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Ribiška družina BISTRICA, Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica  

 

Zadeva:  VLOGA ZA SPREJEM V ČLANSTVO 

Podpisani (obvezni vpis je v rubrikah z zvezdico) 

* ime:  _______________________________________________________ 

 
______________________________________________
___________-_________________________________   

spol (obkroži):                            ženski   -   Ž        moški   -   M 

* priimek:   * stopnja strokovne izobrazbe:   

* datum rojstva:      _ _.  _ _.  _ _ _ _ * kraj rojstva:   

davčna številka:           _ _ _ _ _ _ _ _ * državljanstvo:   

* naslov bivališča:   naslov e- pošte:   

* poštna koda: SI –                              in * ime dostavne pošte:   

* osebni telefon:   tel. – v službi: 0 , – doma: 0  

delo, ki ga opravljam:   

želim postati član vaše ribiške družine (v nadaljevanju: RD). 
Izjavljam: 

— Seznanjen sem s pogoji, ki jih RD določa za sprejem v članstvo družine. 

— Seznanjen sem o tem, da je članarina sestavljena iz članskega prispevka za RD in članskega prispevka 
za zveze in združenja, v katerih je RD, ter s tem, da je v članskem prispevku za Ribiško zvezo 
Slovenije tudi delež za izdajanje glasila Ribič. Glasilo bom prejemal na: navedeni domači naslov oz. 
na:                                                                                                                                      . 

— Ravnal se bom v skladu s Statutom, kakor tudi z drugimi akti RD ter njenimi sklepi. 
— Udeleževal se bom usposabljanj, delovnih akcij in obveznosti, na katere me bo vabila RD. 
— Do sedaj (obkroži oz. izpolni eno od naslednjih variant): 

– Še nisem bil član nobene RD. 

– V Sloveniji sem bil član RD _____________________________________ od leta ______ do leta ______ in 

(ustrezno obkroži:) imam / sem imel člansko izkaznico: _   0 _ _ _ _ _.  

– V Sloveniji sem že član RD ____________________________ od leta _____ in imam člansko izkaznico: _   

0 _ _ _ _ _. Delež članskega prispevka za glasilo bom plačeval v matični RD    .  

— Ribiški izpit sem opravil dne _ _.  _ _.  _ _ _ _. Takrat sem bil član RD    . 
 

   
(lastnoročni podpis) 

 

V primeru mladoletne osebe podpisani ________________________________ soglašam z njeno včlanitvijo.  

   
V/Na _____________________________________ 20_____ (lastnoročni podpis) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

U G O T O V I T E V : 

Pristojni organ RD ali pooblaščeni delavec RD ugotovi ali prosilec izpolnjuje pogoje za članstvo v 
RD, določene v temeljnem aktu. 

 

izpolnjuje        ne izpolnjuje (dat. sprejema: ____________________) 

 

Ima člansko izkaznico: _   0 _ _ _ _ _. 
 

 (žig RD:)   
(podpis uradne osebe) 
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Ribiška družina Bistrica, Soze 15, 6250 Ilirska Bistrica 
 
 

SOGLASJE ZA ZBIRANJE, OBDELAVO IN SHRANJEVANJE  
OSEBNIH PODATKOV ČLANA 

 
                                                                    

_______________________________________, rojen/a_____________________ 
/ime in priimek/ 
 
1. Za potrebe delovanja Ribiške družine Bistrica (v nadaljnem besedilu:RD) in Ribiške zveze Slovenije (v 

nadaljevanju: RZS) IZRECNO DOVOLJUJEM zbiranje, obdelavo, uporabo in shranjevanje, mojih 

naslednjih osebnih podatkov: 

a) ime in priimek, 

b) datum in kraj rojstva, 

c) naslov prebivališča (občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki ter oznaka 

stanovanja, za tujino pa država, kraj, ulica in hišna številka), 

d) status (mladinec, pripravnik, član) 

e) telefonska številka in elektronski naslov ter 

f) prejeta priznanja RZS. 

RD in RZS sta pri obdelavi osebnih podatkov dolžni ravnati v skladu z določili predpisov o varovanju 
osebnih podatkov Republike Slovenije.  
 
        Datum:                                                                              podpis: 
                                                                                  
2. Dovoljujem tudi javno objavo mojega imena in priimka in objavljanje pisnega, slikovnega, video in 

zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost RD in RZS ter vsebuje moje posnetke.  

  

        Datum:                                                                               podpis:  

 
3. Dovoljujem, da se lahko zgoraj navedeni osebni podatki obdelujejo in uporabljajo za namen obveščanja 
in vabljenja na aktivnosti iz programa aktivnosti RD in RZS, ter drugih sorodnih društev in organizacij s 
področja sladkovodnega ribištva, lovstva in varovanja narave, objave prispevkov o aktivnostih s 
fotografskim  in video gradivom, predlaganja za priznanja RD in RZS, vnos v evidenco prejemnikov 
priznanj, ki je objavljena na spletni strani RD in RZS, kadrovske postopke (kandidiranje in volitve) ter za 
potrebe evidenc in  analiz stanja članstva v RD in RZS. 
 
        Datum:                                                                               podpis:             
                                                                             
4. Dovoljujem, da se lahko moje ime in priimek,pozivni znak, naslov prebivališča in el. naslov posredujejo 
državnim organom, društvom in organizacijam sladkovodnega ribištva  drugih držav in mednarodnim 
organizacijam, v katere je vključena RZS, za potrebe vabljenja na njihove dogodke oz. aktivnosti v primeru 
opravljanja vodilnih funkcij v RD ali RZS. 
 
        Datum:                                                                               podpis:                                                                                         
 
 

Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov velja do mojega pisnega preklica oziroma umika 

soglasja. 

 

To soglasje je napisano v dveh enakih izvodih, od katerega prejme član en izvod in RD en izvod. 

 


