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Na podlagi 7., 11., 12. in 13. člena statuta Zveze za športni ribolov na morju Slovenije ter 138. člena
pravilnika o tekmovanju v trnkarjenju na morju je skupščina ZŠRMS na predlog izvršnega odbora ZŠRMS
dne 22.04.2006 sprejela pravilnik o registraciji in prestopih tekmovalcev in tekmovalk iz društva v društvo
ZŠRMS, ki podrobno ureja registracijo tekmovalcev in ves postopek v zvezi z njo.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pomen kratic in izrazov)
1. ZŠRMS je kratica za Zvezo za športni ribolov na morju Slovenije
2. MŠRD je kratica za Morsko športno ribolovno društvo ali klub
3. društvo (MŠRD) je društvo ali klub, ki se ukvarja z morskim športnim in/ali podvodnim
športnim ribolovom.
4. tekmovalec (tekmovalci) je oseba, član-ica društva, ne glede na spol in starost.
5. ribolovno dovoljenje (dovolilnica) je dovoljenje za opravljanje ribolova in velja od 1.
Januarja do 31. decembra tekočega leta..
6. licenca tekmovalca je dokument, ki dokazuje, da je tekmovalec registriran in ima pravico
uradno tekmovati v tekočem letu.
7. register je evidenca izdanih licenc, torej registriranih tekmovalcev za določeno obdobje.

2. člen
Ta pravilnik:
• določa pravila in postopek registracije tekmovalcev, ki tekmujejo na državnem in društvenem nivoju,
ureja pravico nastopa na društvenih in državnih tekmovanjih,
• opredeljuje pravico do prestopa iz enega v drugo društvo na območju Republike Slovenije,
• opredeljuje prehode v tujino,
• predpisuje temeljne pogoje ter pravila na področju pogodbenih razmerij in denarnih nadomestil.
3. člen
Pravilnik o registraciji tekmovalcev ZŠRMS je v skladu s statutom ZŠRMS in pravilnikom o tekmovanjih v
trnkarjenju na morju. Za registracijo društva se neposredno uporabljajo določbe Statuta ZŠRMS.

4. člen
Vsak tekmovalec, član društva v Republiki Sloveniji mora biti registriran pri ZŠRMS za vsako tekmovalno
leto (sezono).
5. člen
Upoštevajoč ta pravilnik opravi registracijo tekmovalcev tekmovalna komisija, tehnično pa jo izvaja v
njenem imenu zadolžena oseba ZŠRMS.
Tekmovalna komisija ZŠRMS izvrši prvo registracijo kakor tudi prestope posameznega tekmovalca iz
društva v društvo.
Tekmovalna komisija ZŠRMS vodi register vseh registriranih tekmovalcev. Register vsebuje naslednje
podatke:
- ime, priimek ter rojstne podatke tekmovalca
- državljanstvo
- naziv društva
- matična številka registracije
- datum pravice nastopa za društvo
- leto prve registracije
- veljavnost registracije za tekočo tekmovalno sezono
6. člen
Vsak tekmovalec mora imeti veljavno licenco. Predlagatelj za izdajo licence je matično društvo
tekmovalca praviloma istočasno z vložitvijo zahteve za letno podaljšanje članstva ZŠRMS oz. za
ribolovno dovoljenje.
Pred izdajo licence mora predlagatelj plačati takso za registracijo. Višina takse za registracijo znaša 1
EUR . Licenca je veljavna od dneva izdaje do 31. decembra.
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II. REGISTRACIJA TEKMOVALCEV
7. člen
Vsak tekmovalec se lahko registrira samo za eno društvo. Tekmovalec pridobi pravico do nastopa takoj
po izdaji licence. Tekmovalec, ki nima licence sme tekmovati le izven konkurence.
8. člen
Tuji državljani ali osebe brez državljanstva z urejenimi dokumenti se lahko registrirajo za katerokoli
društvo iz območja Republike Slovenije in sicer po pravilih FIPS-M in v skladu z določbami tega
pravilnika.
9. člen
Ribiško društvo ima lahko hkrati registrirane največ tri tekmovalce iz tujine.
