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Opomnik za izpolnjevanje obrazca  Vpis v register tekmovalcev ( Obr. 02-08) 

 
Strelska zveza Slovenije posredno od svojih članic pridobiva podatke članstva za potrebe vodenja evi-
denc in registrov za kar potrebuje osebne podatke, katere pridobi s pomočjo Obr.02-08. 

Z uveljavitvijo Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR Uredba EU št.2016/679) in Zakonom 

o varstvu osebnih podatkov je potrebno za obdelavo in zbiranje osebnih podatkov pridobiti nova so-

glasja. Le ta bodo arhivirana tudi na SZS zato morajo vsi registrirani tekmovalci izpolniti in podpisati 
nove obrazce. Ne glede na to, da so bile oz. bodo za sezono 2019 – 2020 registracije potrjene z ePrijavo 

se bodo iz ePrijave umaknile vse registracije, za katere novo soglasje ne bo pravočasno dostavljeno na 

SZS. S tem tekmovalcem ne bo mogoč nastop na tekmovanjih v okviru SZS. 
 

Sam postopek izpolnjevanja obrazca bo potekal na več možnih načinov. Za vsak način bomo v kratkem 

opomniku v nadaljevanju opisali postopek. Najbolj enostaven je ta, da vsak tekmovalec na svojem raču-

nalniku odpre prazen obrazec in ga izpolni, saj bo imel v spustnem seznamu več možnosti za potrditev 
izbire. Tak obrazec bo lahko tudi podpisal z digitalnim potrdilom ali pa vstavil sliko s svojim podpisom 

in ga shranil v pdf. Izpolnitev brez digitalnega potrdila oz. vstavljenega podpisa bo zahteval izpolnitev 

obrazca, tiskanje in lastoročni podpis. Ročno izpolnjevanje pa bi odsvetovali, saj bi bila lahko pisava 
nečitljiva in bi prihajalo do napak. V vsakem primeru pa je potrebno nato skeniranje v pdf v kolikor se 

bo na SZS dostavljalo po elektronski pošti. 

 
Za novo registrirane tekmovalce je potrebno dostaviti tudi fotografijo. Fotografijo lahko naredite tudi 

sami z digitalnim telefonom. Ozadje mora biti nevtralne enake barve, zajemati pa mora obraz in del 

ramen (enako kot za osebno izkaznico). Fotografijo poimenujte : Priimek ime članica SZS in jo v digi-

talni obliki skupaj z obrazcem pošljite na SZS. 
 

V kasnejši fazi bo zaživela aplikacija eRegister s katerim naj bi bil postopek enostavnejši 

 
 

Izpolnjevanje obrazca PRIJAVA ZA VPIS V REGISTER TEKMOVALCEV 

 
Kakšen obrazec si boste prenesli na trdi disk preverite v nadaljevanju. 

 

Iz spletne strani SZS (oz. poslan obrazec po elektronski pošti) obrazci prenesite Obr 02-08 Prijava za 

vpis v register tekmovalcev (word)  in shranite na trdi disk računalnika pod »Priimek Ime in članica 
SZS.  

-V kolikor ste že registrirani oz. ste bili v preteklosti, na obrazcu v zgornjem desnem kotu vpišite št. 

registracije. V kolikor še niste bili pa v obrazcu polje »vpišite« pobrišite in pustite prazno. 
-Članica SZS: iz spustnega seznama izberite članico, katere član ste. Tu ni možno nobeno dodajanje ali 

spreminjanje. 

-Osebni podatki: Pri vsakem polju za vpis kliknete v to polje, da potemni, nato vpišete zahtevane po-

datke. Priimek vpišite z velikimi črkami. Rojstne podatke vpišite na način dd. mm. llll, pri kraju rojstva 
pa tudi državo v kolikor je ta v tujini. Pri spolu iz spustnega seznama izberite »M« ali »Ž«. Državljanstvo 

izberite iz spustnega seznama Slovenija, v kolikor pa imate tuje označite izberi in le to popravite z vpi-

som vašega državljanstva. EMŠO mora vsebovati 13 znakov. Izpolni se podatke o stalnem prebivališču, 
ter podatke o začasnem bivališču v kolikor tega imate. Prav tako se vpiše podatek o naslovu elektronske 

pošte in telefonsko številko, kateri podatek pa je bolj namenjen društveni uporabi. 

 
Seznanitev in potrditev soglasij. S klikom v polje kvadratka se le to označi z »x«. Za registracijo tek-

movalca se bodo upoštevala samo polja z danim soglasjem.   

 

Datum izpolnitve: se vpiše samodejno z dnem odpiranja dokumenta. 
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Priloga: fotografija poimenujte jo s priimek ime in članica SZS v primeru nove registracije sicer pustite 

prazno 
 

Če je tekmovalec mlajši od 16 let je potrebno tudi soglasje nosilca starševske odgovornosti, zato v tem 

primeru označimo tudi to.  

 
Podpisan dokument shranjen v pdf pripravimo za posredovanje na SZS po elektronski pošti ali natisnje-

nega (obojestransko) oddamo na SZS. 

 
 

Izpolnjevanje in podpis z digitalnim potrdilom. 

 
V kolikor imate na računalniku shranjeno svoje digitalno potrdilo je postopek priprave dokumenta še 

najbolj enostaven.  

Postopek izpolnjevanja do potrditve soglasij je enak.  

Podpis dokumenta: 
 

Kliknemo orodna vrstica vstavljanje, nato vrstica s podpisom in izberemo Microsoft Officeova vrstica 

s podpisom 
 

 

Tu ni nujno, da kaj vpišemo.  Kliknemo »V redu« 
 

 

 

 
 

 

 
V dokument nam prenese navedeno slikico 

 

                      V ta okvirček nato kliknemo z desnim gumbom miške in se    

                      nam odpre za Podpis - kliknemo 
 

 
 

Tu sedaj lahko vpišemo svoje ime in priimek ali pa iz datoteke 
izberemo sliko, kjer imamo svoj skeniran podpis. 

 

Ko potrdimo podpiši spreminjanje več ni možno in nam je doku-
ment shranilo. 

 

V tem primeru nam bo del obrazca vrglo na drugo stran, zato ga 

tiskamo obojestransko. 
 

 


