
                                                                                   

V skladu z zakonom o društvih, zakonom o varovanju osebnih podatkov, pravili društva ledvičnih bolnikov  in statuta Zveze društev 
ledvičnih bolnikov Slovenije (ZDLBS), izpolni in podpiše pristopno izjavo vsak član društva. 

 

 

P R I S T O P N A  I Z J A V A   
 

 DRUŠTVA LEDVIČNIH BOLNIKOV   SLOVENJ GRADEC 
 

Ime:  ..............................................................................................  Priimek:  .............................................................................................  

 

Naslov:  ......................................................................................................................................................................................................  

 

Poštna številka:  ......................................................................  Kraj:  .........................................................................................................  

 

Datum rojstva:  ............................................  Spol:    M      Ž 

 

Telefon:  .......................................................................................................  GSM:  .................................................................................  

 

Elektronski naslov:  ....................................................................................................................................................................................  
 

SEM (obkrožite ustrezno številko, pri otrocih obkrožite dve številki): 
 

1. na hemodializi 4. ledvični bolnik 7. otrok  (starost)   

2. po transplantaciji ledvice 5. družinski član 8. zdravstveno osebje 

3. na peritonealni dializi ( CAPD) 6. podporni član  

9. drugo  

 

*Letna članarina = 10,00€ 

 

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE:: 

 

Kraj in datum: Podpis: 
 

Pisno soglasje zakonitega zastopnika za osebo mlajšo od 15 leta 

 
Namen obdelave osebnih podatkov je zagotavljanje članskih pravic in obveznosti, zavarovanje članov, obveščanje članov ter vodenje evidenc v zvezi s 

članstvom in aktivnostmi člana v društvu  in ZDLBS. 

 

1. S podpisom sprejemam pravice in obveznosti, ki izhajajo iz društvenih pravil in statuta ZDLBS 

2. Osebni podatki se z mojo osebno privolitvijo zbirajo in hranijo v društveni kot tudi v centralni evidenci ZDLBS v skladu s 1. odstavkom 10. člena 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) člen.  

3. S podpisom dovoljujem hrambo in obdelavo *osebnih podatkov* v evidenci članov društva, posredovanje le-teh podatkov ZDLBS v primeru 
izvajanja rizičnih članskih aktivnosti (npr.: izleti, športna tekmovanja, projekti…). 

4. Dovoljujem javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost društva in vsebuje moje posnetke. 

5. Društvo in ZDLBS se obvezujeta, da bosta osebne podatke varovala v skladu s 24. in 25. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 

6. Naročam se na društveno obveščanje o programu dela ter aktivnostih društva in hkrati dovoljujem, da me društvo o tem obvešča na moje kontakte 
oziroma preko poverjenikov.                   DA        NE 

7. Od osebnega društvenega obveščanja se lahko kadarkoli pisno odjavim na sedežu društva (DLB Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380                       
Slovenj Gradec) ali po e-pošti info@drustvo-dlbsg.si .

mailto:info@drustvo-dlbsg.si


Izvleček iz Statuta DLB Slovenj Gradec 
 

6. člen 
 

Namen delovanja in cilji DLB so predvsem: 
 
1. Povezovanje občanov, ki so zboleli za katerokoli ledvično boleznijo v organizirano skupnost ter razvijanje zavesti, 

pogojev in možnosti, da bi ledvični bolniki bili polnopravni in koristni člani družbene skupnosti; 
2. Organizirano sodelovanje bolnikov z zdravniki in drugim medicinskim osebjem; 
3. Vpliv na uporabo sodobnih načinov zdravljenja bolnikom, ki so jim odpovedale ledvice; 
4. Pomoč pri rehabilitaciji ledvičnih bolnikov, zlasti dializnih bolnikov in njihovi prilagoditvi novemu načinu življenja;  
5. Dajanje pobud za aktivno sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami in organi zdravstvenega in socialnega varstva; 
6. Zagotavljanje pomoči članom društva pri uveljavljanju invalidsko pokojninske in socialne zaščite; 
7. Obveščanje ljudi o zdravem načinu življenja in o prehrani za preprečevanje ledvičnih obolenj in slabšanje le teh; 
8. Skrb za povezovanje in druženje bolnikov med seboj in z zdravo populacijo; 
9. Vpliv na širšo družbo, da bi pomagala pri pridobivanju sodobne medicinske opreme, zdravil, materialov za 

zdravljenje z dializo in sredstev za delo društva; 
10. Organiziranje strokovnih in zdravstvenih posvetov in predavanj za bolnike, predvsem dializne bolnike in bolnike 

začetnike; 
11. Zagotavljanje pomoči članom pri reševanju materialnih, zdravstvenih in socialnih težav; 
12. Vzpostaviti, razvijati in širiti sodelovanje z drugimi centri za dializo v Sloveniji in tujini, drugimi društvi ledvičnih 

bolnikov ter ZDLBS; 
13. Organizacija strokovnih srečanj, posvetovanj, tečajev ter založniške dejavnosti za člane društva in organizacija 

društvenih prireditev; 
14. Prirejanje srečanj dializnih in ledvičnih bolnikov; 
15. Sodelovanje z drugimi družbenimi in humanitarnimi organizacijami. 
 

9. člen 
 
Svoje cilje doseže DLB tako, da: 
 
1. sodeluje s podjetji oz. delodajalci, pri katerih so bili zaposleni člani društva in si prizadeva, da ostanejo člani društva 

še naprej aktivni pri uveljavljanju svojih pravic; 
2. razvija med svojimi člani družabne oblike delovanja za psihično in rekreativno sprostitev; 
3. zastopa in uveljavlja v zakonih in drugih pozitivnih predpisih utemeljene zahteve zavarovancev skupnosti 

pokojninskega invalidskega zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja; 
4. Pomaga članom pri urejanju zadev s področja zdravstvenega, invalidskega in starostnega zavarovanja. 
 
Pravice in dolžnosti člana 
 
 
*Celoten statut si je mogoče prebrati na spletni strani društva ali pa ga naročiti na naslovu društva. 

 