10. člen
Pravico nastopa v konkurenci na ribiških tekmovanjih, ki jih organizira ZŠRMS imajo le tekmovalci, ki
imajo veljavno registracijo, ki jo dokazujejo z veljavno licenco.
Ne glede na registracijo lahko tekmovalec nastopi tudi za drugo društvo na prijateljskih, revijalnih ali
priložnostnih tekmovanjih, vendar le s soglasjem matičnega društva.
11. člen
Tekmovalec pridobi pravico nastopa na tekmovanjih takoj po registraciji. Registracija tekmovalca je
obvezna v naslednjih primerih:
1. če se kot začetnik registrira za katerikoli društvo v RS
2. če njegovo društvo preneha obstajati
3. če se njegovo društvo združi z drugim društvom
4. če se njegovo društvo razdeli na več manjših društev
5. če sam želi prestopiti v drugo društvo
6. če je zadnja registracija starejša od enega leta.
Ko društva prenehajo z delovanjem v skladu z Zakonom o društvih, imajo njihovi tekmovalci pravico do
registracije za nova društva tudi izven prestopnega roka. Pravico do nastopa na tekmovanjih imajo takoj
po izvršenem postopku registracije.
Če društvo odpove sodelovanje na tekmovanjih ZŠRMS in/ali preneha z delovanjem, se lahko njegovi
tekmovalci registrirajo za drugo društvo v prestopnem roku.
12. člen
Prehod tekmovalca iz enega društva v drug društvo je mogoč v času prestopnega roka, ki je od 01. do
15. decembra tekočega leta.
Termin prestopnega roka se objavi v tekmovalnem koledarju ZŠRMS. Za datum oddaje zahtevka se šteje
datum poštnega žiga na poštni pošiljki.
13. člen
Postopek registracije tekmovalca, ki se prvič registrira prične društvo s prijavo tekmovalni komisiji za vpis
v knjigo članstva:
- na osnovi pisne zahteve (prijavnice) za registracijo tekmovalca
- podpisane pristopne izjave tekmovalca v članstvo društva (kopija)
- ena fotografija tekmovalca
Za prvo registracijo ni potrebno vplačati takse.
14. člen
Pisna zahteva oz. prijavnica za sprejem v članstvo društva mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
a) ime in priimek tekmovalca
b) državljanstvo
c) datum in kraj rojstva
d) naslov prebivališča
e) davčno številka
f) številko zdravstvene izkaznice
g) lastnoročni podpis
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Zahtevo za sprejem v članstvo (prijavnico) za tekmovalca, ki je mlajši od 18. let, podpiše tudi eden od
staršev oz. skrbnik.
15. člen
Tekmovalec je lahko registriran za društvo pod naslednjimi pogoji:
a) da izpolni prijavnico, če se prvikrat včlani v društvo
b) da ima veljavno izpisnico, če prestopa iz enega v drugo društvo
c) predloži potrdilo oziroma izpisnico federacije tuje države, v kateri je tekmovalec tekmoval
d) predloži potrdilo o plačanem nadomestilu po pogodbi oz. pravilniku ZŠRMS (ni potrebno pri prvem
vpisu)
e) predloži eno fotografijo tekmovalca
f) da ima veljavno ribolovno dovoljenje
g) da ima poravnano letno članarino
h) da ima poravnano takso (ni potrebno pri prvem vpisu).
16. člen
Če je prijava za registracijo nepopolna, tekmovalna komisija pozove vlagatelja, da vlogo popravi ali
dopolni in določi rok, do katerega mora vlogo popraviti ali dopolniti.
Če vlagatelj v določenem roku ne dopolni vloge, registracijski organ prijavo zavrne.
17. člen
Zoper tekmovalca, ki podpiše pristopno izjavo ali pogodbo za več društev, se uvede disciplinski
postopek.
V registracijskem postopku se šteje kot veljavna tista izjava oziroma pogodba, ki je bila podpisana prej .
