
Soglasam, da se moj otrok (ime in priimek) .........................................................včlani v Društvo zYpper.

lme in priimek zakonitega zastopnika: ..........................................................................................................

www.zYpper.si
Društvo za razvoj glasbene in družbene kulture zYpper 

Šlandrov trg 1, 3310 Žalec
GSM: 031/00 5674, internet: www.zypper.si, email: info@zypper.si

Transakcijski račun: SI56 6100 0002 0725 367 odprt pri Delavski Hranilnici d.d.
DŠ: 90992199, Matična številka: 4109350000

P R I S T O P N A   I Z J A V A
lme: ................................................................ Priimek: ...................................................................................

Naslov: .............................................................................................................................................................

Poštna številka: ............................................. Kraj: .........................................................................................

Datum rojstva: .............................................. Kraj rojstva: ........................................................... Spol: M  Ž

Telefon: ......................................................... GSM: .......................................................................................

Elektronski naslov: ..........................................................................................................................................

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica Društvo za razvoj glasbene in družbene kulture
zYpper 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
se 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)

Datum: ____________________                 Podpis:_______________________

IZPOLNI DRUŠTVO ZYPPER

Pogoji za včlanitev v društvo zYpper   SO   NISO   izpolnjeni.

Člana se vpiše pod zaporedno številko: .......................    
              

Podpis:_______________________



Celoten statut si je mogoče prebrati na spletni strani društva ali pa ga naročiti na naslovu društva.

Izvleček iz Statuta Društvo za razvoj glasbene in družbene kulture zYpper
Društvo za razvoj glasbene in družbene kulture (v nadaljevanju: Društvo zYpper) je prostovljna organizacija,

ki se bori za boljši položaj družbe v regionalnem okolju na področju glasbe in druženja. 

8. člen

11. člen

14. člen

15. člen

16. člen

Glavni namen društva je:
- povezovanje pri delovanju na področjih glasbene in družbene kulture 
- povezovanje in spoznavanju glasbenikov in DJ-jev na državni ravni
- spodbujanje k različnim športnim in družabnim aktivnostimt

Glavni cilji društva so:
- razvijanje in širjenje kulture elektronske glasbe
- vzpostavitev družbenih in prijateljskih vezi med ljubitelji elektronske glasbe
- spodbujanje zabav z motom “Ples in glasba sta moja strast”
- izobraževanje in spodbujanje mladih ter vseh zabave željnih, da z glasbo in druženjem zavračajo prepovedane
substance in s tem, ko začutijo glasbo in druženje, ta občutek doživijo na svojevrsten naraven način.
- spodbujanje športnih aktivnosti
- razvijanje umetniške kulture med vse generacije

(1)Članstvo v društvu je prostovoljno. Željo po vključitvi v društvo izrazi bodoči član s pisno pristopno izjavo, v kateri
opredeli, ali bo aktivni ali podporni član. Član društva je lahko vsak državljan Slovenije. Če se v društvo včlani
mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo
njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti
zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Član mora upoštevati predpise, ki jih sprejmeta
upravni odbor in zbor članov.

(1)Pravice članov društva so:
- da aktivno sodelujejo pri uresničevanju namenov, nalog in dejavnosti društva;
- da sodelujejo pri delu organov društva, da izražajo svoje mišljenje in da dajejo predloge za izboljšanje njihovega
dela;
- da so seznanjeni s programom in projekti, ki jih izvaja ali pri njih sodeluje društvo;
- da sodelujejo pri delu strokovnih teles.

(2)Poleg pravic navedenih v prvem odstavku tega člena imajo aktivni člani pravico voliti in biti voljeni v organe
društva.

(1)Dolžnosti članov društva so:
- da varujejo ugled društva in znotraj društva delujejo v skladu s sprejetimi smernicami;
- da spoštujejo temeljni akt, pravila in druge akte ter sklepe organov društva.

(2)Poleg dolžnosti navedenih v prvem odstavku tega člena, so dolžnosti aktivnih članov še:
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva;
- da spremljajo svetovni razvoj in napredek in skrbijo za stalen dvig strokovne ravni v društvu;
- da se povezujejo z gospodarskimi in družbenimi organizacijami, ki pomagajo ali vplivajo na razvoj dejavnosti društva;
- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog.
- da redno plačujejo članarino

Organi društva so:
- zbor članov;
- upravni odbor;
- nadzorni odbor
- disciplinska komisija.


