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PRISTOPNA IZJAVA 

 

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

 

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

 

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

 

Naslednji podatki niso obvezni. Z njimi vas bomo lažje obveščali o dogodkih. 

 

 

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

 

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

 

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

 

Izjavljam, da prostovoljno pristopam k  Športnemu društvu Sele-Vrhe in sprejemam 

statut in ostale akte društva ter zagotavljam, da bom deloval(a) v skladu s temi akti 

in sklepi organov društva ter vsako leto poravnal(a) članarino. 

 

Športno društvo Sele-Vrhe je član Športne zveze Slovenj Gradec. Športnemu društvu Sele-Vrhe in Športni zvezi 

Slovenj Gradec dovoljujem zbiranje, hrambo, obdelavo in uporabo mojih osebnih podatkov za potrebe delovanja 

športnega društva in športne zveze, pri čemer sta športno društvo in športna zveza dolžna ravnati v skladu z določili 

Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Osebni podatki se uporabljajo za potrebe evidentiranja in informiranja 

članov športnega društva ter izdelave članskih izkaznic. 

 

Športnemu društvu dovoljujem javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost 

društva in vsebuje moje posnetke. 

 
S pristopom v športno društvo se prijavljam na tekmovanje za športnika leta. Pravilnik za izbor športnika leta je javno 
objavljen na spletni strani športnega društva http://www.sele-vrhe.si/.  
 
Vsak član lahko kadarkoli izstopi iz tekmovanja za športnika leta ali prekliče soglasje za hrambo oz. uporabo njegovih 
osebnih podatkov ali prekliče dovoljenje za javno objavo slikovnega, video in zvočnega materiala, ki vsebuje njegove 
posnetke. Preklic poda v obliki pisne izjave naslovljene na upravni odbor športnega društva Stari trg 268, 2380 Slovenj 
Gradec oz. sportno.drustvo@sele-vrhe.si. 
 

 

Datum:  ________________  Podpis:  _____________________________  
             (novi član ŠD Sele-Vrhe) 

 

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 

(za včlanitev otroka starega do 15 let) 

 

Soglašam, da se moj otrok …………………………………………………………………… včlani v Športno društvo Sele-Vrhe. 

 (ime in priimek) 

 

Ime in priimek zakonitega zastopnika:  ........................................................ ………………………. 

 

 

Datum:  ______________  Podpis:  __________________________  
           (zakoniti zastopnik novega člana) 
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PRILOGA:  Obrazložitev članstva v ŠD Sele-Vrhe 

Član športnega društva Sele–Vrhe (v nadaljevanju ŠD Sele-Vrhe) lahko postane vsak, ki se želi 

ukvarjati z dejavnostmi, ki jih društvo izvaja. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi 

postati član, se mora zavezati, da bo deloval v skladu s statutom društva in ostalimi akti 

društva in sklepi organov društva ter vsako leto poravnati članarino. Član društva lahko 

postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. 

Spodaj podpisani (zakoniti zastopnik mladoletnega člana – manj kot 15 let) pristopam v ŠD 

Sele-Vrhe in s pristopom izjavljam: 

 da v članstvo ŠD Sele Vrhe vstopam prostovoljno; 

 da so vsi podatki iz pristopne izjave resnični, morebitno spremembo podatkov bom 

v razumnem roku sporočil(a) UO ŠD Sele Vrhe; 

 da sem seznanjen(a) s statutom in ostalimi akti društva ŠD Sele-Vrhe in jih 

sprejemam; 

 da bom spoštoval(a) statut in ostale akte ter sklepe organov društva;  

 da poznam pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva; 

 da bom aktivno sodeloval(a) in s svojim delom prispeval(a) k uresničevanju ciljev in 

nalog društva; 

 da je vsa aktivnost v organizaciji ŠD Sele-Vrhe prostovoljna in se je člani društva 

udeležujejo na lastno odgovornost; 

 da ŠD Sele-Vrhe ne prevzema odgovornosti za škodo, uničenje ali krajo osebnih 

stvari, ki jih bom prinašal(a) s seboj na dogodke organizirane s strani ŠD Sele-Vrhe; 

 da bom redno plačeval(a) letno članarino; 

 da bom redno plačeval(a) sezonsko rekreacijo glede na prijavo ob pričetku 

rekreacije; 

 z vso opremo in rekviziti ŠD Sele Vrhe bom ravnal(a) kot dober gospodar; za 

namerno uničenje ali izgubo opreme in rekvizitov prevzemam vso odgovornost in se 

zavezujem društvu poravnati vso škodo. 

Zavedam se, da lahko pride med aktivnostmi povezanimi s ŠD Sele-Vrhe do raznih lažjih, 

hudih in celo najhujših poškodb. V celoti prevzemam tveganje za nastanek teh poškodb in se 

že vnaprej v celoti odpovedujem vsem odškodninskim zahtevkom do ŠD Sele-Vrhe oziroma do 

članov društva kot organizatorja prireditev in ostalih dogodkov. 

Člani društva v okviru ŠD Sele-Vrhe niso nezgodno zavarovani. 

Soglašam, da sme ŠD Sele-Vrhe javno objavljati skupinske ali individualne posnetke na 

fotografijah, videoposnetke, zvočne ali filmske posnetke prireditev, ki jih organizira društvo in 

ki vsebujejo moje posnetke. 

Članu avtomatično preneha članstvo v društvu v kolikor dve leti zapored ne poravna članarine.  

Za pristop v članstvo ŠD Sele-Vrhe je potrebno podpisati pristopno izjavo in prilogo h pristopni 

izjavi. S podpisom pristopne izjave in priloge h pristopni izjavi potrjujem, da sem ju natančno 

prebral in ju popolnoma razumem.  

 

 

Datum: ________________               Podpis: ____________________________________ 

 

                                                        Podpis: ____________________________________ 
                                                                                        (zakonitega zastopnika, če je oseba mlajša od 15 let) 
 
Opomba: V kolikor se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti, pristopno izjavo podpiše 
njegov zakoniti zastopnik, za mladoletnike v starosti med 7. in 15. letom pa morajo zakoniti zastopniki podati pisno 
soglasje. 
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