18. člen
Tekmovalec lahko pridobi pravico nastopanja za društvo v tujini, če dobi soglasje svojega društva in
pristojne komisije ZŠRMS. Pisno zahtevo za izdajo soglasja pošlje tekmovalec, pri čemer mora predložiti:
a) dokazilo, da je iztekla pogodba z društvom ali je tekmovalec dobil soglasje za prekinitev pogodbe s
svojim društvom, ali je pogodba iz drugih razlogov prekinjena
b) v primeru, da tekmovalec nima pogodbe, izpisnico iz društva
c) pisno soglasje društva, da se strinja z nastopanjem za društvo v tujini
d) odobritev tekmovalne komisije ZŠRMS, ko gre za nesoglasje med tekmovalcem in društvom
e) dokazilo, da je bila s strani tekmovalca poravnana ZŠRMS odškodnina za prestop v društvo v tujini
(36. člen)
19. člen
Tekmovalna komisija ZŠRMS lahko izda sklep, da ne dovoli nastopanja za društvo v tujini, če to zahteva
širši tekmovalni interes slovenskega športnega ribolova na morju, posebno pa uspešen nastop
reprezentance Slovenije na pomembnih mednarodnih prireditvah. Sklep o tem se mora dostaviti
tekmovalcu v 30. dneh po dostavi pisne zahteve za izdajo soglasja za nastopanje za društvo v tujini.
Za tekmovalce, ki niso državljani Slovenije ter se registrirajo kot tekmovalci za člane ZŠRMS, veljajo
enaki pogoji kot za domače tekmovalce s tem, da morajo predložiti tudi pisno dovoljenje svoje nacionalne
ribiške zveze.
20. člen
Pritožbo na sklep tekmovalne komisije ZŠRMS lahko tekmovalec pošlje na ZŠRMS v 15. dneh po
prejemu sklepa, s katerim ni dobil soglasja za nastopanje za društvo v tujini. Pritožbo rešuje izvršni odbor
ZŠRMS, katerega sklep je dokončen.
V primeru, da se tekmovalec ne strinja z odločitvijo izvršnega odbora ZŠRMS, se lahko pritoži na prizivni
kolegij FIPS-M.
21. člen
Tekmovalec, ki odhaja v drugo društvo v tujino in ima status državnega reprezentanta, si mora v pogodbi
s tujim društvom zagotoviti pravico do nastopa za reprezentanco Slovenije. O tem lahko ZŠRMS podpiše
posebno pogodbo s tujim društvom.
22. člen
Tekmovalec, ki namerava zamenjati društvo, mora z namero pravočasno, najmanj pa 14. dni pred
pričetkom prestopnega roka pisno seznaniti pristojni organ matičnega društva.
Svoj uradni zahtevek posreduje društvu s priporočeno povratno pošto in to najkasneje zadnji dan
prestopnega roka. Kot datum zahtevka za izpisnico se šteje datum poštnega žiga na potrdilu o oddaji
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poštne pošiljke.
Pristojni organ društva mora o tekmovalčevi zahtevi odločiti najkasneje v roku osmih dni od prejema
zahteve. Če v tem roku društvo tekmovalcu ne izda izpisnice, mora v istem roku izdati tekmovalcu pisni
sklep, da se zahteva za izdajo izpisnice zavrne. V sklepu morajo biti navedeni razlogi za zavrnitev izdaje
izpisnice. Sklep podpiše pooblaščena oseba društva.
V primeru molka se šteje, da pristojni organ društva soglaša z izdajo izpisnice.
Kadar gre za enostransko prekinitev pogodbe v skladu s pogodbenimi določili in ena od strank še vedno
ne soglaša s prekinitvijo pogodbe, mora tekmovalna komisija spor obravnavati v 14. dneh po prejemu
zahteve ene od pogodbenih strank. Kopijo pritožb morajo poslati obe stranki v postopku, vsaka nasprotni
strani.
23. člen
Po prejemu zahtevka za izpisnico, društvo ne sme kaznovati oz. suspendirati tekmovalca.
