
V Društvo BELIS se lahko včlani vsakdo, ki ga zanima področje dela, ki ga opravljamo in, ki teži 
k vzdrževanju in izboljšanju lastnega zdravja in počutja, k vzpostavitvi boljše družbe, kjer bodo 
posamezniki delovali pošteno, pravično, transparentno, odgovorno in demokratično. Takšen 
mora biti vsak član. Za včlanitev v društvo je potrebno izpolniti pristopno izjavo, podpisati 
sprejem Statut društva in donirati sredstva za delovanje društva po lastni presoji. 

Pogoj za članstvo v društvu je podpisana pristopna izjava, potrditev sprejema statuta 
društva in kopija osebnega dokumenta. Prosimo vas tudi za donacije društu za aktivno in 
ustvarjalno delovanje Društva BELIS za skupno dobro.

Glede na trenutne razmere bomo člani društva v nesebično pomoč eden drugemu pri reševanju 
aktualnih problemov tudi glede protipravnega, protizakonitega in protiustavnega nošenja mask, 
merjenja temperature, testiranja proti virusu, ki jim ga doslej še ni uspelo izolirati in o vseh 
ostalih problemih, ki izhajajo iz pričujočih nezakonitih ukrepov v okviru danih pravnih in delovnih 
možnosti. V skupino ste vabljeni vsi, ki se zavedate pomena srečnega življenja s prevzemom 
lastne odgovornosti za lastno kot skupno dobro v okviru etičnih in moralnih vrednot, naravnih 
zakonov in matematične logike.

Pogoji za vpis

Skupina Društvo za srečno življenje BELIS je ustanovljena z namenom širjenja ideje srečnega 
življenja z brezpogojno ljubeznijo do popolnega življenja, da se pospeši medsebojno 
razumevanje in spoštovanje, da se ozavešča ljudi, širi strpnost in tolerantnost do drugih kultur in 
narodov, podpira in skrbi za osebnostno rast članov in vseh, ki želijo delovati v društvu, da se 
seznanja člane društva o aktualnih okoljskih in ostalih vprašanjih itd. Podrobni nameni in cilji 
društva so opisani v statutu Društva BELIS na spletni strani:  drustvobelis.elis-center.com 

Društvo se financira izključno iz donacij. Vsi člani v društvu delamo prostovoljno. Prosimo, da si 
pred prijavo preberete statut Društva BELIS na spletnem naslovu: https://cutt.ly/2bJG4iI

Ekipa Društva Belis

Dobrodošli!
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BELIS
VPISNICA za članstvo v Društvo Belis
Društvo za srečno življenje BELIS, Ziherlova ulica 39, SI-1000 Ljubljana

Spoštovani!

drustvobelis.elis-center.com | drustvo.belis@elis-center.com | clani.drustvobelis@elis-center.com



VPIS NOVEGA ČLANA V DRUŠTVO BELIS

Vaš e-poštni naslov

DAPrebral sem statut društva in se z njim strinjam. Želim nadaljevati z vpisom.

Na spletni strani: drustvobelis.elis-center.com najdete Statut društva BELIS!

Ime:

Priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Naslov:

Pošta in kraj:

Naslov za pošiljanje pošte:

Pošta in kraj:

Državljanstvo:

Elektronski naslov:

Kopija osebnega dokumenta:

V društvu želim: 

a) biti aktiven član; b) sodelovati občasno; c) postati le član društva; d) redni mesečni ali občasni donator društva

Zaposlitev:

Izobrazba:

Strinjam se, da me društvo občasno obvešča o svojih aktivnostih:

Datum vpisa:

Podpis prijavnice:

DA

a) fotokopijo dokumenta prilagam k tej prijavnici po pošti b) fotografijo prijavnice s fotografijo dokumenta sem poslal na info@elis-center.com

Prijavnico prosimo izpolnite s tiskanimi črkami.

A      BObkrožite ustrezno izbiro:

Informacije glede dogajanja v Društvu BELIS najdete na naši spletni strani: drustvobelis.elis-
center.com kot tudi napotke, kako finančno podpreti in donirati sredstva za delovanje Društva za 
srečno življenje BELIS. Iskrena hvala!

Tel.: 


