
Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana 

e-naslov: tajnice.ljubljane@gmail.com 

 

 

 

 

Klub je vpisan v register društev RS - UE 

Ljubljana - številka registrskega vpisa: 301/97 

Matična številka: 1161555 

Dejavnost: 91.330 

Davčna številka: SI23113073 

Številka transakcijskega računa pri SKB banki: 

03100 – 1000009669 

 

Spletna stran: www.tajnice-ljubljane.si 

FB: www.facebook.com/tajnice.ljubljane 

Linkedin: Tajnice Ljubljane 

Kako se včlanite?  

V klub se včlanite tako, da izpolnite 

PRISTOPNO IZJAVO ,  

ki jo pošljete na e-naslov 

tajnice.ljubljane@gmail.com   

in plačate članarino.   

 

Podatki za plačilo članarine:  

Klub tajnic in poslovnih sekretarjev 

Ljubljane in okolice,  

Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana  

Številka TRR pri SKB banki:  

03100 – 1000009669 

 

Članarina za leto 2019  znaša: 

20,00 EUR polna članarina  

10,00 EUR za študente, brezposelne in 

upokojene članice 

 

 

PRISTOPNA IZJAVA (obrni) 
KLUB TAJNIC IN 

POSLOVNIH SEKRETARJEV 

LJUBLJANE IN OKOLICE - 

KTLJO 
  

Najboljše med najboljšimi v 

pisarniški odličnosti.  

  

KLUB TAJNIC IN POSLOVNIH 
SEKRETARJEV LJUBLJANE IN OKOLICE 

http://www.tajnice-ljubljane.si/
http://www.facebook.com/tajnice.ljubljane


 

Smo organizacija, ki združuje zaposlene na 

delovnih mestih tajnica, poslovni sekretar, 

poslovna asistentka, vodja pisarne ter vse 

ostale, ki se zavedajo pomembnosti tega 

dela v vsakem podjetju, v želji povezovati 

in izobraževati se ter izboljševati sebe in 

skozi to tudi svoje delovno okolje. 

Klub tajnic in poslovnih sekretarjev 

Ljubljane in okolice (KTLJO)  je bil 

ustanovljen 3. 12. 1996.   
 

Poslanstvo:  

Ohranjanje ugleda našega poklica in 

prepoznavnost njegove pomembnosti znotraj 

vsakega okolja. 

 

Cilji:  

Razvoj kompetenc, ki so pomembne za naše 

delo danes in v prihodnosti.  

Druženje in mreženje članic z namenom 

izmenjave izkušenj in znanja.  

Svojim članom omogočiti tako osebno kot 

strokovno rast z organizacijo kvalitetnih, 

aktualnih izobraževanj. 

 

Vrednote, ki so naše vodilo: 

Velik poudarek dajemo strokovnosti, 

objektivnosti, nepristranskosti.  

Cenimo iskrenost in odkritost. 

Cenimo sodelovanje, kajti le tako lahko 

premikamo gore. 

Podpiramo ustvarjalnost vsake posameznice. 

KDO SMO? 

Kaj pridobite s članstvom:  

 brezplačen obisk  mesečnih 

srečanj, na katerih poteka 

strokovno izobraževanje in 

druženje članov;  

 dostop do članskih 

spletnih strani (objavljamo 

izobraževalna gradiva, 

gradiva za letni zbor kluba 

ter druge aktualne ter 

koristne vsebine in povabila, 

namenjena le članom); 

 možnost soustvarjanja 

programa kluba; 

 brezplačen obisk letnega 

zbora z druženjem ; 

 popuste pri nekaterih 

izobraževanjih partnerskih 

organizacij; 

 dobro družbo in navdih za 

življenje/delo; 

 občutek zadovoljstva, da s 

plačilom simbolične 

članarine pomagate pokrit i 

stroške poslovanja kluba, kot 

so računovodske in bančne 

storitve (dela pri vodenju 

kluba 

opravljamo prostovoljsko). 

 

 

PRISTOPNICA 

Ime in priimek 

__________________________________ 

Datum rojstva 

__________________________________ 

Naslov (ulica, hišna številka, kraj, poštna 

številka) 

__________________________________ 

__________________________________ 

Zaposlitev (podjetje, delovno mesto) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Podpis____________________________ 

Datum:___________________________ 

Izjavljam, da želim postati član-ica 
Kluba tajnic in poslovnih sekretarjev 
Ljubljane in okolice in da sprejemam 
statut Kluba ter sem se pripravljen-a 
ravnati po njem. KTLJO dovoljujem 
zbiranje, obdelavo in uporabo mojih 
osebnih podatkov za potrebe delovanja 
KTLJO, pri čemer je dolžan ravnati v 
skladu z določili Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem tudi javno 
objavljanje slikovnega, video in zvočnega 
materiala, ki prikazuje dejavnost društva in 
vsebuje moje posnetke. 
 

 


