ČLANSTVO
Članstvo v zavodu je prostovoljno. Novi člani vstopijo v zavod s podpisom pristopne izjave, s katero
potrjujejo, da so seznanjeni z določili zavoda in da bodo delovali v skladu z njimi.
Vsak član zavoda izstopi tako, da poda direktorju zavoda pisno izjavo o izstopu. Izstop začne veljati
prvi dan naslednjega meseca, v katerem je bila podana izstopna izjava. Izstopajoči član je dolžan pred
izstopom poravnati vse svoje finančne obveznosti.
Članarina za člane Zavoda gostoljubnost slovenskih domov za leto 2010 je:

Telefon:

Faks:

E-pošta:

www.

Davčna številka (če ste zavezanec za DDV):

Izjavljam/o, da želim/o postati član/i Zavoda gostoljubnost slovenskih domov,
področne turistične organizacije za razvoj zasebnih nastanitev (v nadaljevanju Zavod
GSD), Mala ulica 8 Ljubljana.
Delujemo na naslednjih področjih (ustrezno obkrožite):

1. PONUDNIK TURISTIČNE NASTANITVE
Uradno ime objekta:
Domače / hišno ime:
Naslov:
Tel. / Faks / E-pošta/ Spletni naslov:
Vrsta nastanitvenega objekta (ustrezno obkrožite):
Počitniška hiša

d) Prenočišče

•

30 EUR za fizične osebe brez nastanitev;

Mladinski hotel

•

45 EUR za člane z nastanitvami z 1-5 ležišči;

Število sob: _______

•

60 EUR za člane z nastanitvami z 6-25 ležišči

•

85 EUR za člane z nastanitvami nad 25 ležišči

•

60 EUR za ustanove ali društva ali zavode v javnem interesu in za neprofitne
organizacije;

•

200 EUR za pravne osebe z do 100.000 EUR letnih prihodkov;

•

400 EUR za pravne osebe od 100.000 do 500.000 EUR letnih dohodkov;

•

800 EUR za pravne osebe od 500.000 EUR -1 mio EUR letnih prihodkov;

•

1.600 EUR za pravne osebe nad 1 mio EUR letnih prihodkov.

Članarina se nakaže na račun Zavoda GSD, št. SI56 0201 0009 0479 238, odprt pri NLB d.d.. Pri plačilu navedite
namen plačila: članarina - ime objekta/organizacije.
Nekatere ugodnosti za člane Zavoda GSD:
1. brezplačna objava na spletnem mestu www.etrips.si , za člane brez nastanitev brezplačna objava pasice
2. brezplačna osnovna objava v Katalogu zasebnih nastanitev, ki se izdaja v tekočem letu ter 10% popust za objavo
oglasa v katalogu
3. brezplačna navedba in povezava s portala zavoda GSD, www.gsd.si na spletno stran člana
Zavod Gostoljubnost slovenskih domov, področna turistična organizacija za razvoj zasebnih nastanitev
Mala ulica 8, SI - 1000 Ljubljana, T: +386 1 434 26 66, F: +386 1 434 26 64, E: info@gsd.si, www.gsd.si
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Glavna dejavnost zavoda sodi po standardni klasifikaciji dejavnosti v dejavnost O84.130 - Urejanje
gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.

Naslov: (ulica, hišna št., pošta, kraj):

e) Gostišče

a) Apartma

f)Penzion

i) Dom j) Planinska koča k) Motel

b) Apartmajsko naselje b) Tur. soba

g) Turistična kmetija z nastanitvijo

l) Garni Hotel

Število apartmajev: ________

h)

m) Hotel

Število počit. hiš: ________

Skupno število ležišč: _________

2. DRUGO (navedite področje na katerem delujete)

S podpisom pristopne izjave potrjujem članstvo v Zavodu GSD, Mala ulica 8 Ljubljana.
Kot član zavoda dovoljujem Zavodu GSD uporabo zgoraj navedenih podatkov za obveščanje o
dogodkih in novostih v okviru dejavnost zavoda.
Zavod GSD zagotavlja, da bo osebne podatke uporabljal zgolj in izključno za potrebe, navedene v
zgornjem odstavku. Član lahko kadarkoli pisno zahteva, da Zavod GSD v roku 15 dni trajno ali
začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za zgoraj navedene aktivnosti. Članu pripadajo
vse pravice po predpisih, ki urejajo varstvo potrošnikov, Posredovani podatki bodo obravnavani v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Kraj in datum: _____________________________

Podpis člana: _________________
(štampiljka člana, če jo uporablja)

Zavod Gostoljubnost slovenskih domov, področna turistična organizacija za razvoj zasebnih nastanitev
Mala ulica 8, SI - 1000 Ljubljana, T: +386 1 434 26 66, F: +386 1 434 26 64, E: info@gsd.si, www.gsd.si
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Delovanje zavoda je usmerjeno v:
- skupno trženje ponudbe in promocijo;
- razvoj skupnega informacijskega, rezervacijskega in poslovnega sistema;
- kvalitetno zagotavljanje strokovne pomoči pri investiranju v nastanitve in razvoju turističnega
podjetništva, ter pri uvajanju sodobnih oblik poslovanja;
- organizacijo izobraževanja in usposabljanja kadrov;
- povezovanje in sodelovanje z lokalnimi turističnimi organizacijami, turističnimi društvi in drugimi
turističnimi organizacijami in skupnostmi;
- izboljšanje učinkovitosti dela in poslovanja članov mreže ter njihove organiziranosti;
- oblikovanje skupnih stališč in predlogov ter zastopanje interesov članov pred državnimi organi;
- izvajanje tržnih raziskav.

Ime, priimek ali naziv pravne osebe:
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Namen ustanovitve zavoda je vzpostavitev, organiziranje in razvoj nacionalne mreže ponudnikov
manjših turističnih nastanitev v Sloveniji ter uveljavljanje usmeritve gostoljubnost slovenskih domov na
domačem in tujem tržišču.
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PRISTOPNA IZJAVA
za članstvo v Zavodu GSD
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