
 

 

Ljubljana, 18. oktober 2018 
(nazadnje posodobljeno: 23. oktober 2019) 

 
Na podlagi 24. člena Statuta Cheerleading zveze Slovenije (v nadaljevanju CZS) 
je Izvršni odbor dne 23. 10. 2019 sprejel 

 
PRAVILNIK O EVIDENCAH 

CHEERLEADING ZVEZE SLOVENIJE 
 

I. NAMEN 
 

1. člen 
Ta pravilnik določa: 

• postopke registracije pooblaščencev, strokovnih delavcev, tekmovalcev in 
drugih oseb pri Cheerleading zvezi Slovenije; 

• postopke vodenja evidenc CZS; 
• katalog podatkov, ki se vodijo v evidencah CZS; 
• organ za obdelavo registracij in vodenje evidenc; 
• pritožbeni postopek v zvezi z registracijo; 
• brisanje iz evidenc. 

Ta pravilnik ne določa postopkov povezanih z varovanjem osebnih podatkov. 
Ta pravilnik v celoti zamenjuje predhodni Pravilnik o registraciji tekmovalcev, ki 
od datuma sprejetja tega pravilnika ni več v veljavi. 
 

II. ORGAN ZA REGISTRACIJO IN VODENJE EVIDENC 
 

2. člen 
Za obdelavo registracij in vodenje evidenc je zadolžen izvršni odbor CZS ali s 
strani izvršnega odbora zadolžen posameznik ali delovno telo (v nadaljevanju: 
IO).  
 

III. SODOBNE INFORMACIJSKE POTI 
 

3. člen 
CZS lahko ponudi ali zahteva oddajo vseh ali del podatkov preko elektronskih 
obrazcev ali drugih sodobnih informacijskih potih (v nadaljevanju: elektronski 
obrazci). Dostop do uporabe elektronskih obrazcev imajo le zakoniti zastopniki 
društev in pooblaščene osebe (v nadaljevanju: pooblaščenec). Pri prvi oddaji 
podatkov, ki se nanašajo na osebe mlajše od 15 let morajo pooblaščenci oddati 
tudi pooblastilo zakonitega zastopnika osebe za katerega se podatki oddajajo. 
Pooblaščenec mora pridobiti in hraniti ustrezna pooblastila oseb katerih podatke 
posreduje, ter vsa dovolila za obdelavo in posredovanje podatkov, ki jih zahteva 
Zakon o varovanju osebnih podatkov. 



 

 

IV. PRISTOJNOST ZA ODDAJO VLOG 
 

4. člen 
Vloge lahko poda le pooblaščenec društva. 
Vlog oddanih s strani nepooblaščenih oseb IO ne obravnava. 
 

V. EVIDENCA IN REGISTRACIJA DRUŠTEV, ZAKONITIH 
ZASTOPNIKOV IN POOBLAŠČENCEV 

 
5. člen 

Društva se včlanijo po postopku predpisanem v statutu CZS. Evidenca društev 
vsebuje sledeče podatke: 

• naziv društva, 
• naslov in druge kontaktne podatke društva, 
• davčno številko društva. 

Podatke o društvu ob včlanitvi posreduje pooblaščenec na predpisanem obrazcu, 
nato podatke IO usklajuje z informacijami javno dostopnimi preko portala 
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 
Podatkov o društvu ni možno spremeniti z vlogo ali drugim postopkom pri CZS, 
temveč to ureja društvo na upravni enoti, sodišču ali drugem pristojnem organu. 
 

6. člen 
Evidenco zakonitih zastopnikov IO usklajuje z informacijami javno dostopnimi 
preko portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 
Zakonitega zastopnika pooblaščenec ne more zamenjati z vlogo ali drugim 
postopkom pri CZS, temveč to ureja na upravni enoti, sodišču ali drugem 
pristojnem organu. 
 

7. člen 
Zakoniti zastopnik lahko pooblasti eno ali več oseb. Pooblaščence lahko zakoniti 
zastopnik pooblasti z oddajo ustreznega elektronskega obrazca oz. na način, ki 
ga določi IO. 
Pooblaščenci so lahko pooblaščeni za določen ali nedoločen čas in imajo 
pooblastila, ki jim jih da zakoniti zastopnik, kar lahko vključuje pravico do 
pooblaščanja drugih oseb. Pooblaščenec lahko druge osebe pooblasti največ s 
pooblastili, ki jih ima tudi sam. 
Podatke pooblaščencev IO vodi v evidenci oseb. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VI. EVIDENCA IN REGISTRACIJA OSEB 
 

8. člen 
V evidenco oseb je možno registrirati: 

• pooblaščence društva, 
• strokovne delavce v društvu, 
• tekmovalce, 
• druge osebe povezane z društvom. 

