
 
 
 
 

PRISTOPNA IZJAVA 
 
 
   Ime: __________________________ Priimek: _______________________________ 
 

Kraj in datum rojstva: ___________________________________________________ 
 

Naslov (ulica, pošta): ___________________________________________________ 
 
Zaposlen (naslov, tel.): _______________________________________________________________________ 
 
Telefon: _______________________ E-naslov: ___________________________________________________ 
 
Začasni naslov: ____________________________________________________________________________ 
 
S podpisom pristopam k Društvu za raziskovanje jam Ljubljana. Potrjujem, da sem seznanjen s pravili društva in 
da so zgoraj navedeni podatki točni. 
(izvleček iz Pravil društva 10. člen: Članstvo v društvu je prostovoljno. / Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki ni član drugega jamarskega društva, oziroma društva s podobnimi 
cilji, sprejme ta Pravila, se po njih ravna, izrazi željo postati član društva, v ta namen poda pristopno izjavo in plačuje članarino. / Izvršni odbor lahko izjemoma, če presodi, da je to v interesu društva, na 
osnovi obrazložene pisne prošnje dovoli članu drugega jamarskega društva, oziroma društva s podobnimi cilji, včlanitev v DZRJL, če prosilec izpolnjuje ostale pogoje za vpis. / Član društva praviloma ne more 
biti istočasno član drugega jamarskega društva, oziroma društva s podobnimi cilji. / Izjemoma lahko izvršni odbor na osnovi obrazložene pisne prošnje dovoli članu društva včlanitev v drugo jamarsko društvo, 
oziroma društvo s podobnimi cilji, če presodi, da dvojno članstvo ne bo škodovalo interesom DZRJL. / 
V primeru, da izvršni odbor presodi, da je delovanje člana, ki je z dovoljenjem izvršnega odbora istočasno član drugega jamarskega društva, oziroma društva s podobnimi cilji, v nasprotju z društvenimi 
interesi, lahko od člana zahteva, da se dvojnemu članstvu odpove.)  

 
 
V Ljubljani, _______________________     Podpis*: 
*Pri mladoletnih podpis staršev oz. skrbnikov 
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