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PRISTOPNA IZJAVA 
 
IME in PRIIMEK: ________________________Datum rojstva: ___________ 
 
Naslov (ulica, kraj in poštna številka):______________________________________ 
 
KONTAKTNI PODATKI ZA URADNA OBVESTILA: 
 
Telefon nogometaša: ________________ 
 
e-naslov nogometaša: _____________________________ 
 
V primeru vpisa mladoletnega člana navedite ime in priimek ter kontaktne 
podatke vsaj enega od staršev ali zakonitih zastopnikov: 
 
IME in PRIIMEK STARŠA – (oče ali skrbnik): _________________________ 
EMŠO:____________________        DŠ:_____________________________ 
 
IME in PRIIMEK STARŠA – (mama ali skrbnica): ______________________ 
EMŠO:____________________        DŠ:_____________________________ 
 
S križcem v kvadratku pred telefonsko številko označi prednostni (prvi) kontakt, 
ki je namenjen rednemu obveščanju in obveščanju v primeru izrednih sporočil: 
 
 telefon očeta/skrbnika: ______________, e-naslov: ___________________ 
 
 telefon mame/skrbnice: ______________, e-naslov:___________________ 
 
Oblika članstva (označi): 
 
 REDNI ČLAN     DRUŽINA ČLAN      VETERAN       PODPORNI ČLAN 
 
 2., 3., 4.,… REDNI ČLAN (v klub je hkrati vpisan eden ali več članov iste 
družine: brat /sestra /starš /otrok) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
(navedite imena že vpisanih družinskih članov in njihovo razmerje do člana, ki 
se vpisuje) 

o S podpisom izjavljam, da kot temelj polnopravnega članstva sprejemam pravila 
delovanja kluba, ki so opredeljena z internimi pravilniki (kodeks obnašanja, 
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navijanja, plačevanja vadnine ter članarine, naročanje obvezne klubske 
opreme). 

o Strinjam se, da sem član kluba do konca tistega meseca, v katerem bo NK Sava 
Kranj pisno prejel mojo izjavo o izstopu iz kluba. 

o Zavedam se, da bodo zgoraj navedeni podatki vodeni v evidenci članstva NK 
Sava Kranj za namene, določene v Statutu kluba. Na podlagi uveljavitve 
Splošne Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 
aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ESS sem seznanjen, 
da je podlaga za zbiranje teh podatkov 6 (1b) člen navedene uredbe. 

o Zavedam se, da je klub dolžan vsakega nogometaša od kategorije U8 dalje, ki 
želi tekmovati na uradnih tekmovanjih Slovenije registrirati pri pristojnem 
nogometnem organu (NZS). Ob tem mora predložiti vse zahtevane podatke.  

o Soglašam, da se bom po lastni volji in na lastno odgovornost vozil na različna 
tekmovanja v vozilih, ki jih upravljajo člani NK Sava Kranj ali klubski pogodbeni 
izvajalci prevozov. Prav tako soglašam, da se vseh aktivnosti NK Sava Kranj 
udeležujem prostovoljno in na lastno odgovornost in se s tem odpovedujem 
kakršnim koli odškodninskim zahtevkom do kluba, trenerjev ali uradnih oseb 
kluba. 

o Soglašam z objavo naslednjih osebnih podatkov na spletnih straneh in spletnih 
omrežjih kluba, ko gre za objave novic o doseženih rezultatih v okviru selekcij 
in drugih informacij o udeležbi na tekmovanjih, pripravah in drugih aktivnostih 
kluba, in sicer: ime in priimek, selekcija, letnik rojstva: __________ 
______________________________________________________ _______. 

o Soglašam z objavo mojih fotografij na spletnih straneh in spletnih omrežjih 
kluba, ko gre za objave novic o doseženih rezultatih v okviru selekcij in drugih 
informacij o udeležbi na tekmovanjih, pripravah in drugih aktivnostih kluba ter v 
tiskanih informativnih materialih, ki predstavljajo delo kluba. 

o Soglašam, da v pristopni izjavi podane osebne podatke (ime, priimek, naslov) 
_______________________uporablja pogodbeni izvajalec računovodstva, s 
katerim ima klub sklenjeno pogodbo, in sicer za potrebe obračunavanja članarin 
in vadnin. 

 
Zgoraj podana soglasja veljajo od včlanitve v klub do izpisa iz kluba oz. do poravnave 
vseh obveznosti do kluba. Za mladoletne člane kluba soglasja podajo starši oz. 
zakoniti zastopniki. 
 
Podpis novega člana: ___________________________________ 
 
(v primeru včlanitve mladoletne osebe podpis starša ali zakonitega zastopnika) 
 
Datum: _____________________  


