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PREDLOG SPREMEMB REGISTRACIJSKEGA PRAVILNIKA - RP 
ZDPS 

 
 

Dne 01.03.2021 je TRK ZDPS podala v korespondenčno potrditev IO ZDPS predloge 
za spremembo oz. dopolnitev RP ZDPS.  
 
Spremembe oz. dopolnitve so podane za sledeče člene RP ZDPS: 7. člen, 14. člen, 
17. člen, 20. člen, 21. člen, 22. člen, 23. člen, 24. člen, 25. člen, 26. člen, 27. člen in 
28. člen.  
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 7. člena RP ZDPS:  
 
7. člen RP se glasi:   
Za sprejem v ZDPS morajo nova društva predložiti: 

 pristopno izjavo, 

 potrdilo pristojnega organa o vpisu v Register društev. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Doda se drugi odstavek člena za posredovanje vsake spremembe podatkov 
pristopne izjave.  
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 7. člen glasi:  
Za sprejem v ZDPS morajo nova društva predložiti: 

 pristopno izjavo, 

 potrdilo pristojnega organa o vpisu v Register društev. 
 
Društva so dolžna pisno posredovati ZDPS vsako spremembo podatkov pristopne 
izjave. 
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 14. člena RP ZDPS:  
 
14. člen RP se glasi:   
Za igralca, ki se prvič registrira mora društvo predložiti naslednje osebne 
podatke:  

 ime in priimek, 
 datum rojstva, 
 naslov stalnega prebivališča, 
 podpisano GDPR soglasje o uporabi osebnih podatkov. 
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Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Dodajo se dodatni zahtevani podatki, katere je potrebno predložiti ob registraciji 
članov in drugi odstavek člena za posredovanje vsake spremembe podatkov 
registracije članov.  
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 14. člen glasi:  
Za vsakega igralca mora društvo ob registraciji predložiti naslednje podatke:  

 ime in priimek, 
 datum rojstva, 
 enotno matično številko občana (EMŠO), 
 naslov stalnega prebivališča, 
 kraj rojstva, 
 država rojstva, 
 državljanstvo, 
 spol,  
 kategorija igralca (U-13; U-18; U-23; člani), 
 elektronski naslov, 
 telefonska številka, 
 številko tekmovalne licence, 
 podpisano izjavo na obrazcu registracije članov. 

 
Društva so dolžna pisno posredovati ZDPS vsako spremembo podatkov registracije 
članov. 
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 17. člena RP ZDPS:  
 
17. člen RP se glasi:   
Za igralca, ki je že bil registriran za društvo je potrebno ob zahtevku za registracijo za 
novo društvo predložiti naslednje dokumente: 

 podpisano prijavo igralca za registracijo, 

 izpisnico društva iz katerega prihaja, 

 tekmovalno licenco oziroma izjavo zakaj nima tekmovalne licence. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Črta se prva alineja 17. člena.  
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 17. člen glasi:  
Za igralca, ki je že bil registriran za društvo je potrebno ob zahtevku za registracijo 
igralca za novo društvo poleg podatkov iz 14. člena tega pravilnika predložiti še 
naslednje dokumente: 

 izpisnico društva iz katerega prihaja, 

 tekmovalno licenco oziroma izjavo zakaj nima tekmovalne licence. 
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 20. člena RP ZDPS:  
 
20. člen RP se glasi:   
Igralec, ki je že bil registriran in najmanj eno leto ni nastopal na uradnih tekmah, 
lahko prestopi v drugo društvo brez izpisnice. 
 
Za registracijo v ZDPS potrebuje: 
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 podpisano prijavo igralca za registracijo in soglasje novega društva, 

 že veljavno tekmovalno licenco oziroma izjavo zakaj nima tekmovalne licence. 
 
Stroške izdelave nove licence krije klub v katerega igralec prestopa. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Spremenijo se pogoji ponovne registracije igralca v ZDPS. 
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 20. člen glasi:  
Igralec, ki je že bil registriran in v zadnjem letu ni bil registriran pri ZDPS, se lahko 
ponovno registrira za drugo društvo brez izpisnice. 
 
