…………………
Št. članske izkaznice
Klub upokojencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana
PRISTOPNA IZJAVA
………………………………………
Ime in priimek

………………………………………
Rojstni podatki: dan, mesec, leto

…………………………………………………………
Naslov: ulica, številka, poštna številka, kraj
…………………………
Telefonska številka, fax

……….....
Mobilni telefon

………………………………
Elektronski naslov

…………………………………………………………………
Enota / oddelek / služba zaposlitve v MU MOL, javnem podjetju, skladu ali zavodu
……………………………
Zaposlen v MU MOL

…………………
od – do

……………….
let

IZ STATUTA KLUBA Namen kluba je:
- vključevanje upokojencev v organizirano delo kluba, ki naj omogoča posamezniku krepiti svoje sposobnosti,
- prispevanje upokojencev k uspešnosti kluba s svojimi izkušnjami,
- sodelovanje upokojencev v splošnih družbenih prizadevanjih in s tem krepitev lastne udeležbe v družbenem
življenju,
- povezovanje in druženje upokojencev z nekdanjimi sodelavci,
- sodelovanje z Info točko 65+,
- sodelovanje s sindikatom delavcev Mestne uprave MOL in udeleževanje njihovih prireditev,
- sodelovanje z društvom rekreativcev MOL,
- sodelovanje s klubom štipendistov MOL
- ter razvijanje kulturne dejavnosti upokojencev.
Član kluba lahko postane vsak upokojenec, ki je pridobil status upokojenca Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, to je
po 31. 12. 1995 in je podpisal pristopno izjavo k članstvu.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko postanejo člani kluba upokojenci, ki so bili najmanj 10 let zaposleni v Mestni upravi
Mestne občine Ljubljana, kot tudi tisti, ki so zaradi reorganizacij prešli v javni zavod, javni sklad ali javno podjetje Mestne
občine Ljubljana.
V skladu s sklepom zbora kluba z dne 14.3.2019 je letna članarina 10 evrov, ki se jo nakaže na TRR IBAN SI56 6100
0001 7039 173 s sklicem oz. referenco (datum vplačila; npr.00 25032019) in namenom plačila ČLANARINA.
Izjavljam, da sem seznanjen s Statutom Kluba upokojencev MU MOL. Moji podatki so resnični in v skladu s
statutom. Soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov za delo društva in za pridobivanje sredstev društva. Vse

osebne podatke varujemo in jih bomo varovali v skladu s pozitivno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in
uredbo GDPR in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.
…………………………………………….
kraj, datum

……………………………………………….
lastnoročni podpis

Davčna številka: 49340280, Matična številka: 4098048000, IBAN SI56 6100 0001 7039 173 pri Delavska hranilnica d.d., Klub
upokojencev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, skrajšano ime društva:
Klub Upokojeni MOLOVCI, odločba UEL številka: 215-312/2017-5

