
 

Felinološko društvo Celje 
Otemna 3 
3201  Šmartno v Rožni Dolini 

Tel.:  03/7817250 
E-mail info@fdcelje.si 
www.fdcelje.si 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
Ime in priimek Datum rojstva 

Ulica in hišna številka 

Poštna št. Kraj 

Stacionarni telefon Mobilni telefon 

E-mail 

 
Želim postati (ustrezno obkrožite): 
1. Redni član   3. Pridruženi član 
 
Podatki o dosedanjem članstvu: 
1. Nisem še bil-a  član-ica kakšnega felinološkega društva. 
2. Želim prestopiti iz Felinološkega društva ali zveze …………………….. v Felinološko društvo Celje.  
    Navedite vzrok:…………………………………………………………………………………………………… 
     
Do zgoraj navedenega društva ali zveze nimam več nobenih obveznosti. DA  NE 
Nameravam se ukvarjati z vzrejo pasemskih mačk.    DA  NE 
Nameravam se udeleževati mednarodnih razstav pasemskih mačk.  DA  NE 
Pripravljen–a sem aktivno sodelovati v društvu.     DA  NE 
 
Imam mačko (ustrezno obkrožite): 
1. Pasemsko    2. Domačo   3. Še nimam mačke 
 
Moje mačke 

ime mačke pasma in barva spol datum rojstva 

    

    

    

 
Članarina za tekoče leto - redni člani: 25 € 
Članarina za tekoče leto - pridruženi člani: 15 € 
Enkratna vpisnina za novega člana: 10 € 
 
Redni član FD Celje lahko koristi storitve ZFDS (Zveza felinoloških društev Slovenije), ki je članica 
mednarodne felinološke zveze FIFe (Federation Internationale Feline) in zato lahko razstavlja, vzreja ter 
pridobi rodovnike ZFDS za svoja legla. Lahko je tudi imenovan ali izvoljen v organe ZFDS.  
Pridruženi člani ne morejo koristiti storitev ZFDS in tudi ne sodelovati v njenih organih. 
S podpisom potrjujem, da sprejemam Statut in pravilnike Felinološkega društva Celje, Statut in pravilnike 
ZFDS ter pravila FIFe. 
Felinološkemu društvu Celje in Zvezi felinoloških društev Slovenije, v skladu z Zakonom o varstvu podatkov, 
dovoljujem uporabljati svoje osebne podatke in podatke mojih mačk za potrebe društva in zveze. 
Za mladoletnika do 7. leta starosti podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, za mladoletnika od 7. 
do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik podati pisno soglasje pred njegovo včlanitvijo v 
Felinološko društvo Celje. 
Čitljivo izpolnjeno pristopno izjavo pošljite na sedež društva. O sprejemu novih članov odloča predsedstvo 
društva. V nekaj dneh boste na svoj elektronski naslov prejeli odločitev predsedstva. 
Po prejemu obvestila o sprejemu nakažite članarino na transakcijski račun društva pri Delavski  
hranilnici Celje S I 5 6  6 1 0 0  0 0 0 1  3 6 8 9  5 6 9  
 
Datum:      Podpis: 


