
 
 

OSNOVNE INFORMACIJE ZA IGRALCE IN STARŠE OB VPISU V KLUB 

 
 

I. PREDSTAVITEV 
 

1. MRK Krka je rokometni klub, ki skrbi za športni in celostni razvoj svojih igralcev. Vpis v mlajše 

selekcije MRK Krka predstavlja vključevanje otroka v šport in rokometno vadbo ter ponuja vsem 

otrokom enake možnosti in pogoje za delo in vadbo.  

2. Treningi potekajo v Športni dvorani Marof ter v dvorani OŠ Stopiče ter glede na navodila trenerjev. 

3. Razpored treningov se objavlja na spletnem portalu kluba.   

4. Vsi trenerji v MRK Krka imajo primerno trenersko izobrazbo ali so v postopku šolanja . 

5. Članarina znaša 10 EUR in se jo poravna ob začetku sezone oz. ob vpisu.  

6. Za treniranje v klubu se glede na starost otroka in intenziteto treningov mesečno plačuje vadnina 

glede na sprejeti pravilnik, ki je objavljen na spletni strani kluba. 

7. V klubu skrbimo za celostni razvoj vsakega igralca, trener in vodja mlajših selekcij vsakih šest 

mesecev ocenjuje napredek posameznega igralca, igralci oz. starši pa so dolžni ob koncu vsakega 

ocenjevalnega obdobja prinesti izkaz o šolskem uspehu. 

8. Igralci morajo trenerja obvestiti o vsakem izven klubskem športnem udejstvovanju (šolska 

tekmovanja, ulični turnirji, kampi,…) ter dobiti njegovo dovoljenje. 

9. Igralci oz. starši so dolžni javiti morebitne spremembe stalnega naslova, telefonskih številk, daljše 

odsotnosti trenerju ali na klubski elektronski naslov info@mrk-krka.si  

10. Vsak član MRK Krka mora obvezno enkrat letno (pred začetkom nove sezone) opraviti zdravniški 

pregled pri osebnem zdravniku. Stroške pregleda krije vsak član sam. 

11. Igralcem se lahko na željo staršev pomaga pri ureditvi statusa športnika. 

12. V vsaki tekmovalni sezoni oz. glede na dogovor je za vse člane kluba obvezen nakup enotne klubske 

opreme, ki postane last igralca.  

13. V primeru različnih poškodb in bolezni je to potrebno javiti trenerju. 

14. Dogajanje v klubu lahko spremljate tudi na spletni strani: www.mrk-krka.si, portalu kluba ali na 

facebook strani ter na portalu .  

15. Vse morebitne težave, nesporazumi in spori se rešujejo skupaj z igralcem, trenerjem in predstavniki 

kluba. 
 

 

II. TRENINGI: 
 

1. Treningi potekajo glede na razpored! (O morebitni odpovedi vas obvesti trener oz. tehnični vodja 

ekipe ali predstavnik staršev)! 

2. Staršem vstop v garderobo in na igrišče ni dovoljen!  

3. Uporaba mobilnih telefonov v garderobi ni dovoljena! 

4. Treningi okvirno trajajo 90 minut. 

5. Na vsakem treningu je obvezna športna oprema (obvezno športna obutev). 

6. Napitke (zelo priporočljivo) lahko v dvorano prinašajo v bidonih ali plastenkah! 
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7. Igralci naj pridejo na trening v navadnih oblačilih in se na to v garderobi preoblečejo in pripravijo za 

trening. Enako velja po koncu treninga. 

8. Igralci morajo biti vsaj 15 minut pred začetkom treninga že pripravljeni na vadbo. 

9. Igralci so dolžni sami skrbeti  tako na treningih kot tekmah za svoje stvari. 

10. Med treningom in tekmami ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci - razen v 

izjemnih primerih. 

11. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali celo med 

treningom. Trenerje je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. 

sestanek.  

12. Treningi so obvezni. Vsako odsotnost je potrebno vnaprej javiti in obrazložiti! 

 
 

III. TEKME: 
 

1. Vsak igralec mora nepredvideno odsotnost takoj sporočiti trenerju.  

2. Na vse prvenstvene tekme bo organiziran prevoz s pomočjo staršev in klubskega kombija. Za daljše 

destinacije (več kot 80km) se bo načeloma najel avtobusni prevoz. 

3. Na vseh tekmah morajo igralci nositi uradno klubsko opremo. 

4. Na tekmah je dovoljeno staršem le navijanje, ne pa tudi dajanje navodil igralcem ter neprimerno 

vedenje do nasprotne ekipe, funkcionarjev, sodnikov, staršev ali drugih gledalcev.  