24. člen
Izpisnica mora obsegati:
- priimek in ime tekmovalca
- dan, mesec in leto rojstva
- datum zadnjega nastopa za društvo
- podatke o morebitni kazni ali suspenzu, ki je še v veljavi in naziv organa, ki je kazen in/ali suspenz
izrekel
- podatke o nadomestilu (odškodnini)
- izjavo o vrnjeni zadolženi opremi in poravnanih obveznostih
- datum, žig in podpis pristojnega organa
25. člen
Če so izpolnjeni vsi pogoji iz členov 15., 16., 20. in 22. tega pravilnika, društvo pošlje registracijski komisiji
ZŠRMS na posebnem obrazcu, katerega predpiše ZŠRMS, pisno zahtevo za izdajo licence. Društvo
mora razen pisne zahteve za izdajo licence priložiti:
a) dve fotografiji za osebni dokument ki nista starejši od enega leta.
b) drugo dokumentacijo, če je potrebna (izpisnica, dokazila o plačilu odškodnine, oziroma prekinitvi ali
izteku pogodbe) itd. po odločitvi izvršnega odbora ZŠRMS.
26. člen
Registracija je lahko opravljena le, če so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo licence. Registracija mora biti
opravljena in izdana licenca najkasneje v roku 25. dni po prejemu predloga za registracijo, ali pa
odklonjena z utemeljitvijo odklonitve v istem roku.
27. člen
Na registracijo je možna pritožba v osmih dneh po izdani licenci ali odklonitvi in sicer izvršnemu odboru
ZŠRMS kot organu II. Stopnje. Pritožbi mora pritožnik predložiti dokazila o pravočasni oddaji zahtevka za
izdajo izpisnice ter sklep o zavrnitvi izdaje izpisnice, če je le tega tekmovalec prejel. Odločitev Izvršilnega
odbora ZŠRMS je dokončna, sklep o odločitvi prejmeta obe stranki v postopku.
Če v roku osmih dni ni nobene pritožbe, se registracija smatra kot veljavna.
28. člen
Če se tekmovalec, ki prestopa iz društva v društvo, ne registrira v prestopnem roku, mora z registracijo
počakati na naslednji prestopni rok.
Če tekmovalec pisno prekliče pristopno izjavo za novo društvo preden je bil zanj podan predlog za
registracijo, ostane še naprej član dosedanjega društva.
Preklic mora pisno posredovati novemu društvu, kopijo preklica pa dostaviti tekmovalni komisiji ZŠRMS
ter dosedanjemu društvu.
29. člen
Medsebojne obveznosti med društvom in tekmovalcem se urejajo s pogodbo.
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III. POGODBE IN NADOMESTILA
30. člen
Po včlanitvi v novo društvo lahko tekmovalec sklene z vodstvom društva pisno pogodbo, s katero se
določi medsebojne obveznosti oziroma pravice in dolžnosti in morebitno odškodnino pri prestopu v drugi
društvo. Pogodba se lahko sklene za obdobje najmanj enega leta.
31. člen
Društvo lahko sklene pogodbe z vsemi tekmovalci, ki so zanj registrirani. Za tekmovalca, ki še nima 18 let
pogodbo podpiše tudi eden od staršev oz. skrbnik.
32. člen
Če katera od pogodbenih strank ne izpolnjuje obveznosti, ki so določene s to pogodbo, lahko zahtevata
njeno razveljavitev. V primeru spora odloča na prvi stopnji tekmovalna komisija ZŠRMS, v primeru
pritožbe na sklep komisije pa na drugi stopnji izvršni odbor ZŠRMS. Odločitev drugostopenjskega organa
je dokončna.
33. člen
Če tekmovalca veže na društvo veljavno pogodbeno razmerje, sklenjeno na podlagi pisne pogodbe,
lahko prestopi v drug društvo le s soglasjem društva, na katerega je pogodbeno vezan in proti plačilu med
društvoma dogovorjenega nadomestila.
34. člen
Tekmovalec, ki z društvom nima sklenjene pisne pogodbe, lahko pod pogoji iz tega pravilnika prestopi v
drugo društvo proti plačilu nadomestila.
Višina nadomestila iz prejšnjega odstavka se oblikuje na podlagi dejanskih in za razvoj in afirmacijo
tekmovalca potrebnih stroškov.
Podrobnejše kriterije in merila za določitev nadomestila je določil s sklepom izvršni odbor ZŠRMS in
sicer:
pri prestopih tekmovalcev iz društva v društvo na območju Republike Slovenije se višina odškodnine
določi na osnovi naslednjih kriterijev:
a) na podlagi določil pogodbe društvo – tekmovalec
b) na podlagi dogovora društvo – društvo
c) v kolikor ni možen dogovor po točki a in b se odškodnina določi na podlagi: (1., 2. in 3.)
