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

 

__________________________________________________________________________________ 
ime in priimek vlagatelja (otrok) 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
naslov stalnega prebivališča, poštna številka in kraj (otrok) 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
datum in kraj rojstva (otrok) 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
ime in priimek starša oz. zakonitega zastopnika – plačnika vadnine (za mladoletne osebe) 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
naslov stalnega prebivališča starša oz. zakonitega zastopnika (ulica, poštna številka in kraj) 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
tel. štev. (domača/mobitel) in elektronska pošta  starša oz. zakonitega zastopnika 

 
 

_________________________________________________________________________________ 
EMŠO in davčna številka starša oz. zakonitega zastopnika 

 

 

 
Spodaj podpisani vlagam skladno z določilom Zakona o društvih pristopno izjavo za včlanitev v 

Nogometni klub (NK) Zavrč. 

Izjavljam, da bom spoštoval statut društva ter ostale klubske pravilnike (3), s katerimi sem bil 

seznanjen ob podpisu pristopne izjave:  

• Pravilnik (kodeks) obnašanja v NK ZAVRČ,  

• Pravilnik o navijanju in obnašanju staršev, katerih otroci so igralci NK ZAVRČ, 

• Pravilnik o plačevanju vadnine. 
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Z lastnoročnim podpisom oz. podpisom zakonitega zastopnika (za mladoletne osebe) SOGLAŠAM, da 

bom pri vseh aktivnostih društva sodeloval prostovoljno in na lastno odgovornost (vključujoč 

uporabo športnih terenov in rekvizitov ter prevoze), v primeru poškodb pa se s tem tudi uradno 

odpovedujem kakršnim koli odškodninskim zahtevkom zoper klub, trenerja ali klubsko uradno osebo. 

Soglašam, da NK ZAVRČ uporablja moje osebne podatke in fotografije, nastale pri treningih ali na 

tekmah, za potrebe promocije kluba oz. klubskih zadev. 

 

 

Kraj in datum: ______________________                                           _____________________________ 
podpis vlagatelja (otrok)  

 
 
 

____________________________________ 
podpis starša oz. zakonitega zastopnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNI POUK: 

Članstvo v društvu je prostovoljno in osebno. V primeru, ko se v klub včlani mladoletna oseba ali 

oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo eden od staršev oz. zakoniti zastopnik. 

Vsi dani podatki se bodo uporabljali zgolj za potrebe kluba. Vsako spremembo je član dolžan sporočiti 

v roku 30 dni od nastale spremembe. 

Pomembna informacija: 

 Vsi trije klubski pravilniki so dostopni na spletni strani Nogometne šole ZAVRČ, ki se nahaja na uradni 

strani NK ZAVRČ. 

mailto:ns.zavrc@gmail.com
mailto:nika.nkzavrc@gmail.com
http://www.nkzavrc.si/

