Na osnovi sklepa IOVZS.212 je Izvršni odbor Veslaške zveze Slovenije na 23. redni seji
dne 9.7.2020 sprejel

PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH VESLAČEV TEKMOVALCEV
(PRP VZS)

I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Športnik (v nadaljevanju: veslač, pojem se uporablja za oba spola) je na osnovi 32. člena
Zakona o športu (ZŠpo-1) vsaka fizična oseba, ki je registrirana pri Veslaški zvezi Slovenije
in tekmuje v uradnih tekmovanjih VZS.
2. člen
Veslač se registrira pri Veslaški zvezi Slovenije na osnovi članstva v enem od veslaških
društev, ki je član VZS.
3. člen
Registracija v Veslaški zvezi Slovenije traja 12 mesecev in se obnavlja (podaljšuje) na
osnovi tekmovanja na uradni tekmi VZS.
Vsak klub je dolžan VZS v roku 10 delovnih dni sporočati podatke o novih članih ali
prenehanju članstva posameznega veslača.
4. člen
Seznam registriranih veslačev (register) objavi VZS dvakrat letno, in sicer 15.3. in 31.12.
za vsako tekoče leto.
5. člen
Pravila o prestopih veljajo za vse veslače vseh starostnih kategorij, ki so registrirani pri
Veslaški zvezi Slovenije, razen za veslače navedene v 28. členu tega pravilnika.
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
•
•
•
•
•

matični klub - klub v Sloveniji ali tujini, iz katerega veslač prehaja v drug klub;
nov klub - klub v Sloveniji ali v tujini, v katerega prehaja veslač;
izpisnica - listina, s katero veslač dokazuje prenehanje članstva v klubu;
soglasje matičnega kluba za prestop – listina, s katero matični klub poda soglasje
k izstopu;
registracija - listina, ki omogoča veslaču nastopanje na regatah, ki so v koledarju
VZS in FISA.
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6. člen
Veslači, ki so registrirani pri VZS, lahko prestopajo iz enega v drugi klub pod pogoji in na
način, kot je določeno v tem pravilniku.
O zadevah iz tega pravilnika odloča Tekmovalna komisija, strokovno podporo pa zagotavlja
sekretar.
7. člen
Vsa korespondenca med veslači in klubi ter med klubi in VZS v zvezi z registracijo in
prestopanjem mora potekati s priporočeno pošto ali po elektronski pošti na uradni naslov
posameznega kluba (ali njegovega vsakokratnega predsednika) in sekretarja VZS, ki so
objavljeni na spletni strani VZS.
8. člen
Za razlago tega pravilnika je pristojen Izvršni odbor VZS.

II. REDNI PRESTOPNI ROK ZA VSE VESLAČE
9. člen
Prestop iz matičnega kluba v nov klub se lahko izvrši v prestopnem roku, ki traja od 1.
oktobra do 31. oktobra vsako leto.
V kolikor je tekmovalna sezona podaljšana, nov termin rednega prestopnega roka in z njim
povezane roke s sklepom določi Izvršni odbor VZS najkasneje do 1. septembra vsako leto.
10. člen
Vse aktivnosti v zvezi s prestopom veslača iz matičnega kluba v nov klub, vključno s
plačilom odškodnine matičnemu klubu ali s sklenitvijo dogovora o poravnavi obveznosti
zaradi prestopa, morajo biti zaključene do 31. oktobra tekočega leta.
11. člen
Nov klub mora poslati popolno dokumentacijo, v skladu z določili 20. in 21. člena tega
pravilnika, Veslaški zvezi Slovenije do 31. oktobra tekočega leta.
12. člen
Veslaška zveza Slovenije bo opravila registracijo veslača za nov klub do 10. novembra
tekočega leta.
Zamuda roka s strani VZS ne more vplivati na veljavnost prestopa.
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III. IZREDNI PRESTOPNI ROK
13. člen
Izredni prestopni rok je namenjen izrednim primerom in se lahko opravi kadarkoli med
letom, pogoj za veljavnost je soglasje matičnega in novega kluba ter soglasna potrditev
prisotnih članov na seji Izvršnega odbora VZS, pri čemer so iz glasovanja izločeni tisti člani
Izvršnega odbora, kateri so člani matičnega ali novega kluba.
14. člen
Za prestop je potrebna predložitev enake dokumentacije kot je določeno v 11. členu.
Soglasji matičnega in novega kluba za prestop v izrednem roku morata biti potrjeni na
najvišjem izvršnem organu kluba (izvršni odbor ali upravni odbor oz. organ, določen s
statutom posameznega kluba).

