
SINDIKAT OBČIN SLOVENIJE (SIOS) 
 

www.sios.si 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
 

Podatki o članu SIOS (izpolni z velikimi tiskanimi črkami): 

IME: ______________________________________________________________________________________ 

PRIIMEK: _________________________________________________________________________________ 

NASLOV BIVALIŠČA: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

SPOL (obkroži):      Ž        M 

DAVČNA ŠTEVILKA (neobvezno): ________________________________ 

DATUM ROJSTVA: ________________________________ 

TELEFON (neobvezno): _____________________________ 

ELEKTRONSKI NASLOV (neobvezno): ________________________________________________________ 

ZAPOSLEN (naziv in naslov delodajalca):________________________________________________________ 

PROSTOVOLJNO VSTOPAM V SINDIKAT OBČIN SLOVENIJE 
 

S svojim podpisom te pristopne izjave sprejmem Statut Sindikata občin Slovenije, v katerega se včlanjujem. 

Zavezujem se plačevati članarino, katero se mi lahko odteguje od plače v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo 

in drugimi akti Sindikata občin Slovenije. Hkrati: 
 

- soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo za namen vodenja evidence članstva, spremljanje gibanja in 

statistike članstva (pristopi, izstopi, spremembe dejavnosti), plačevanja članarine in nudenja pravne pomoči  

 DA / NE  (ustrezno obkroži) 

- soglašam, da se moji osebni podatki zbirajo za namen obveščanja članov po elektronski ali navadni pošti, in 

sicer s sindikalno ali strokovno vsebino (novičke, ugodnosti, pojasnila…) 
DA / NE  (ustrezno obkroži) 

* Osebne podatke bo SIOS hranil do preklica, in sicer toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega jih zbira in obdeluje. 

Predmetno soglasje lahko kadarkoli prekličete, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica. SIOS bo osebne 

podatke hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Hkrati se zavezuje, da 

osebnih podatkov ne bo posredovala tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za SIOS izvajajo 

naloge  skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Pravico imate, da od SIOS kadarkoli zahtevate popravek, dopolnitev, izbris, omejitev 

obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. Več o varstvu vaših 

osebnih podatkov najdete na naši spletni strani www.sios.si. 

USTREZNO OZNAČITE IN IZPOLNITE: 
1. Članarino mi naj odteguje delodajalec mesečno pri izplačilu plače 

2. Članarina se naj plačuje z direktno bremenitvijo iz mojega TRR (brez vednosti delodajalca - v tem primeru 

boste dobili s strani SIOS dodatna navodila o načinu in postopku obračuna višine članarine za tekoče leto): 

__________________________________________________, odprt pri ______________________________ 

USTREZNO OBKROŽITE: 

a) pristop na novo 

b) prestop iz drugega sindikata 

c) sprememba zaposlitve 

d) upokojitev    

 

Kraj in datum: _______________________ Podpis: _________________________________ 
 

 

IZPOLNI SINDIKAT OBČIN SLOVENIJE 

Pogoji za včlanitev v Sindikat občin Slovenije    SO         NISO       izpolnjeni. 

Člana se vpiše pod zaporedno številko:  .....................................……………. 

Datum prejema pristopne izjave: ………….……….. 
…………………………………………………… (žig in podpis) 


