Izvršni odbor LZS je na 54. redni seji, dne 07.01.2013 sprejel

PRAVILNIK O REGISTRACIJI LOKOSTRELSKIH
DRUŠTEV/KLUBOV IN NJIHOVIH ČLANOV
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1
S tem pravilnikom se določa način in pogoji za registracijo društev in njihovih članov, pravica nastopanja, prestopi
tekmovalcev iz kluba v klub, združevanje društev, pritožbeni postopki, brisanje iz registra, delo in obveznosti organa
za registracijo in način vodenja evidence ter druga vprašanja, pomembna za registracijo.
1.2
Registracija društev in njihovih članov se vrši na osnovi tega pravilnika in Zakona o društvih. V imenu LZS opravlja
dela v zvezi z registracijo s strani IO LZS pooblaščena oseba.
Društva lahko nastopajo s svojimi posamezniki in ekipami samo ob veljavni registraciji za tekočo sezono.

2. REGISTRACIJA KLUBOV
2.1
Za sprejem društev v članstvo LZS je pristojen IO, ki opravi v skladu s Pravili LZS postopek za včlanitev društva.
Pismeni zahtevek za včlanitev mora vsebovati:
 naziv društva
 sedež društva
 ime, naslov, e-naslov in telefonske številke odgovornih oseb
Zahtevki za včlanitev ali obnovo članstva se lahko dostavijo čez celo koledarsko leto.
2.2
V prilogi zahtevka za včlanitev se obvezno priloži:
 potrdilo o vpisu v register o društvih
 v primeru, da je samo sekcija v okviru drugega športnega društva ali kluba - potrdilo o vpisu v register ŠD
in sklep društva oz. organizacije
 izjavo o najemu oz. lastništvu zunanjega vadbenega prostora
2.3
Zahtevek za včlanitev obravnava IO LZS in o vlogi seznani vse člane LZS, da lahko v roku 30 dni podajo svoj ugovor na
sprejem novega člana. Če izvršni odbor po preteku tega roka ne sprejme ugovorov, prosilcu odobri status člana.
Pristojen organ LZS je dolžan izvršiti včlanitev v roku 30 dni od prejema zahtevka in o tem tudi pismeno obvestiti
vlagatelja. Ob včlanitvi je novo društvo dolžno podpisati pristopno izjavo k članstvu v LZS, s katero potrjuje
seznanjenost z vsemi veljavnimi akti zveze ter plačati enkratno pristopnino v višini, ko jo vsako leto določi IO LZS.
2.4
Klub pridobi licenco za tekoče leto na osnovi plačane letne članarine, ki jo določi IO LZS in podpisa letnega Dogovora.
Klub, ki nima poravnane članarine in ostalih obveznosti po sklepu IO in skupščine, nima pravice nastopanja na
uradnih tekmovanjih za ekipe in posameznike. Prav tako nima pravice do glasovanja na skupščini LZS.

3. REGISTRACIJA TEKMOVALCEV
3.1
Določitev pravice do članstva v društvih je v pristojnosti društev ter v skladu z določili Zakona o društvih (Ur. l. RS, št.:
64/2011; ZDru-1 – UPB2).
3.2
Zahtevek za registracijo ali obnovo licence tekmovalcev lahko društvo dostavi LZS v času cele tekmovalne sezone.
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3.3
Registracija članstva se lahko izvrši samo na osnovi elektronskega vpisa tekmovalca v Evidenco članstva LZS.
3.4
Registracija tekmovalcev se opravlja v času do 15. novembra v vsakem tekočem letu za obnovo in podaljšanje, ter
skozi vse leto za nove člane. Vsi podatki, pomembni za registracijo, se hranijo v arhivu LZS.

4. PRESTOPNI ROKI TEKMOVALCEV
4.1
Tekmovalec sme dati zahtevek za izpisnico oz. prestop iz društa v društvo skozi celo koledarsko leto.
4.2
Pri prestopu tekmovalcev mora novi klub priložiti pismeno soglasje (izpisnico) prejšnjega kluba. Tekmovalec lahko
v tekočem letu nastopa samo za eno društveno ekipo.

5. POSTOPEK PRI PRESTOPU TEKMOVALCEV
5.1
Tekmovalec, ki želi prestopiti v drugo društvo, mora vložiti pismeni zahtevek za izpisnico s priporočeno pošto na
naslov društva iz katerega želi izstopiti. Društvo, na katerega je zahtevek za izpisnico naslovljen, je dolžan v roku 15
dni po prejemu zahtevka izdati izpisnico, v kolikor so izpolnjeni pogoji za prestop.
5.2
Pri zahtevku za registracijo tekmovalcev za novo društvo se priloži:
 izpisnica iz prejšnjega društva ali izjava, da le-ta v določenem roku ni odgovoril na zahtevek o izpisu
 članska izkaznica prejšnjega društva.
5.3
Tekmovalec lahko prestopi v inozemsko društvo v času tekočega leta pod naslednjimi pogoji:
 da se v pogodbi s tujim društvom predvidi možnost in pravica nastopanja za državne selekcije.
 da ima dovoljenje društva, pri čemer se lahko višina odškodnine določa sporazumno
(v kolikor je prestop finančno podprt) tudi mimo definiranih višin po tem pravilniku.
5.4
Če društvo odklanja izstavitev izpisnice oziroma niso izpolnjeni pogoji za izdajo, je dolžan v roku 15 dni po prejemu
priporočenega pisma z vlogo, poslati obvestilo LZS z navedbo razlogov.
5.5
Če društvo v predpisanem roku ne izda izpisnice, niti ne navede razlogov za neizdajo, se smatra, da soglaša s
prestopom.
5.6
Društvo ne more suspendirati tekmovalca, niti sprožiti disciplinskega postopka, po prejemu zahtevka za izpisnico ali
po prenehanju sklenjene pogodbe.

