
      
 D R U Š T V O  K L A S I K O V 

SOCIETAS  ERUDITORUM IN CLASSICIS 
Prežihova 8,  1000 Ljubljana,  Slovenija,  EU 

                                www.drustvoklasikov.com    e-pošta: klasiki@siol.net    tel. 041 311 834 

 

PRISTOPNA  IZJAVA 

 

 
Podpisani(a) ……………………………………………………………………………….................. 
(ime, priimek /in dekliški priimek/) 

 

rojen(a) ……............... matura ……… razred ……. šola.................................................................... 

(dan, mesec, leto)        (leto)                                       (in kraj) 
 

stanujoč(a) ………………………………………………................................. tel. …………………  

(ulica, hišna štev., poštna štev., kraj) 
 

izobrazba(in nazivi) ………………………………………………………….upokojen(a)leta ...........  

 
izjavljam: (obkroži) 

 da se želim včlaniti v Društvo klasikov 

 da izpolnjujem pogoj za status REDNEGA  člana iz 2. odstavka 9. člena statuta društva  

(gl. Opombe) ali 

 da izpolnjujem pogoj za status PRIDRUŽENEGA  člana iz 1. odstavka 10. člena statuta 

društva (gl. Opombe) 

 da bom deloval v skladu s statutom društva in prispeval k uveljavitvi njegovih ciljev, ki 

med drugim vsebujejo uvedbo popolnega osemletnega pouka latinščine. 
 

Društvo omogoča udeležbo v raznovrstnih dejavnostih: predavanja, izobraževalne in kulturne 

prireditve, strokovne ekskurzije, družabna srečanja in rekreativno izletništvo. 
 

 

Kraj in datum .........................................................  Podpis ............................................. ....... 

 
Osebni podatki, ki jih prepuščate društvu z izpolnitvijo gornje pristopne izjave, bodo uporabljeni 

izključno za potrebe evidence članov društva in varovani v smislu ZVOP-1, čl. 8, 24 in 25 (Ur. l. 

RS 86/04). 

 

Pristopno izjavo pošljite na naslov: Društvo klasikov, Prežihova 8, 1000 Ljubljana 

 
Opombe : 

2. odstavek 9. člena statuta: Redni član je lahko oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

-      da ima državljanstvo Republike Slovenije 

 da je absolvirala gimnazijo z učnim programom klasičnih jezikov ali se šolala po drugem programu z 
najmanj štirimi leti pouka vsaj enega od klasičnih jezikov; 

 da sprejema cilje, programske usmeritve in statut društva in je pripravljena dejavno prispevati k 

uresničevanju namena društva, kar potrdi s pisno pristopno izjavo. 

1. odstavek 10. člena statuta : Pridruženi član društva je lahko oseba, ki pisno izrazi to željo, ker ga 

zanimata delovanje in program društva, a ne izpolnjuje pogojev iz 2. alineje 2. odstavka  9. člena tega statuta. 

 

e-pošta: ……………………………………………..................... 

 
Sedanja zaposlitev:  ………………………………………………………………………………… 

 

delovno mesto: ……………………………………………………………………………………….. 


