
PRIJAVA K VADBI ROKOMETA V SEZONI 2020/21 
 

1. Podatki o vadečem članu RD RIBNICA: 

IME IN PRIIMEK: ……………………………….………………………………………………………………………………… 

NASLOV: ………………………………………….…………………………………………………………………………………. 

DATUM IN KRAJ ROJSTVA: …………….…………………………………………………………………………………… 

EMŠO (OBVEZNO):  ……….…………………………………………………………………………………………………… 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ……………….…………………………………………………………………………………….. 

ELEKTRONSKA POŠTA: ………………..…….……………………………………………………………………………….. 

 

2. Izpolnijo zakoniti zastopniki člana v primeru, da je le-ta mlajši od 18 let: 

IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA: …………………………………………………...…………………. 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ………………………………………………………………………………...…………………… 

ELEKTRONSKA POŠTA: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Osnovni podatki o vadnini in opremi: 

 Treniranje rokometa v RD RIKO RIBNICA bo v sezoni 2020/21 trajalo 10 mesecev, oz. celo šolsko leto. 

 Otrok bo razvrščen v selekcijo MINI ROKOMET (1. do 4. razred) ali MLAJČI DEČKI C (5. razred). 

 Vadnina za celotno sezono znaša 100,00 EUR za mini rokomet, oz. 150,00 EUR za MDC. Plačljiva bo v 
štirih enakih obrokih. Prvi obrok bo zapadel v plačilo 20.10.2020, drugi obrok 20.12.2020, tretji obrok 
20.02.2021 in četrti obrok 20.04.2021. Vsakokrat boste na dom pravočasno prejeli položnico. 

 V primeru, da bosta v rokometno šolo RD Riko Ribnica vključena dva ali več članov iz iste družine, se bo 
vsakemu vadnina znižala za 25%.  
Dva člana v RD Riko Ribnica?   DA / NE   (ustrezno obkroži). Ime drugega člana: __________________ . 

 V primeru odjave, bo štela le pisna odjava po pošti ali elektronski pošti. 

 Otrokom, katerih vadnina ne bo poravnana v predpisanih rokih, oziroma imajo dolg iz preteklega 
obdobja, bo onemogočeno sodelovanje na tekmah in turnirjih. Zato vas prosimo, da dolgove 
nemudoma poravnate in redno plačujete dospele položnice. 

 Podpisani se obvezuje, da bo otrok, ki bo ob vpisu prejel rokometno žogo, v primeru da preneha s 
treningi pred koncem šolskega leta 2020/21 ali ne poravna vadnine v celoti v predpisanih rokih, le-to 
vrnil takoj, ko bo izpolnjen eden od naštetih pogojev. 

 

4. Izjava o plačilu vadnine: 

Spodaj podpisani polnoletni vadeči član RD Ribnica oz. zakoniti zastopnik vadečega člana, mlajšega od 

18 let se s svojim podpisom obvezujem k plačilu vadnine v tekoči sezoni skladno s Statutom društva ter 

Pravilnikom o plačilu članarin in vadnin. 

V primeru neizpolnjevanja obveznosti iz te izjave, bo društvo sprožilo ustrezne postopke, skladno s 

Statutom, Pravilnikom o plačilu članarin in vadnin ter Disciplinskim pravilnikom. 

 

 

 

Kraj in datum: ………………………………………… Podpis člana / zak. zastopnika: …………………………………………… 

 

 

OBVEZNO IZPOLNI TUDI NASLEDNJO STRAN !!! 



OBVEZNO: SOGLASJE in PRISTOPNA IZJAVA ČLANA DRUŠTVA  

1. Osebni podatki kandidata za člana: 

IME IN PRIIMEK: ………………………………….…………………………………………………………….…………………………… 

STALNO PREBIVALIŠČE: ………………………………………………………………………………………………………….………. 

DATUM IN KRAJ ROJSTVA: …………………………………………………………….……………………………………….………. 

TELEFONSKA ŠTEVILKA: ……..…………………………………………………………………………………………………………… 

ELEKTROSKA POŠTA: ………………………………………………………………………………………………………..………..….. 

 

2. Izpolnijo zakoniti zastopniki v primeru kandidata za člana, mlajšega od 15 let 

3. Pravice in obveznosti iz članstva 

Kandidat za člana s svojim lastnoročnim podpisom izjavljam, da priznavam Statut rokometnega društva 
Ribnica ter ostale Pravilnike in interne akte društva, da sem z njimi seznanjen in da bom pravice in obveznosti 
iz aktov društva vestno in dosledno izpolnjeval. Prevzemam temeljno obveznost plačevanja članarine skladno 
s Statutom društva ter Pravilnikom o plačevanju članarin in vadnin. 
Seznanjen sem, da bo v primeru kršitev temeljnih obveznosti društvo ustrezno izvedlo ukrepe skladno s 
Statutom oziroma drugimi akti.  
Skladno s Pravilnikom o plačevanju članarin in vadnin so člani, ki za tekočo tekmovalno sezono plačajo 
vadnino, za to obdobje v celoti oproščeni plačila članarine. 
S podpisom izrecno soglašam Osebni podatki za namen tega soglasja vsebujejo podatke o imenu, priimku, 

datumu rojstva, telesni višini, številki dresa člana ter fotografiji, na kateri se član nahaja. 
 

4. Član oz. njegov zakoniti zastopnik mladoletnega podaja izrecno soglasje, da se zbrani osebni podatki (ime, 
priimek, naslov, datum rojstva, kontaktni podatki, telesna višina, številka dresa, fotografije, na katerih se član 
nahaja): 

 znotraj društva obdelujejo ter posredujejo RZS z namenom vodenja evidenc in objave podatkov na spletni 
strani ter družbenih omrežjih, posredovanja podatkov mednarodnim organizacijam (IHF, EHF, OKS, OK) 
za namene registracij in tekmovanj; 

 da se njegovi osebni podatki posredujejo ostalim članom društva ali RZS za namen izdelave tiskanih in 
spletnih publikacij ob dogodkih pod okriljem društva, RZS, OKS; 

 da se osebni podatki objavljajo v okviru delovanja društva, na spletni strani in ostalih kanalih spletnih 
platform društva, RZS, OKS (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Issuu…); 

 da se člana na navedene kontaktne podatke obvešča o dogodkih v okviru delovanja društva in 
organiziranosti le-tega, klubskih akcijah, akcijah sponzorjev; 

Morebitno spremembo osebnih podatkov posreduje član ali njegov zakoniti zastopnik na elektronski naslov 
društva. 
Umik soglasja za zgoraj navedeno zbiranje in obdelavo osebnih podatkov ali zahtevo po izbrisu osebnih 
podatkov posreduje član društva ali njegov zakoniti zastopnik na elektronski naslov društva. 
 
 
 
Kraj in datum: …………………………………………..… Podpis kandidata: ………………………………………… 
 

 

Spodaj podpisani …………………………………………………………………, zakoniti zastopnik kandidata za člana, s svojim 

podpisom podajam soglasje k pristopni izjavi. 

Seznanjen sem z dejstvom, da sem za izpolnjevanje pravic in obveznosti, ki gredo članu po veljavni zakonodaji in 

veljavnih aktih društva, solidarno zavezan. 
 

LASTNOROČNI PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:     ……….………………………………………………………………….. 


