Na osnovi sklepa je upravni odbor na svoji, dne 4.12.2009 sprejel:
PRAVILNIK O PRESTOPU TEKMOVALCEV V TUJINO
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije ter način določanja odškodnine Bob zveze slovenije (v
nadaljevanju: BZS) pri prehodu tekmovalcev v klube v tujini.
2. člen
Pravila iz tega pravilnika veljajo za vse člane BZS in vse tekmovalce registrirane pri
BZS.
3.člen
Pravice in obveznosti klubov in tekmovalcev, pri prestopu iz kluba v klub se določajo
po naslednjih načelih:
 Tekmovalec po svoji presoji izbere klub v katerem bo tekmoval. Prestop iz
kluba v klub se izvaja v skladu s splošnimi akti BZS, zlasti Pravilnika o članstvu
v BZS in registraciji tekmovalcev in tega pravilnika.
 Klub iz katerega tekmovalec prestopa v drugi klub ima pravico do odškodnine,
na podlagi vloženih sredstev za razvoj in uveljavitev tekmovalca.
 V primerih, ko tekmovalec prestopa v klub v tujini, ima pravico do odškodnine
tudi BZS, če je tekmovalec nastopal na enem od zadnjih štirih svetovnih
prvenstev oz. Če je kadarkoli nastopil za slovensko reprezentanco na
mednarodnih tekmovanjih.
 Klubi iz katerega igralec prestopa v drugi klub ima pravico tudi do dodatne
odškodnine iz naslova materialne in finančne ugodnosti dane tekmovalcu.
 Klub, ki ima pravico do odškodnine, se lahko slednji odpove deloma ali v
celoti.
4. člen
Za razlago tega pravilnika je pristojen Izvršilni odbor BZS, ki pa lahko za to pooblasti
komisijo za registracijo BZS.
2. PRESTOP TEKMOVALCA V KLUB V TUJINI
5. člen
Odškodnina predstavlja nadomestilo za vložena sredstva v razvoj in uveljavitev
tekmovalca v času, ko je bil član nekega kluba. Odškodnino je dolžan plačati klub v
katerega prestopa igralec.
O višini odškodnine se kluba dogovorita med seboj, pri čemer upoštevata tudi
določila tega pravilnika.
6. člen

Klub, ki ima pravico do odškodnine, se lahko slednji odreče deloma ali v celoti, ne
glede na to pa mora klub v tujini plačati odškodnino BZS za prestop tekmovalca v ta
klub.
7. člen
Odškodnino za prestop tekmovalca je dolžan poravnati klub matičnemu klubu oz.
klubu iz katerega prihaja tekmovalec pred registracijo tekmovalca za novi klub.
8. člen
Če se kluba ne moreta sporazumeti o višini odškodnine za prestop tekmovalca, lahko
eden ali oba zahtevata, da odškodnino določi Registracijska komisija BZS.
Registracijska komisija (I. stopnja) mora izdati sklep o določitvi odškodnine
najpozneje 8 dni po prejeti zahtevi. O sklepu mora pisno obvestiti oba kluba
priporočeno s povratnico.
9. člen
Klub, ki ni zadovoljen s sklepom Registracijske Komisije, o določitvi odškodnine,
lahko vloži, v roku 8 dni po prejemu sklepa pritožbo zoper sklep na predsedstvo BZS.
Predsedstvo je dolžno obravnavati pritožbo v roku 30 dni od prejema. Odločitev
predsedstva BZS je dokončna (II. stopnja).
10. člen
Tekmovalec lahko prestopi v klub v tujini v prestopnem roku ob naslednjih pogojih:
- da za prestop dobi soglasje BZS,
- da mu je potekla pogodba (če jo ima sklenjeno) z dosedanjim klubom ali je
pogodba prenehala veljati (prekinitev pogodbe),
- da ima poravnane vse obveznosti do dosedanjega kluba oz. pisno potrdilo o
poravnavi obveznosti in izpisnico.
- da je predhodno sklenjena pogodba med dosedanjim klubom in klubom v
tujini o višini odškodnine.
11. člen
Soglasje BZS k prestopu tekmovalca v klub v tujini mora vsebovati določilo, da je
tekmovalec s klubom v tujini dolžan skleniti takšno pogodbo, ki mu omogoča, da bo
na voljo selektorja lahko sodeloval na pripravah in nastopih slovenske reprezentance.
Tekmovalec mora BZS predložiti izvleček iz pogodbe, s katerim dokazuje, da je
obveznost iz zgornjega odstavka tega člena vnesena v pogodbo.
Na željo tekmovalca predsedstvo BZS odloči ali se odpove deloma ali v celoti v tem
členu navedenemu določilu.
12. člen
Aneksi k temu pravilniku določajo višino odškodnine BZS pri prestopih tekmovalcev v
tujino
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Predsednik BZS
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEKS
k 12. členu Pravilnika o prestopu tekmovalcev v tujino.
Predlogi odškodnin za discipline: bob in skeleton.
Tekmovalci so poleg povračila stroškov za zadnji štiri sezone, ko stroški ne morejo
biti višji od 10.000,00 eur , dolžni plačati tudi odškodnino, določeno na osnovi
najboljše sezone, glede končne razvrstitve na koncu sezone po rangu FIBT-a , in
sicer:
1 - 15
16 - 30
31 - 50
50 - 70
70 - 100
100 Domžale, 4.12.2009
Predsednik BZS
Matej Juhart

15.000,00 eur
10.000,00 eur
5.000,00 eur
4000,00 eur
3000,00 eur
2000,00 eur