1. po kategorizaciji tekmovalcev
2. po številu zaporednih sezon članstva v društvu, iz katerega odhaja
3. po številu sezon v katerih je bil član državne reprezentance
Tekmovalna komisija lahko izda licenco takoj, ko je poravnana odškodnina po določilih kriterijev za
določanje odškodnine ZŠRMS.
Vlogo za izračun odškodnine po tej točki vloži društvo, kamor tekmovalec prestopa in jo priloži k
vloženemu zahtevku za prestop. Izračun odškodnine na podlagi v vlogi navedenih podatkov opravi tajnik
ZŠRMS, potrdi pa ga izvršni odbor ZŠRMS.
Točkovanje za izračun višine odškodnine po kriterijih iz 1. in 2. člena teh kriterijev je:
1. Po kategorizaciji tekmovalcev (velja za zadnja 4. leta):
- športnik svetovnega razreda
- športnik mednarodnega razreda
- športnik perspektivnega razreda
- športnik državnega razreda
- športnik mladinskega razreda
- športnik (registriran tekmovalec)

50
20
10
6
4
1

točk
točk
točk
točk
točke
točka

2. Po številu zaporednih sezon članstva v društvu, iz katerega odhaja:
- tekmovalna sezona
1 točka
3. Po številu sezon, v katerih je bil član državne reprezentance (velja za zadnja 4. leta):
- mladinske reprezentance
4 točke / sezona
- članske reprezentance
6 točk /sezona
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Točke se upoštevajo za zadnja 4 leta za vse navedene kategorije izključno za nastope v dresu državne
reprezentance.
Višina odškodnine za vložena materialna in finančna sredstva za usposabljanje in vzgojo tekmovalca se
izračuna tako, da se vsota točk iz 34. člena teh kriterijev pomnoži z vrednostjo točke, ki znaša 30 EUR .
Društva se lahko dogovorita, da tekmovalec prestopi brez plačila odškodnine na podlagi izdane izpisnice
društva iz katerega odhaja. Višina nadomestila iz tega člena je lahko določena tudi s pisno pogodbo med
društvoma, vendar pa tako določeno nadomestilo ne more presegati višine nadomestila, določenega s
strani izvršnega odbora ZŠRMS.
Izračunano oziroma dogovorjeno višino odškodnine je društvo, v katerega tekmovalec prehaja, dolžan
poravnati v roku 15. dni po prejemu računa na ustrezen račun društva, iz katerega tekmovalec odhaja.
Brez plačane odškodnine tekmovalec nima pravice do registracije za novo društvo. Dopuščena je
možnost, da društva uredita način plačila odškodnine v drugačni obliki.
Pri prestopu tekmovalcev pripada ZŠRMS odškodnina v višini 15% vrednosti, izračunane po veljavnih
kriterijih kadar se uporabi pravilnik.
Spore v zvezi s tem členom rešuje na prvi stopnji tekmovalna komisija, na drugi stopnji pa izvršni odbor
ZŠRMS. Odločitev izvršnega odbora je dokončna.
35. člen
Nadomestilo oziroma odškodnina zapade v plačilo pred rokom za registracijo. Tekmovalec se za novo
društvo ne more registrirati toliko časa, dokler ne predloži potrdila o plačanem nadomestilu. Višino in
način poravnave odškodnine sporoči ZŠRMS v staro tekmovalčevo društvo.
36. člen
Društvo, iz katerega tekmovalec odhaja v tujino, ima pravico do odškodnine, ki pa mora biti praviloma
višja od odškodnine za prehod v društvo na področju Republike Slovenije. Vrednost točke v tem primeru
znaša 40 EUR.

IV. PREHODNE KONČNE DOLOČBE
37. člen
Ta pravilnik je pričel veljati s sprejemom na skupščini ZŠRMS (zavedeno v Portorožu, 22.04.2006)
38. člen
Spremembe tega pravilnika so bile sprejete na redni seji Skupščini Zveze za športni ribolov Slovenije dne
12.04.2008.

Aleksander ŠKRABAN

Predsednik
Zveze za športni ribolov na morju Slovenije