IV. POSTOPEK PRESTOPANJA
15. člen
Veslač, ki želi prestopiti v drug klub zahteva soglasje matičnega kluba za prestop, kateremu
mora priložiti soglasje novega kluba, da lahko prestopi v nov klub. V kolikor matični klub
na zahtevo za soglasje za prestop ne odgovori v 10-ih delovnih dneh se šteje, da s
prestopom soglaša.
Zahtevo za soglasje za prestop mora veslač poslati matičnemu klubu najkasneje do 1.
oktobra tekočega leta na uradni naslov kluba.
16. člen
Po prejemu zahtevka za soglasje za prestop sme postaviti matični klub zahtevek za
odškodnino ali zahtevek za pogajanja novemu klubu na podlagi 27. člena tega pravilnika
ali pogodbe.
17. člen
Zahtevek za odškodnino ali pogajanja mora dati matični klub novemu klubu najkasneje v
roku 10 (deset) dni od prejetja zahtevka za soglasje za prestop veslača, ki želi prestopiti.
18. člen
Če matični klub ne poda pisnega zahtevka za odškodnino ali pogajanja novemu klubu v
roku iz 17. člena, nov klub ni dolžan plačati odškodnine.
19. člen
Matični klub ne more suspendirati veslača, niti pričeti disciplinskega postopka po datumu,
ko je prejel zahtevo za soglasje za prestop ali zahtevo za razveljavitev pogodbe.
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20. člen
Za registracijo veslača mora nov klub predložiti VZS popolno dokumentacijo, ki mora
vsebovati naslednje dokumente:
-

zahtevek tekmovalca matičnemu klubu za prestop,

-

soglasje matičnega kluba za prestop,

-

soglasje novega kluba.

21. člen
Veslač ki ima z matičnim klubom sklenjeno pogodbo, ki še ni potekla, želi pa prestopiti v
nov klub, lahko prestopi le, če se matični klub in nov klub pisno sporazumeta o prekinitvi
pogodbe ter o prevzemu obveznosti do veslača in matičnega kluba.
V primeru, da veslač nima sklenjene pogodbe z matičnim klubom lahko prestopi v novi
klub tudi, če ni prejel soglasja matičnega kluba ter tudi če se kluba še nista uspela
dogovoriti med seboj glede morebitne odškodnine.
Ne glede na določilo drugega odstavka tega člena ima matični klub še naprej vsa
upravičenja glede odškodnine, kot to določa ta pravilnik.
22. člen
Veslač si pridobi pravico nastopa za nov klub naslednji dan po izdaji sklepa o registraciji.
23. člen
Veslač, ki ni nastopal na regatah po koledarju VZS za klub, ki je član VZS, več kot eno leto,
se obravnava kot neregistriran veslač in je lahko registriran za novi klub na način kot velja
za prvo registracijo.
Novi klub mora o registraciji obvestiti VZS do 3. oktobra.

V. ODŠKODNINE PRI PRESTOPANJU
24. člen
Novi klub, v katerega veslač prihaja, je dolžan matičnemu klubu plačati odškodnino,
določeno v 27. členu tega pravilnika v roku 15 dni po prejemu zahtevka za odškodnino, če
se kluba ne dogovorita drugače, oziroma v skladu z določili pogodbe med matičnim klubom
in veslačem.
25. člen
Odškodnina se določa na osnovi tabele iz 27. člena tega pravilnika. Odškodnina se določa
glede na dosežene rezultate, ki upoštevajo tudi starostno kategorijo.
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26. člen
Za višino odškodnine se upošteva višji znesek na osnovi rezultatov tekoče in predhodne
tekmovalne sezone.
27. člen
Višina odškodnine znaša (v EUR):
-

