
 

  

 
                           Matična številka:  1469819  

Davčna številka: 72175460 
 

       TRR številka: SI56  0315 0100 0001 787,  
                                          odprt pri SKB, d.d. 

  
            Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto 

 

PRISTOPNA IZJAVA 
 

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

 

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

 

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

 
Datum rojstva:  .............................  Kraj rojstva:  ................................................................. Spol:    M      Ž 

 

Davčna številka: ...................................................................  Telefon:  ...........................................................  

 

Elektronski naslov: ………………………………………………………………………………………………………   

 
Letna članarina Strelskega društva Gorjanci za tekoče leto znaša 50,00 € in jo je potrebno nakazati najkasneje 
do 31.1. tekočega leta, na TRR št. SI56 0315 0100 0001 787 (SKB) s pripisom v namenu: Članarina – leto - 
priimek in ime člana. 
 
Člani društva  imajo možnost vodenega treninga pod vodstvom inštruktorja športnega strelstva, ter možnost 
udeležbe na tekmovanjih občinskega, regijskega in državnega nivoja pod okriljem Strelske zveze Slovenije. 
Vodeni treningi so plačljivi v višini 15,00 €/mesec. Vadnina se plača za čas trajanja tekmovalna strelske 
sezone (od septembra do aprila) in sicer v dveh obrokih po 60,00 € (prvi obrok do 30.9. in drugi obrok do 
30.1.).Vodeni treningi se izvajajo samo v času, ki je določen v letnem urniku društva. 

 
 

 

PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 
(za včlanitev članov mlajših od 18 let) 

 
 
Soglašam, da se moj otrok  .................................................................... , včlani v Strelsko društvo Gorjanci. 
 (ime in priimek) 
 

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

 
Telefon:………………………………..  Elektronski naslov: ………………………………………………………… 

 

 
Datum: ____________________  Podpis:  __________________________________  

 
 

 

 

S podpisom izjavljam, da želim postati član-ica Strelskega društva Gorjanci, sprejemam statut društva, 

ter sem se pripravljen-a po njem ravnati. 
 

Dovoljujem, da se fotografije in video zapisi, na katerih sem (tudi) jaz, objavijo v publikacijah strelskega društva, SZS, na spletnih 

straneh oz. kako drugače predstavijo javnosti. Seznanjen sem, da se osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo in uporabljajo v skladu z 

Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR Uredba EU št. 2016/679). Podatki se bodo 

uporabljali le za namene, zaradi katerih so bili s privoljenjem pridobljeni oz. se predajo na zahtevo uradnih organov Republike 

Slovenije. Seznanjen sem, da lahko zahtevam dostop do svojih podatkov, da lahko to podano soglasje kadarkoli prekličem, spremenim, 

zahtevam izbris ali omejim obdelavo osebnih podatkov. Seznanjen sem, da se arhiv podatkov vpisa članov v SD Gorjanci hrani trajno 

 
Datum: ____________________  Podpis:  __________________________________  


