
Društvo                 Prijavnica/ št. člana:                                                                                                                
Demos na Kamniškem 
Maistrova 18, 1241 Kamnik       (izpolni upravni odbor)  
 
 
Osebni podatki:  
Ime in priimek:       

Datum rojstva (DD/MM/LLLL):          Državljanstvo:       

Spol (vstavi x):  moški  ženski  

Stalno bivališče:       

Naslov stalnega bivališča (kraj, ulica in hišna številka:       

Poštna številka:         Pošta:        

Poklic:       

Elektronski naslov:        

Številka domačega telefona:          Številka mobilnega telefona:       

Članarino bom poravnaval/a (vstavi x):   z gotovino   s položnico   elektronsko  

Obvestila želim prejemati na: 

• naslov stalnega bivališča   , 

• elektronski naslov            , 

• drug naslov:       

S podpisom izjavljam:  

• da želim postati redni član/ica  / podporni/a  član/ica  Društva Demos na Kamniškem,  

• da so zgoraj navedeni osebni podatki resnični, 

• da se strinjam s poslanstvom in nalogami društva in sem seznanjen/na s statutom društva, 

• da bom deloval/la v skladu s statutom društva in drugimi pravnimi akti društva, 

• da bom kot redni član/ica društva poravnal/la letno članarino. 

Pogoj za članstvo v društvu Demos na Kamniškem je podpisana pristopna izjava in plačana vsakoletna članarina.  

Vsi navedeni osebni podatki bodo hranjeni v arhivu društva in bodo varovani skladno z Zakonom o varovanju 

osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).  

 
Kraj, datum: ______________________________________________ Podpis:___________________________ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

SKLEP/OPOMBE UPRAVNEGA ODBORA OB SPREJEMU: 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Kraj, datum :______________________________________________ Podpis:___________________________ 

      



Poslanstvo društva Demos na Kamniškem 

Društvo je je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki v javnem interesu 

želijo: 

• ohranjati vrednote koalicije Demos tako na državni kot občinski ravni, 

• predstavljati in ohranjati vrednote slovenske osamosvojitve kot vrednostnega središča naroda, 

• vzpodbujati narodno zavest in utrjevati domoljublje ter 

• prispevati k bogatenju življenja v svojem lokalnem in tudi širšem okolju. 

Naloge in dejavnosti društva Demos na Kamniškem 

• zbiranje in shramba zgodovinskega gradiva iz obdobja osamosvojitve, 

• opozarjanje na vse še ne odpravljene krivice, ki jih je zapustil totalitarni režim, 

• priprava dokumentacije in zagotavljanje finančnih pogojev za postavitev spomenikov in obeležij 

povezanih z obdobjem osamosvojitve, 

• sodelovanje pri urejanju množičnih povojnih grobišč na Kamniškem, 

• postavitev in ohranjanje spominskih obeležij ljudem in organizacijam, ki so pomembno prispevali 

k demokratičnemu preboju, osamosvojitvi in mendnarodnemu priznanju Slovenije, 

• raziskovalno delo ter zbiranje in publiciranje dejstev o življenju in delu ljudem in organizacijam, 

ki so pomembno prispevali k demokratičnemu preboju, osamosvojitvi in mendnarodnemu 

priznanju Slovenije, 

• evidentiranje glasbenih, knjižnih ter drugih umetniških del o ljudeh in organizacijah, ki so 

povezane z delom in cilji osamosvojitve, 

• spodbujanje ustvarjalcev avtorskih del na temo demokratizacije Slovenije ter drugih dogodkov 

povezanih s slovensko samostojnostjo, 

• sodelovanje pri šolskih aktivnostih v zvezi s proučevanjem tistega dela politične in kulturne 

zgodovine, ki je vezana na demokratizacjo, osamosvojitev in mednarodno priznanje Slovenije, 

• druge dejavnosti, potrebne za ohranjanje dediščine Demosa na Kamniškem ter drugih ljudi in 

organizacij, ki so bodisi sodelovali na različnih področjih pri osamosvajanju Slovenije, ali jim 

vrednote slovenske osamosvojitve predstavljajo trajen navdih. 

Društvo deluje na kulturnem, umetniškem, izobraževalnem, znanstvenem, športnem, in založniškem 

področju. 

 