6. ODŠKODNINE
6.1
Društvo iz katerega tekmovalec prestopa, ima pravico do odškodnine od novega društva. V kolikor ima društvo s
tekmovalcem sklenjeno medsebojno pogodbo, se upošteva le ta, v nasprotnem primeru lahko zahteva
(če ni drugačnega dogovora ali soglasja) maksimalno višino odškodnine in sicer:
 športnik svetovnega razreda 1.500,00 €
 športnik mednarodnega razreda 1.000,00€
 športnik perspektivnega razreda 700,00€
 športnik državnega razreda 500,00€
 športnik mladinskega razreda 400,00€
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V primeru, da tekmovalec ne izpolnjuje zgornjih kriterijev, se upošteva najboljša končna razvrstitev preteklega leta
v FITA pokalu, Slovenskem pokalu ali 3D pokalu:
 člani/članice 1. – 3. mesto 400,00€
 mladinci/mladinke 1. – 3. mesto 300,00€
 kadeti/kadetinje 1. – 3. mesto 200,00€
6.2
Za ostale športnike, ki ne izpolnjujejo kriterijev iz 20. člena, imajo društva pravico do najvišje odškodnine 100,00€.
6.3
V kolikor se društvi ne sporazumeta glede prestopa tekmovalca, lahko tekmovalec naprej nastopa za prvotno
društvo. Ta mu v tem primeru mora izdati licenco. V kolikor član tega ne želi, mora pavzirati 12 mesecev, na kar ima
pravico do registracije za novo društvo.
6.4
Izračunano oziroma dogovorjeno višino odškodnine je klub, v katerega tekmovalec prehaja, dolžan poravnati v roku
15 dni po prejemu računa, na TRR starega kluba. Brez plačane odškodnine tekmovalec nima pravice do licence v
novem klubu.

7. PRAVICA NASTOPANJA TEKMOVALCEV
7.1
Tekmovalci pridobijo pravico nastopa, ko se izkažejo z veljavno tekmovalno izkaznico.

8. ZDRUŽEVANJE KLUBOV
8.1
Združevanje dveh ali več društev je možno s sprejemom ustreznega sklepa na ločenih skupščinah zainteresiranih
društev, na kar se skliče ustanovna skupščina novega društva. Tekmovalec se mora v 10 dneh po združitvi izjasniti, če
želi ostati v združenem društvu ali ne. Po preteku tega roka pomeni, da ostaja v novem društvu.
8.2
Novo ustanovljeno društvo pridobi vse pravice, pridobljene v LZS s tem, da v tekmovalnem smislu koristi pridobljene
pravice enega od združenih društev.

9. PRITOŽBENI POSTOPEK
9.1
Na sklep organa za registracijo pri LZS se lahko vloži pritožba. Na prvi stopnji se pritožba naslovi na IO LZS. Rok za
pritožbo je 8 dni po prejemu sklepa za registracijo.
9.2
IO LZS je dolžan prejeto pritožbo obravnavati na svoji prvi seji in o tem pismeno obvestiti vlagatelja. Sklep IO je
dokončen. Možno je edino zahtevati postopek za zaščito zakonitosti na skupščino LZS in to v roku 10 dni po prejemu
sklepa IO.
9.3
Za vsako vloženo pritožbo je potrebno plačati takso na TRR LZS v višini 50,00€.
9.4
Do dokončnega sklepa v pritožbenem postopku na IO LZS, tekmovalec ne sme tekmovati za novo društvo.

10. ORGAN ZA REGISTRACIJO
10.1
Funkcijo prvostopenjskega organa za registracijo opravlja od IO LZS pooblaščena oseba.
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10.2
O registraciji društev in članov se vodi računalniška evidenca. Ta se vodi po načelu javnosti, točnosti, zakonitosti in
dostopnosti.

11. TEKMOVALNA IN ČLANSKA IZKAZNICA - LICENCA
11.1
Registrirani člani LZS dobijo člansko izkaznico z evidenčno številko. Tekmovalna ali članska izkaznica brez nalepljene
nalepke tekočega leta na hrbtni strani ni veljavna. Tekmovalne in članske izkaznice se izdajajo enkrat letno. Društva
bodo tekmovalcem čez celo leto na enotnem obrazcu izdajala potrdila o vpisu v bazo Evidence članstva.
Podatke na članski izkaznici sme preverjati sodnik na tekmovanju, vodstvo posameznega tekmovanja in IO LZS. V
primeru izgube članske izkaznice, zaprosi društvo za izdajo dvojnika. Višino plačila določi IO LZS v Dogovoru.

12. PRENEHANJE REGISTRACIJE
12.1
Društvo se izbriše iz registra klubov, včlanjenih v LZS, če:
 se naknadno ugotovi netočnost podatkov, danih ob registraciji,
 društvo preneha z delovanjem,
 se združi z drugim društvom,
 se s strani pristojnega organa državne uprave prepove delo društva,
 društvo ne poravna članarine po pogodbi - letnem Dogovoru.
12.2
Tekmovalca se izbriše iz registra tekmovalcev v naslednjih primerih:
 če se ugotovi netočnost podatkov, danih ob registraciji,
 če dobi izpisnico iz društva,
 preneha z delovanjem matičnnega kluba/društva,
 po sklepu disciplinske komisije.

13. ZAKLJUČEK
13.1
Zaradi vpogleda v področje registracij sta predsednik LZS in IO LZS dolžna enkrat letno poročati skupščini
o številčnem stanju registriranih klubov in njihovih članov.

Ljubljana, 07.01.2013
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