5. O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre 

odloča izključno trener, ki ne sprejema sugestij s strani staršev. V primeru nestrinjanja je možen pogovor 

s trenerjem ali vodstvom kluba. 

6. V ospredju je razvoj, vzgoja in napredek otrok ter igra. Rezultat mora biti posledica dela in 

osvojenega znanja. Zato bodo vsi, ki bodo spoštovali delo, red, disciplino in pripadnost klubu 

zmagovalci! Tudi tisti, ki ne bodo vrhunski rokometaši! 

7. Vrsta prijateljskih tekem in mednarodnih turnirjev v tujini prav tako izjemno dviguje kvaliteto dela 

in napredka. Zato so te aktivnosti sestavni del našega programa vsake selekcije.  

 
IV. KJE NAS NAJDETE: 
 
Naslov: MOŠKI ROKOMETNI KLUB KRKA, P.P. 308, 8000 NOVO MESTO 

Splet:: www.mrk-krka.si  

E-mail: info@mrk-krka.si  

Kontaktni osebi: Gregor Šuštaršič (sekretar kluba): 041 861 737 

 Robert Cvikl (vodja mlajših selekcij in trener kadetov): 031 203 390 

 Iztok Adamčič (trener starejših dečkov): 040 302 864 

 Timon Orlič (trener mlajših dečkov): 040 485 460   

 
 

Dodatne informacije, kontaktne telefonske številke in elektronski naslovi vseh ostalih trenerjev in 

sodelavcev kluba najdete na spletni strani www.mrk-krka.si   

 
 

Marjan Kukman, predsednik                                                               

http://www.mrk-krka.si/


 
 

 

PRISTOPNA IZJAVA  
 

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

 

Naslov: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

Datum rojstva:  ............................  Kraj rojstva:  ............................................................. … 
 

 

 
S podpisom izjavljam, da želim postati član Moškega rokometnega kluba Krka (MRK 
Krka) in da bom spoštoval določila statuta, ostale akte in pravila tega društva. Zavzemal se 
bom za uresničevanje programa in ciljev MRK Krka. Sprejete obveznosti do kluba bom vestno 

izpolnjeval. Vse morebitne težave, nesporazume in spore bom reševal skupaj s starši, trenerji 

in predstavnikom kluba. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
V___________________, dne_____________  Podpis: ____________________ 
 

 

 

 
 

  



 
 

 

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
 
 

Spodaj podpisani _____________________________________________ *,  
 

 
član MRK Krka podaja izrecno soglasje (v primeru soglasja označite z »x«): 
 

 da se njegovi osebni podatki (ime, priimek,  naslov, datum rojstva, emšo, davčna, telesna 

višina, teža, številka dresa, fotografija, na kateri se nahaja) uporabljajo s strani kluba in 
posredujejo Rokometni zvezi Slovenije (RZS) za namen vodenja evidenc in objave podatkov 

na spletni strani in portalu kluba ter družbenih omrežjih, posredovanja podatkov 
mednarodnim organizacijam (IHF, EHF) za namen registracij in tekmovanja; 

 da se njegovi osebni podatki (ime, priimek,  datum rojstva, telesna višina, številka dresa, 

fotografija, na kateri se nahaja) posredujejo ostalim članom RZS za namen izdelave tiskanih 

in spletnih publikacij ob dogodkih pod okriljem RZS;  

 da se objavlja ime, priimek,  datum rojstva, telesna višina, številka dresa, njegova 

fotografija in fotografije dogodkov v okviru delovanja društva, na katerih se nahaja, na spletni 

strani in portalu kluba ter ostalih kanalih spletnih platform kluba (Facebook, Instagram, 
Twitter, Youtube…); 

 da se ga preko elektronskega naslova obvešča o dogodkih v okviru delovanja kluba in 

organiziranosti le-tega, klubskih akcijah, akcijah sponzorjev; 

 
Spodaj podpisani prav tako izjavljam, da so mi v celoti poznani namen in pravna podlaga 

obdelave zgoraj navedenih osebnih podatkov in se s takšno obdelavo strinjam. 

 
 

V___________________, dne_____________  Podpis: ____________________ 
*(če gre za mladoletno osebo, podpiše starš/zakoniti zastopnik) 

 
 

INFORMACIJE O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV 
 
Upravljalec osebnih podatkov: 
Moški rokometni klub Krka,  
Seidlova cesta 28,  
8000 Novo mesto.  
 
