopne vse ostale ugodnosti, ki jih svojim članom zagotavlja društvo. 

Dolžnosti članov 
 Član je dolžan spoštovati statut društva in se ravnati v skladu z ostalimi predpisi in pravilniki 

društva. 
 Član je dolžan sodelovati pri delu organov in uresničevanju nalog in ciljev delovanja društva. 
 Skrbeti za ugled društva.  
 Vsak član je ob včlanitvi v društvo dolžan plačati članarino. 
 Mesečna članarina se poravna najkasneje do 10. v mesecu za tekoči mesec, letna članarina pa 

se poravna do konca meseca marca. 
 V primeru grobih kršitev določb statuta društva ali neizpolnjevanja članskih obveznosti se član 

lahko izključi iz društva. 
 Član je dolžan ob izstopu iz društva obvestiti UO društva (osebno ali preko trenerja). 

 


