
P  O  G  O  D  B  A 

 

Sklenjena med: Lokostrelskim klubom MINS Postojna - v nadaljevanju klub 

In 

Članom, ki je izpolnil obrazec s svojimi podatki - v nadaljevanju član-tekmovalec 

 

1. 

Oba pogodbena partnerja sklepata to pogodbo zaradi ureditve medsebojnih odnosov, kjer je 
potrebno regulirati medsebojne obveznosti iz naslova financiranja, doseganja tekmovalnih 
rezultatov in nadaljnih obveznosti tekmovalca do kluba. 

 

2. 

Pogodbena partnerja ugotavljata, da je tekmovalec po kriterijih Lokostrelske zveze Slovenije 
uvrščen med tekmovalce za nastopanje na domačih in mednarodnih tekmovanjih. 

 

3. 

Za doseganje vrhunskih rezultatov je potrebno tekmovalcu omogočiti ustrezne pogoje za 
trening, preverjanje psihofizičnih sposobnosti ter zagotoviti osnovne materialne pogoje. Zato 
se klub obveže, da bo te pogoje omogočil. Tekmovalcu je na voljo klubsko strelišče v športni 
dvorani, kjer lahko trenira v okviru razpoložljivih terminov, ki jih klub zakupi za vsako sezono 
posebej. Na strelišču ima vedno na voljo ustrezne tarče in lica, kot tudi ostali potrošni 
material v okvirju finančnih zmogljivosti. Klub omogoča tudi delo s klubskim trenerjem. 

4. 

Klub bo tekmovalcu omogočil v okvirju finančnih možnosti tudi udeležbo na pripravah izven 
kluba. 

Ravno tako bo klub omogočil tekmovalcu udeležbo na tekmovanjih v Sloveniji in tujini, če so 
tekmovanja v koledarju WA, če je nastopanje v interesu kluba ter če je možno na teh 
tekmovanjih dosegati zahtevane tekmovalne norme. 

5. 

V primeru doseganja izjemnih rezultatov v mednarodnem merilu bo klub podredil finančni 
načrt predvsem za potrebe zagotavljanja materialnih možnosti tekmovalcu ob upoštevanju 
možnosti zagotavljanja sredstev in gospodarske moči kluba. 

Klub bo ob finančni zmožnosti povrnil stroške za vsa državna prvenstva, ki bodo organizirana 
po WA pravilih. 



6. 

Tekmovalec se obveže, da bo prizadevanja kluba za tekmovalčev razvoj in napredovanje 
ustrezno cenil. Glede na dane možnosti bo dosegal rezultate, ki bodo enaki ali boljši od 
predpisanih tekmovalnih norm. Na vseh tekmovanj bo (v okvirju pravil) jasno nakazoval 
pripadnost klubu tako, da bo nastopal v klubskem dresu z jasnimi oznakami. Ravno tako bo 
sodeloval pri aktivnostih, ki bi jih v namen reklamnih akcij predlagali posamezni sponzorji. V 
okviru planiranih klubskih aktivnosti bo ostalim članom s svojimi dejanji zgled dobrega 
tovariša in tekmovalca. Obveza tekmovalca je sodelovanje na državnih prvenstvih ter na vseh 
tekmovanjih pomembnih za kategorizacijo kluba na občinskem merilu. 

Tekmovalec se obvezuje, da bo povsod nastopil v skladu z medsebojnimi dogovori in 
določilih iz pogodbe. Pravico ima tudi sam iskati sponzorja, vendar morajo vsi sponzorski 
prispevki potekati v okvirju kluba in sprejetih klubskih pravil. 

 

7. 

I. ČLANARINE 

Članarina se poravna vsako leto posebej v višini, ki jo določi UO in potrdi na rednem občnem 
zboru ( v nadaljevanju besedila OZ) za tekoče leto. 

V kolikor se članarina v določenem roku (določi ga redni UO), sledi prepoved tekmovanja v 
letu za katero ni bila plačana članarina. 

Klub si zadržuje pravico, da člana in tekmovalca za leto neplačane članarine odjavi pri LZS. 

Vsak član ,mora imeti člansko izkaznico ki jo izda  LZS, kjer se potrjujejo plačana članarina z 
nalepko, ki jo pošlje Lokostrelska zveza Slovenije. 

 

8. 

II. DELOVNE URE 

Obvezno se opravi določeno število delovnih ur, ki jih določi redni UO za vsako leto posebej. 

V nasprotnem se plača uro v višini vrednosti, ki se jo ponovno določi na rednem UO v 
vsakem letu posebej. 

Za delovne ure se šteje delo na delovnih akcijah, pri organizacije tekmovanja in  pri ostalih 
dogovorjenih opravilih. 

9. 

Ker bo klub razpoložljiva finančna sredstva in ostale napore vlagal v izpopolnjevanje 
tekmovalca ter ga spremljal pri doseganju njegovih športnih rezultatov, je tekmovalec dolžan 
biti član kluba še določen čas po preteku njegove vrhunske tekmovalne kariere. Pogodbenika 
se dogovorita, da je ta čas dve leti. 



10. 

III. POSTOPEK PRI PRESTOPU IN PRESTOPNI ROKI TEKMOVALCA 

Tekmovalec sme prestopiti iz kluba v drug klub kadarkoli med letom po pravilniku LZS z 
prošnjo oz. izpisnico naslovljeno na klub in istočasno na LZS. 

 

11. 

V primeru da tekmovale želi prestopiti v drugi klub, je to možno samo sporazumno z 
upoštevanjem določenih Kriterijev za določitev višine odškodnine pri prestopu v drug klub, ki 
jih je sprejel Občni zbor kluba. 

 

IV. ODŠKODNINA  - za prestop v drugi klob: 

Športnik:  

- Svetovnega razreda                       1.500,00€ 
- Mednarodnega razreda                1.000,00€ 
- Perspektivnega razreda                   700,00€ 
- Športniki državnega razreda           500.00€  
- Športniki mladinskega razreda       400,00€ 
- Član/ica                                               400,00€ 
- Mladinec/ka                                       300,00€ 
- Kadet/ka                                             200,00€ 
- Ostali tekmovalci                              100,00 € 

. 

V kolikor se z klubom v katerega želi član prestopiti ne dogovori, lahko tekmovalec nadaljuje 
tekmovanje za naš klub. 

Če pa tega ne želi mora pavzirati 12 mesecev, na kar ima pravico do registracije za nov klub s 
pravico odškodnine našemu klubu v višini 50%. Po 24 mesečni pavzi ima član pravico do 
registracije za nov klub brez odškodnine. 

 

V. PRAVICA NASTOPANJA TEKMOVALCA 

12. 

Tekmovalci pridobijo pravico nastopa: 

- V 8 dneh po registraciji, če so prvič registrirani 
- Takoj, če podaljšujejo licenco 
- Takoj po prestopu iz drugega kluba 

 



13. 

Član ima pravico vpogleda v: 

- Statut in vse akte LK MINS Postojna 
- V vse pravilnike LZS 
- Pravilnike, ki jih določa WA 

Vso našteto dokumentacijo se dobi v vpogled na spletni strani kluba in LZS. 

 

14. 

Spori se rešujejo preko LZS po njegovem pravilniku o registraciji LK in njihovih članih. 

 

Postojna, 07.05.2019 

 

Predsednik  kluba:  Stanislav Natlačen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