Evidenca oseb vsebuje sledeče podatke: 
• ime in priimek, 
• EMŠO, 
• fotografijo, 
• naziv društva ali društev v katerem oseba deluje. 

Evidenca oseb lahko vsebuje tudi: 
• ulico, 
• poštno številko, 
• kraj, 
• elektronski naslov, 
• telefonsko številko, 
• datum rojstva, 
• spol, 
• kraj rojstva, 
• državo rojstva 
• državljanstvo, 
• status, 
• panogo 
• stopnjo izobrazbe 
• poklic 
• podatke o pridobljeni izobrazbi in usposobljenosti s področja športa, 
• podatke o udeležbi in doseženih rezultatih na tekmovanjih. 

 
9. člen 

Za potrebe tega pravilnika se za strokovnega delavca štejejo vse osebe, ki 
opravljajo vzgojno-izobraževalno ali strokovno-organizacijsko delo neodvisno od 
njihove izobrazbe in usposobljenosti. 
Vpis v evidenco oseb registrirani osebi ne dodeljuje usposobljenosti ali izobrazbe, 
ki jo za strokovne delavce v športu zahteva Zakon o športu. 

 
10. člen 

Za prvo izdajo potrdila o registraciji je potrebno CZS predložiti na vpogled 
veljaven osebni dokument na katerem je razvidno ime, priimek, EMŠO in slika 
registrirane osebe. CZS lahko ob podalšanju registracije zaprosi na vpogled 
veljaven osebni dokument. 
 
 



 

 

11. člen 
Pri registraciji oseb ločimo: 

• prvo registracijo, kadar se oseba registrira prvič, 
• podaljšanje registracije, kadar se podaljša registracijo osebe, 
• spremembo registracije, kadar se oseba registrira za drugo društvo, 
• večkratno registracijo, kadar se tekmovalec registrira za več društev 

hkrati. 
Ustrezni zahtevek za registracijo se vloži z elektronskim obrazcem oz. na način, 
ki ga določi IO. Na obrazcu morajo biti prisotni vsi zahtevani podatki. Nepopolne 
obrazce ima IO pravico zavrniti. Odgovornost za stroške ponovne oddaje 
obrazca, ter morebitno višjo ceno zaradi prekoračitve rokov določenih v 14. 
členu nosi društvo. 
 

12. člen 
Obdobje registracije je 12 mesecev in sicer velja za koledarsko leto od 1. 1. do 
31. 12. Pooblaščenci lahko registracije za tekmovalno sezono oddajo kadarkoli 
v obdobju registracije. Registracije oddane in plačane v zadnjem četrtletju 
pričnejo veljati takoj in veljajo do 31. 12. Ostale registracije pričnejo veljati z 
dnem oddaje registracije in plačilom računa. 
 

13. člen 
Plačilo registracije se zaračuna društvu ali društvom, ki so registrirala osebo. 
Plačilo mora biti izvedeno v roku, navedenem na računu za poravnavo 
registracije, ki ga izstavi CZS. 
 

14. člen 
Osnovna cena registracije za tekmovalno sezono znaša: 

• 20,00 EUR za prvo registracijo osebe 
• 10,00 EUR za podaljšanje oziroma večkratno registracijo registracije 

osebe 
 

15. člen 
Osnovna višina registracije se zaračuna za registracije prejete najkasneje do 31. 
1. za tekoče koledarsko leto. Za registracije prejete po 31. 1. za tekoče 
koledarsko leto se zaračuna višja registracija, in sicer glede na čas vložitve 
zahtevka za registracijo glede na rok za oddajo prijav na tekmovanja, 
usposabljanja in druge dogodke v organizaciji CZS ali njenih članov (v 
nadaljevanju: dogodek), na katerem želi društvo uveljavljati pravice: 

• 15 ali več dni pred rokom za oddajo prijav: 150% osnovne registracije, 
• 14 do 8 dni pred rokom za oddajo prijav: 200% osnovne registracije, 
• 7 dni pred rokom za oddajo prijav do dneva dogodka: 300% osnovne 

registracije. 
Za dan oddaje registracije se šteje datum prispetja na naslov CZS ali datum 
oddaje priporočene pošiljke na pošti. 
 