Sprememba osebnih podatkov: 
Spremembo osebnih podatkov posreduje član na elektronski naslov info@mrk-krka.si ali spremembo 
izvede na spletnem portalu kluba. 
 
Obdobje hrambe osebnih podatkov: 
MRK Krka bo osebne podatke svojih članov hranil ves čas njihovega članstva v društvu ter še v obdobju 
po prenehanju njihovega članstva v društvu, in sicer za potrebe spremljanja statističnih podatkov. 
 
Posredovanje osebnih podatkov kot pogoj za včlanitev v društvo: 
Posredovanje osebnih podatkov, kot izhajajo iz soglasja za obdelavo osebnih podatkov, je pogoj za 
včlanitev v društvo MRK Krka. V kolikor bodoči član navedenih podatkov ne posreduje društvu, slednji 
ne more postati član društva MRK Krka. 
 
Umih soglasja: 
Umik soglasja za zgoraj navedeno zbiranje in obdelavo osebnih podatkov posreduje član društva na 
elektronski naslov info@mrk-krka.si  
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PISNO SOGLASJE ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 
(za včlanitev otroka do dopolnjenega 15 leta) 

 
 

Soglašam, da se moj otrok  ................................................................. , včlani v MRK Krka. 
 

 

Spodaj podpisani/a ……………………………………………………………., dovoljujem oz. soglašam, da 

se moj sin ………………………………………………………. po potrebi vozi na različna tekmovanja v 

vozilih, ki jih upravljajo trenerji, člani MRK Krka ali zakoniti zastopniki igralca MRK Krka ali 

pogodbeni izvajalec (avtobusni prevoznik) in se odpovedujem uveljavljanju kakršnekoli 

odgovornosti od Moškega rokometne kluba Krka, trenerjev ali staršev v primeru nesreče ali 

poškodbe mojega otroka, razen v primeru naklepa ali velike malomarnosti storjene s strani 

navedenih. 

 

Dovoljujem oz. soglašam, da klubska zdravstvena nudi prvo pomoč, masažo in rehabilitacijo po 

poškodbah.  

 

Vse morebitne težave, nesporazume in spore bom reševal skupaj z zastopanim, trenerji in 

predstavnikom kluba. 

 
 

 (ime in priimek) 
 

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

 
 

V___________________, dne_____________  Podpis: ____________________ 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi smo že videli starše, ki so: 

• preveč poudarjali zmago  

• silili svojega otroka v šport proti njihovi volji 

• neupravičeno kritizirali otrokove napake med tekmo 

• žalili igralce, trenerje ali sodnike 

• se pogosteje osredotočili na negativno plat igre kot pa na pozitivno 

 

Kaj pri RZS pričakujemo od staršev 

� Spodbujajte vse otroke in prijateljstvo med njimi! 

� Kot gledalec ne žalite drugih sodelujočih in ne vpijte na svojega otroka ali na druge! 

� Bodite strpni do napak. Postavite se v otrokovo kožo! 

� Spoštujte sodnika in njegove odločitve! 

� Niste trenerji in pustite igro otrokom! 

� Pohvalite dobre poteze in poskrbite za sproščeno vzdušje in zabavo! 

� Naj bo otrok ponosen na vas in nudite mu oporo ne glede na uspešnost v igri! 

 

Zato izjavljam 

1. Ne bom silil otroka v šport! 

2. Zapomnil si bom, da moj otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne mojega! 

3. Spodbujal bom otroka, da igra po pravilih in rešuje konflikte brez nasilja in sovražnosti! 

4. Naučil bom otroka, da zmaga ni vse, vsaj enako pomembna sta sodelovanje in vloženi trud! 

5. Poskrbel bom, da se bo otrok počutil kot zmagovalec, če bo igral pošteno! 

6. Ne bom se posmehoval ali kričal na otroka, če bo napravil napako! 

7. Zavedam se, da se otroci najhitreje naučijo iz tistega, kar vidijo! 

8. Pohvalil bom dobre poteze domačega in gostujočega moštva! 

9. Podpiral bom prepoved verbalnih in fizičnih zlorab ali nasilja v športu! 

10. Spoštoval bom odločitve trenerjev, ki se posvečajo mojemu otroku! 

 

 

PODPIS: _________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTNIK STARŠI 

Strinjam se: Strinjam se: 

Da bom igral in tekmoval v skladu s pravili igre. 