Za registracijo v ZDPS potrebuje: 

 podatke iz 14. člena tega pravilnika. 
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 21. člena RP ZDPS:  
 
21. člen RP se glasi:   
Nova licenca pripada članu le ob prvi registraciji in takrat ko je licenca polna, 
vsaka nadaljnja izdaja tekmovalne licence stane 1,00 €. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Spremeni se vsebina člena.  
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 21. člen glasi:  
Nova licenca igralca je ob prvi registraciji, ponovni registraciji ali takrat, ko je licenca 
polna, brezplačna. Izdaja licence igralcu ob prestopu v drugo društvo in v primeru 
izgube, se društvu zaračuna 1,00 €. 
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 22. člena RP ZDPS:  
 
22. člen RP se glasi:   
TRK ZDPS vodi evidenco registriranih društev in igralcev ter evidenco tekmovalnih 
ekip za ekipno državno prvenstvo. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Zaradi ukinitve 25. člena RP se spremeni vsebina člena.  
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 22. člen glasi:  
TRK ZDPS vodi register registriranih društev in register registriranih igralcev.  
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 23. člena RP ZDPS:  
 
23. člen RP se glasi:   
Register društev mora vsebovati naslednje podatke: 

 ime društva in zaporedna številka vpisa v register društev, 

 sedež društva, 

 ime in priimek odgovorne osebe, 



Predlog sprememb Registracijskega pravilnika 1. marec 2021 

4 

 

 ime in priimek kontaktne osebe, 

 naslov za e-pošto, št. telefona in elektronski naslov kontaktne osebe. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Dodajo in popravijo se potrebni podatki za vodenje registra društev.  
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 23. člen glasi:  
Register društev mora vsebovati naslednje podatke: 

 naziv društva, 

 sedež društva, 

 matična številka društva, 

 davčna številka društva, 

 ime in priimek predsednika društva, 

 naslov za pošto, 

 ime in priimek kontaktne osebe društva, 

 telefonska številka in elektronski naslov kontaktne osebe društva, 

 prijava društva za ekipno državno prvenstvo (število prijavljenih ekip). 
 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve 24. člena RP ZDPS:  
 
24. člen RP se glasi:   
Register igralcev mora vsebovati: 

 ime in priimek, 

 datum rojstva, 

 ime društva za katerega je igralec registriran, 

 številko tekmovalne licence, 

 naslov stalnega prebivališča, 

 podpisano GDPR soglasje o uporabi osebnih podatkov. 
 
Predlog spremembe oz. dopolnitve:  
Dodajo se potrebni podatki za vodenje registra igralcev.  
 
Po predlogu spremembe in dopolnitve se 24. člen glasi:  
Register igralcev mora vsebovati: 

 ime in priimek, 
 datum rojstva, 
 enotno matično številko občana (EMŠO), 
 naslov stalnega prebivališča, 
 kraj rojstva, 
 država rojstva, 
 državljanstvo, 
 spol,  
 kategorija igralca (U-13; U-18; U-23; člani), 
 elektronski naslov, 
 telefonska številka, 
 številko tekmovalne licence, 
 ime društva za katerega je igralec registriran. 
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Predlog ukinitve 25. člena RP ZDPS:  
 
Predlog ukinitve 25. člena:  
Register tekmovalnih ekip se vodi v registru društev kot prijava društva za ekipno 
državno prvenstvo, s tem se 25. člen RP ukine. 
 
 
Predlog spremembe številčenja 26., 27. in 28. člena: 
 
Predlog spremembe številčenja od 26. do 28. člena: 
Zaradi ukinitve 25. člena RP se od 26. do 28. člena spremenijo v 25. do 27. člen RP.  
 
 
 
 
Pripravila: 
Barbara Lemut 

 
 

                              
 
   

 
 


