PRISTOPNA

IZJAVA

ZA SPREJEM KORPORACIJSKEGA ČLANA V
SLOVENSKO ZDRUŽENJE KORPORATIVNE VARNOSTI
Prosim zgornji naslov, da me včlani v Slovensko združenje korporativne varnosti ICS-Ljubljana
Priimek in ime
I
(pooblaščene osebe
organizacije)
Naziv podjetja ali
organizacije
Naslov podjetja
Pošta in poštna
številka
Elektronski naslov
ID za DDV
Matična številka
Oblika zaprošenega
Korporacijski član
članstva (obkroži)
Navedite podatke dveh oseb, ki bosta vaše
podjetje zastopala v združenju:
Priimek

Ime

Naslov bivališča
Telefon

Pošta in poštna
številka
Elektronski naslov

Stopnja
izobrazbe

Oblika zaprošenega Redni član
članstva (obkroži)

Redni član iz
organizacije, ki je
korporacijski član

Poklic
Naziv delovnega
mesta
Priimek
Naslov bivališča

Ime

Telefon

Pošta in poštna
številka
Elektronski naslov

Stopnja
izobrazbe

Oblika zaprošenega Redni član
članstva (obkroži)

Poklic
Naziv delovnega
mesta

Redni član iz
organizacije, ki je
korporacijski član

Navedi podatke o registrirani dejavnosti podjetja ali organizacije:

Mesto in datum

Podpis

S podpisom se zavezujemo, da želimo prostovoljno postati član Slovenskega združenja
korporativne varnosti ICS-Ljubljana ter se obvezujemo k spoštovanju pravil in drugih splošnih
aktov združenja. Zavzemali se bomo za uresničevanje ciljev združenja, za uveljavljanje skupnih in
lastnih interesov, za upoštevanje odločitev organov združenja ter za razvoj in ugled združenja v
domačem in mednarodnem okolju.
Hkrati se s podpisom strinjamo, da nas lahko obveščate o aktivnostih združenja in inštituta ICS Ljubljana
preko danih e-naslovov.
Izpolnjeno pristopno izjavo je potrebno dostaviti na naslov: Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana ali
neposredno predsedniku združenja.

1. Letna članarina za korporacijsko članstvo v Slovenskem združenju korporativne varnosti je 250 EUR +
DDV in se vplača na račun ICS - Ljubljana TRR: IBAN SI56 0313 1100 0343 770 | DDV: SI 70365016 |
sklic 00 05-2019-»vaša davčna številka«.
Po prejemu obvestila predsednika združenja o pozitivni rešitvi vloge o včlanitvi, pooblaščena oseba
organizacije, ki prosi za korporacijsko članstvo v združenji, na TR združenja za prvo leto delovanja,
nakaže vpisnino 125 + DDV EUR in 50% letne članarine (125 +DDV EUR) torej skupaj 250 + DDV EUR.

IZPOLNI POOBLAŠČENA OSEBA SZKV ICS - LJUBLJANA
Upravni odbor je vlogo obravnaval na svoji seji dne _____________________________
ODOBRIL / NI ODOBRIL včlanitev v Slovensko združenje korporativne varnosti ICS - Ljubljana

Sekretar združenja

Predsednik združenja
M.P.
REGISTER ČLANOV

Številka izkaznice

Datum izdaje