 

Da bom spoštoval odločitve učiteljev, trenerjev, 

sodnikov in organizatorjev, toda le če te niso v 

nasprotju z načeli fair playa. 

 

Da bom sodeloval, ker uživam v športu in vem, da 

zmaga ni vse. 

 

Da se bom primerno obnašal tako ob zmagi kot 

ob porazu. 

 

Da bom sodeloval po svojih najboljših močeh. 

 

Da bom ves čas igral pošteno. 

 

Da bom pohvalil dobre poteze igralcev in igro 

vsakogar, ki ima rad šport. 

 

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

PODPIS 

 

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

DATUM 

Da ne bom silil otroka v šport. 

 

Da moj otrok sodeluje zaradi lastnega užitka. 

 

Da zmaga ni vse, enako pomembno je 

sodelovanje in trud. 

 

Da bom, če bom dvomil v odločitve sodnikov, to 

izražal na spoštljiv način. 

 

Da bom nudil otroku podporo in spodbudo ter 

ohranjal ravnotežje med šolo in športom. 

 

Da se učenje fair playa začne doma in da se otroci 

veliko naučijo s posnemanjem odraslih. 

 

Da bom po svojih močeh širil idejo fair playa tudi 

na drugih področjih. 

 

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

PODPIS 

 

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

DATUM 

 



 je že nekaj let prepoznaven klub, ki svojo energijo, zagnanost in 

delavnost usmerja v delo z mladimi, nadobudnimi fanti, ki želijo spoznati osnove rokometne igre ter se 

v nadaljevanju tudi vsakodnevno aktivno ukvarjati z rokometom na rekreativni ali profesionalni ravni. 

V klubu si bomo še naprej prizadevali, da bomo omogočili treninge vsem otrokom, tudi tistim iz 

socialno ogroženih družin. Trudili se bomo, da bomo pokrili večino stroškov trenerjev in dvoran ter na 

tak način omogočili otrokom optimalen razvoj telesnih in motoričnih ter spoštovanja vrednih vrednot. 

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 

40/12 – ZUJF in 75/12) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene 

po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje 

splošnokoristnih namenov in za financiranje društev /klubov, ki delujejo v javnem interesu. Eno izmed 

teh društev je tudi Moški rokometni klub Krka. 

Teh 0,5% Vaše dohodnine bi sicer pustili v državnem proračunu, zato je donacija za 

. Zato Vas prosimo, da nam pomagate in nam donirate del vaše dohodnine, ki ga bomo 

uporabili za vzgojo mladih rokometašev. 

To storite tako, da prenesete in izpolnite spodnji obrazec in ga pošljete na pristojni Davčni urad (v 

Novem mestu je to Finančni urad Novo mesto, p. p. 380, 8001 Novo mesto) ali izpolnjen obrazec 

oddate trenerju v klubu / krožku. Lahko pa zahtevo oddate tudi preko sistema e-davkov. Svojo 

odločitev lahko kadarkoli spremenite ali prekličete z novo zahtevo (sicer pa zahteva velja do preklica 

in ni potrebno vsako leto oddajati nove). 
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PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 

 

___________________________________ 
(ime in priimek davčnega zavezanca) 

 

___________________________________ 
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) 

 

___________________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 

 

 
           Davčna številka 

        

 

 

____________________________________ 
(pristojni davčni urad, izpostava) 

 

 

 

 

 

ZAHTEVA 

za namenitev dela dohodnine za donacije 

 

 

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%) 

MOŠKI ROKOMETNI KLUB 

KRKA  
4 4 2 7 4 1 8 1  

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ime oziroma naziv upravičenca 

Davčna številka upravičenca Odstotek (%) 

V/Na _____________________,  dne_________________                  __________________________ 

                                                                                                       podpis zavezanca/ke 



PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 

 

___________________________________ 
(ime in priimek davčnega zavezanca) 

 

___________________________________ 
(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) 

 

___________________________________ 
(poštna številka, ime pošte) 

 

 
           Davčna številka 

        

 

 

____________________________________ 
(pristojni davčni urad, izpostava) 

 

 

 

 

 

ZAHTEVA 

za namenitev dela dohodnine za donacije 

 

 

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%) 

MOŠKI ROKOMETNI KLUB 

KRKA  
4 4 2 7 4 1 8 1  

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ime oziroma naziv upravičenca 

Davčna številka upravičenca Odstotek (%) 

V/Na _____________________,  dne_________________                  __________________________ 

                                                                                                       podpis zavezanca/ke 
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