
 

 

CHEERLEADING ZVEZA SLOVENIJE, Kunaverjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA 

(DŠ: 48340847), ki jo zastopa predsednik Martin Tuš, v nadaljevanju zveza 

in 

[IME IN PRIIMEK REPREZENTANTA], rojen(a) [DATUM ROJSTVA] v/na [KRAJ 

ROJSTVA], stanujoč [NASLOV REPREZENTANTA], [POŠTNA ŠTEVILKA S POŠTO 
REPREZENTANTA], ki ga zastopa [IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA], 

v nadaljevanju reprezentant 

sklepata 

POGODBO O SODELOVANJU V DRŽAVNI 

REPREZENTANCI SLOVENIJE V CHEERLEADINGU IN 

PERFORMANCE CHEERU 

[ŠT. POGODBE] 

I.  Splošne določbe 

1. člen 
S to pogodbo reprezentant in zveza določata medsebojne obveznosti, 

odgovornosti, pravice in sankcije v času trajanja priprav in udeležbe 
reprezentance na  Svetovnem prenstvu v cheerleadingu in performance cheeru 

leta [LETO] (v nadaljevanju: SP). 

Vsi zapisi v moški slovnični obliki so uporabljeni enakovredno za oba spola. 

2. člen 
Obe stranki ugotavljata, da je bil reprezentant izbran v Državno reprezentanco 

Slovenije v cheerleadingu in performance cheeru (v nadaljevanju: 

reprezentanca), ki bo Slovenijo zastopala na SP. 

3. člen 

Reprezentant bo Slovenijo zastopal v kategoriji [KATEGORIJA]. 

II.  Dolžnosti reprezentanta 

4. člen 
• Vsak kandidat, ki se udeleži izbora za člana reprezentance, mora na dan 

izbora strokovni komisiji oddati podpisano pogodbo o sodelovanju v 

državni reprezentanci Slovenije v cheerleadingu in performance cheeru. 

• Reprezentant se mora udeleževati vseh treningov, ki jih določi trener 

njegove reprezentančne kategorije (v nadaljevanju: trener). Udeležiti se 
mora tudi ostalih aktivnosti, ki jih določi trener (nastopi na tekmovanjih 



 

 

drugih športov, nastopi na tekmovanjih pod okriljem zveze, ipd.) 

Morebitne odsotnosti reprezentant usklajuje s svojim trenerjem. 

• Reprezentant se mora udeleževati vseh promocijskih aktivnosti, ki jih 

določi direktor državnih reprezentanc zveze (v nadaljevanju: direktor). 

• Reprezentant sprejema nase del stroškov potrebnih za uspešno in 
kvalitetno izvedbo priprave in udeležbe na SP ter plačilno dinamiko, ki jo 

določi direktor.  

• V primeru, da reprezentant po svoji krivdi izstopi iz reprezentance ali 

odstopi od tekmovanja, mora pokriti vse stroške, ki so nastali do trenutka 

njegovega izstopa oziroma odstopa. 

• Reprezentant se mora vedno, ko predstavlja reprezentanco, vesti 
primerno statusu in predstavljati reprezentanco na najboljši možen način 

skladno z veljavnim pravilnikom o državni reprezentanci. V primeru 
kršitev tega določila se lahko proti reprezentantu uvede disciplinski 

postopek skladno z disciplinskim pravilnikom zveze. 

• Reprezentant dovoljuje uporabo podatkov (ime in priimek, datum rojstva, 
aktualni klub, dosedanji reprezentančni rezultati in podobno) za namen 

promocije reprezentanta in reprezentance ter za namen prijave 

reprezentace na SP. 

• Reprezentant dovoljuje uporabo fotografij in videoposnetkov, ki so nastale 
med nastopi, treningi in drugimi aktivnostmi reprezentance s katerimi je 

javnost lahko seznanjena za namen promocije reprezentanta in 

reprezentance. 

III.  Dolžnosti zveze 

5. člen 

• Zveza mora reprezentantu omogočiti pogoje za čim boljšo pripravo na SP. 

• Zveza reprezentantu zagotovi opremo, v kateri se reprezentant pojavlja 
na vseh dogodkih kjer predstavlja reprezentanco. Reprezentant po 

zaključku reprezentačnih aktivnosti navedeno opremo zadrži zase. 

• Zveza reprezentantu v uporabo zagotovi tekmovalni dres, za katero 

reprezentant plača uporabnino v enkratnem znesku 25,00 € (cena ne 
vsebuje morebitnega DDV-ja). Reprezentant mora po zaključku 

reprezentačnih aktivnosti tekmovalni dres vrniti zvezi. Za poškodovan ali 
izgubljen tekmovalni dres mora reprezentant doplačati za ceno novega 

tekmovalnega dresa.  

• Zveza po svojih najboljših močeh zagotovi sredstva in aktivnosti, ki bi 

reprezentantu zmanjšala stroške potrebne za uspešno in kvalitetno 

izvedbo priprave in udeležbe na SP. 



 

 

• Zveza skrbi za promocijo reprezentanta in ga izpostavlja na za to 

primernih dogodkih in uradnih medijih zveze. 

• Zveza v času reprezentančnih aktivnosti poskrbi za varstvo mladoletnega 

reprezentanta glede na zakonsko določene pogoje. 

• Zveza ob zaključku projekta pripravi končni obračun in upošteva vsa 

avansna plačila. 

• Zveza v primeru preplačila reprezentantom vrne vrednost preplačila.  

6. člen 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta vse spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, 
reševal sporazumno. V primeru nezmožnosti dogovora je za razrešitev spora 

pristojno sodišče v Ljubljani. 

7. člen 

Ta pogodba velja od dneva, ko je reprezentant ali njegov zakoniti zastopnik 
obveščen o sprejetju v reprezentanco in je podpisana iz strani vseh strank do 

[DATUM ZAKLJUČKA VELJAVNOSTI POGODBE]. 

8. člen 
Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka 

pogodbena stranka prejme po en (1) izvod, v veljavo pa stopi, ko jo podpišeta 

obe pogodbeni stranki. 

 

Datum: __________________ 

Podpis: __________________ 

 

CHEERLEADING ZVEZA SLOVENIJE 

Predsednik: Martin Tuš 

Datum: __________________ 

Podpis: __________________ 

 

REPREZENTANT 

[IME IN PRIIMEK REPREZENTANTA] 
 

Datum: __________________ 

Podpis: __________________ 

 

ZAKONITI ZASTOPNIK 
REPREZENTANTA 

[IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA 

ZASTOPNIKA REPREZENTANTA] 