 

 

 
VII. SPREMEMBA REGISTRACIJE 

 
16. člen 

Zahtevek za spremembo registracije lahko pooblaščenec vloži kadarkoli tekom 
obdobja registracije. Vloga za spremembo registracije zaradi prestopa k 
drugemu društvu mora vsebovati: 

• zahtevek za spremembo registracije, 
• izjavo društva, za katerega je oseba registrirana, da se strinja s takojšnjo 

spremembo registracije. To izjavo mora društvo izdati v roku 14 dni od 
zaprosila za izdajo te izjave. 

V primeru, da od društva, za katerega je oseba registrirana, ni možno pridobiti 
izjave o strinjanju s takojšnjo spremembo registracije, lahko pooblaščenec na 
IO vloži prošnjo za izvedbo postopka ugotavljanja utemeljenosti razlogov, zaradi 
katerih izjava o strinjanju s takojšnjo spremembo registracije ni bila izdana. 
Navedeni postopek mora IO izvesti v roku 30 dni od prejema zaprosila. 
V primeru, da IO odloči, da društvo nima utemeljenih razlogov za nasprotovanje 
spremembi registracije, lahko IO obravnava zahtevek o spremembi registracije 
brez priložene izjave. 
V primeru, da IO odloči, da društvo upravičeno nasprotuje spremembi 
registracije, sprememba registracije do zaključka registracijskega obdobja ni 
možna. 
 

VIII. VEČKRATNA REGISTRACIJA 
 

17. člen 
Pri večkratni registraciji mora pooblaščenec vložiti registracijski obrazec za prvo 
registracijo ali podaljšanje registracije. Poleg ustreznega obrazca, mora 
večkratna registracija vsebovati še: 

• imena vseh društev, za katere se registrira, 
• soglasje za večkratno registracijo vseh društev, za katere se registrira, 
• žig in podpis pooblaščencev vseh društev, za katere se registrira. 

Strošek registracije se zaračuna vsakemu društvu skladno s 14. členom. 
V primeru, da IO prejme več registracij za isto osebo od pooblaščencev več 
društev, pa te ne vsebujejo soglasja za večkratno registracijo, CZS tekmovalca 
ne registrira, ampak člane zaprosi za dopolnitev registracije s soglasjem. 
 

IX. PREKLIC OZIROMA MENJAVA REGISTRACIJE 
 

18. člen 
Preklic registracije oziroma menjavo lahko zahteva pooblaščenec društva, ki je 
osebo registriral. 
Preklic registracije oziroma menjava je mogoča, če od dneva registracije do 
preklica registracije društvo za to osebo ni koristilo ugodnosti registriranih oseb.  
 



 

 

 
Med te ugodnosti med drugim štejejo tudi: 

• znižane prijavnine na dogodke, 
• pridobitev potrdila o registraciji. 

Do celotne oprostitve plačila so upravičene registracije preklicane najkasneje 7. 
dan po oddaji registracije. 
Do 50% oprostitve plačila so upravičene registracije preklicane najkasneje 14. 
dan po oddaji registracije. 
Preklic registracije po 14. dnevu po oddaji registracije ni možen. 
 

X. PRITOŽBENI POSTOPEK V ZVEZI Z REGISTRACIJO 
 

19. člen 
IO mora o registracijskem zahtevku odločiti v roku 30 dni od prejema zahtevka 
in s svojo odločitvijo seznaniti vlagatelja (izdati ustrezno registracijsko 
obvestilo). V primeru, da IO o zahtevku ne odloči oz. je vloga za registracijo 
zavrnjena, lahko vlagatelj vloži pritožbo na zbor članov CZS. 
 

XI. BRISANJE IZ EVIDENC CZS 
 

20. člen 
IO izvede izbris iz evidenc: 

• v skladu s 13. členom Statuta 
• na podlagi pisne zahteve registrirane osebe. 

 
XII. KONČNE DOLOČBE 

 
21. člen 

Na podlagi 24. člena Statuta CZS je pravilnik sprejel IO CZS na redni seji dne 
18. 9. 2018 in prične veljati s tem dnem. Pravilnik velja do preklica. 
 

Martin Tuš 
predsednik Cheerleading zveze Slovenije 

 


