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PRISTOPNA IZJAVA  
za pridobitev članstva v EKO KROGU – društvu za naravovarstvo in okoljevarstvo 

 

Ime in priimek:  Naslov in pošta:  

Datum rojstva:  Tel./GSM:  E-pošta:  

Družinski člani: (vpišite ime, priimek in datum rojstva ter naslov, če se razlikuje od nosilca) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
 
Želim se včlaniti v EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo in s tem podpirati prizadevanja za ohranitev naše 
narave in zdravega bivalnega okolja. Izbiram naslednji tip članarine: 
 

Tip članarine EUR 

1. POLNA (odrasli člani)  10 

3. DRUŽINSKA   20 

 

DONACIJA:  EUR SKUPAJ ZA PLAČILO:        EUR 

 
Nujno označite! 

 Aktivni član (sodelovanje pri akcijah društva)  Podporni član  

S katerim področjem, znanjem bi lahko pripomogli boljšemu delovanju  v društvu (npr. pravo, biologija, kemija, 
računalništvo, komunikacije, logistika, organizacija predavanj itd.) 
 
 
 
 

 
Kraj in datum: __________________, __________________.  Podpis: 

 
 
S podpisom se tudi strinjate, da EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo shranjuje vaše gornje osebne podatke 
za namen evidence članstva ter obveščanja o dogodkih, akcijah in drugih novicah s področja delovanja društva. Vaši podatki 
bodo izbrisani, če nam pisno sporočite, da članstva v društvu EKO KROG ne želite več. 

 
Navodila za izpolnjevanje obrazca: 

Izpolnjen obrazec vrnite na naš naslov: EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, Ravenska vas 3, 1410 Zagorje ob Savi. Na 
poslovni račun društva pa nakažete znesek skladen s tipom članarine, ki ste ga izbrali na pristopni izjavi. POZOR! Na plačilni nalog 
NUJNO navedite vaše ime in priimek ter namen (članarina oz donacija). V skladu z zakonom o društvih mora ob včlanitvi mladoletne 
osebe, mlajše od 15 let, pristopno izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik. 

mailto:eko.krog@gmail.com
http://www.ekokrog.org/
https://www.facebook.com/ekokrog/
https://twitter.com/ekokrog