Brez kategorizacije: 125 EUR
Mladinski razred: 250 EUR
Državni razred: 500 EUR
Perspektivni razred: 1.000 EUR
Mednarodni razred: 1.500 EUR
Svetovni razred: 2.500 EUR
Olimpijski razred: 3.000 EUR

Za matični klub iz katerega je tekmovalec odšel ostanejo vsi finančni prihodki za obdobje
trajanja statusa ( kategorizacije) oziroma največ eno leto. Če je športnik v novem klubu
dosegel enak ali višji status (kategorizacija), se z novo objavo pri OKS tudi finančne
ugodnosti prenesejo na nov klub.
28. člen
Odškodnina se ne plača za starostno kategorijo pionirjev in pionirk (veslače/ice mlajše od
15 let).
29. člen
V kolikor se nov klub z zahtevkom za odškodnino matičnega kluba zaradi odsotnosti
tekmovalnih rezultatov in/ali drugih okoliščin ne strinja, lahko v roku 10 dni od prejema
zahtevka za odškodnino matičnega kluba, na Sekretarja VZS naslovi zahtevek za
odpustitev oz. znižanje odškodnine, katero sekretar posreduje matičnemu klubu, ki nanjo
lahko odgovori v 10 dneh.
O zahtevku za odškodnino in zahtevku za odpustitev oz. znižanje odškodnine na naslednji
seji, na katero sta vabljena tudi oba kluba, odloča Tekmovalna komisija, pri čemer so iz
odločanja izločeni tisti člani Tekmovalne komisije, ki so člani matičnega ali novega kluba.
Če ima zaradi izločenih članov tekmovalna komisija manj kot dva člana, samo za potrebe
odločanja glede konkretnega prestopa Izvršni odbor VZS imenuje začasnega člana
tekmovalne komisije, ki ni član matičnega ali novega kluba.
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VI. PRITOŽBA
30. člen
Zoper sklep Tekmovalne komisije se veslač in klub lahko pritožita v osmih (8) dneh od
prejema sklepa na Izvršni odbor VZS, pri čemer se morajo iz odločanja izločiti tisti člani
Izvršnega odbora, ki so člani matičnega ali novega kluba.
Pritožba zoper sklep Tekmovalne komisije ne vpliva na pravico nastopa.
Zoper sklep Izvršnega odbora VZS je v roku osmih (8) dni dopustna pritožba na Skupščino
VZS, pri čemer se pritožba pošlje na naslov Sekretarja VZS, ki zadevo uvrsti na dnevni red
prve naslednje sklicane Skupščine. Odločitev Skupščine je dokončna.

VII. PLAČILO ODŠKODNINE
31. člen
V kolikor nov klub odškodnine ne poravna:
-

v roku 15 dni od prejema zahtevka za plačilo odškodnine s strani matičnega kluba ali
v primeru vložitve pritožbe, v roku 15 dni od odločitve zadnjega organa VZS, ki odloča
o njegovi pritožbi,

VZS poravna odškodnino domicilnemu klubu skladno s 27. členom tega pravilnika oziroma
v višini, ki izhaja iz zadnje odločbe organa VZS, ki je odločal o zadevi. VZS poravna
odškodnino domicilnemu klubu v imenu in za račun novega kluba s prenakazilom sredstev
VZS, do katerih je sicer po aktih VZS upravičen novi klub.

VIII. MEDNARODNI PRESTOPI
32. člen
Za veslaško organizacijo v Sloveniji se lahko registrirajo tudi tuji državljani, ki imajo
pravico nastopa na tekmovanjih po koledarju VZS in v skladu z razpisi regat.
K registraciji tujega veslača za slovenski klub mora podati soglasje nacionalna zveza
države, iz katere prihaja veslač, kadar je to potrebno po pravilih FISA in/ali Evropske
veslaške konfederacije.
Ta pravilnik prične veljati z 10.7.2020, pri čemer z dnem uveljavitve preneha veljati
besedilo predhodne verzije pravilnika.

Bled, 9.7.2020
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