Predsedstvo	
   Hokejske	
   zveze	
   Slovenije	
   (v	
   nadaljevanju:	
   Predsedstvo)	
   je	
   na	
   svoji	
   150.	
   seji,	
   dne	
  
27.2.2017,	
   v	
   posledici	
   sprejema	
   novega	
   Pravilnika	
   o	
   tekmovanju	
   hokeja	
   na	
   ledu	
   Hokejske	
   zveze	
  
Slovenije,	
  
sprejelo	
  naslednji:	
  
SKLEP	
  
o	
  spremembi	
  Registracijskega	
  pravilnika	
  Hokejske	
  zveze	
  Slovenije	
  	
  
(v	
  nadaljevanju:	
  Registracijski	
  pravilnik),	
  
kot	
  sledi	
  v	
  nadaljevanju:	
  
I.	
  
(Spremembe)	
  
	
  
I.1	
  
Črta	
  se	
  2.	
  odst.	
  19.	
  člen	
  Registracijskega	
  pravilnika.	
  
Obrazložitev:	
  
Omejitev	
  nastopa	
  tujih	
  igralcev	
  v	
  tekmovanjih	
  se	
  ureja	
  s	
  Pravilnikom	
  o	
  tekmovanju	
  v	
  hokeju	
  na	
  ledu	
  
Hokejske	
   zveze	
   Slovenije.	
   V	
   40.	
   členu	
   Pravilnika	
   o	
   tekmovanju	
   v	
   hokeju	
   na	
   ledu	
   Hokejske	
   zveze	
  
Slovenije	
  je	
  predvideno	
  naslednje:	
  
»Na	
   tekmah	
   imajo	
   pravico	
   nastopati	
   igralci,	
   ki	
   so	
   pravilno	
   registrirani,	
   imajo	
   pravico	
   do	
   nastopa	
  
skladno	
  s	
  pravili,	
  ki	
  urejajo	
  registracijo,	
  izpolnjujejo	
  pogoje	
  za	
  igranje	
  v	
  določeni	
  starostni	
  kategoriji	
  in	
  
ki	
  posedujejo	
  tekmovalne	
  kartone,	
  ki	
  jih	
  pred	
  pričetkom	
  tekmovanja	
  izda	
  tehnični	
  direktor	
  HZS.	
  	
  
Na	
  posamezni	
  tekmi	
  v	
  kategoriji	
  članov	
  lahko	
  nastopi	
  največ	
  pet	
  tujih	
  igralcev.	
  
Za	
   potrebe	
   tega	
   člena	
   je	
   tuj	
   igralec	
   vsak	
   igralec,	
   ki	
   i)	
   nima	
   državljanstva	
   Republike	
   Slovenije	
   ali	
   ii)	
  
državljanstva	
  države	
  članice	
  Evropske	
  Unije	
  ali	
  države	
  članice	
  Evropskega	
  gospodarskega	
  prostora	
  ali	
  
Švicarske	
  konfederacije.	
  Glede	
  točke	
  ii)	
  prejšnjega	
  stavka	
  se	
  lahko	
  v	
  propozicijah	
  uredijo	
  prilagoditve	
  
ali	
   dodatne	
   omejitve,	
   vse	
   pod	
   pogojem,	
   da	
   so	
   takšne	
   prilagoditve	
   ali	
   dodatne	
   omejitve	
   skladne	
   z	
  
načelom	
   prostega	
   pretoka	
   delavcev,	
   ki	
   v	
   trenutku	
   propozicij	
   velja	
   med	
   Republiko	
   Slovenijo	
   in	
   prej	
  
omenjenimi	
  državami.«	
  	
  
Definicija	
   tujega	
   igralca	
   se,	
   upoštevaje	
   pravila	
   IIHF,	
   ki	
   za	
   prestope	
   tujih	
   igralcev	
   (tj.	
   vseh	
   igralcev,	
   ki	
  
niso	
  državljani	
  Republike	
  Slovenije)	
  vsebuje	
  določene	
  posebne	
  pogoje	
  (»transfer	
  karta«),	
  za	
  potrebe	
  
Registracijskega	
   pravilnika,	
   ne	
   spreminja.	
   Tuj	
   igralec	
   je	
   za	
   potrebe	
   Registracijskega	
   pravilnika	
   vsak	
  
igralec,	
  ki	
  ni	
  državljan	
  Republike	
  Slovenije,	
  pri	
  čemer	
  pa	
  so	
  za	
  potrebe	
  Pravilnika	
  o	
  tekmovanju	
  hokeja	
  
na	
   ledu	
   državljani	
   članic	
   Evropske	
   Unije	
   ali	
   članic	
   Evropskega	
   gospodarskega	
   prostora	
   ali	
   Švicarske	
  
konfederacije,	
  izenačeni	
  z	
  domačimi	
  igralci.	
  
I.2	
  
Spremeni	
  se	
  zadnji	
  odstavek	
  37.	
  člena	
  Registracijskega	
  pravilnika,	
  tako,	
  da	
  se	
  odslej	
  glasi:	
  
»Za	
  tekmovalni	
  karton	
  za	
  tujega	
  igralca,	
  ki	
  se	
  šola	
  v	
  Republiki	
  Sloveniji	
  (kamor	
  spada	
  tudi	
  vrtec)	
  in	
  je	
  
hkrati	
   v	
   ožjem	
   sorodstvu	
   z	
   delavcem,	
   ki	
   je	
   na	
   začasnem	
   ali	
   stalnem	
   delu	
   v	
   Republiki	
   Sloveniji	
   ali	
   je	
  
član	
   hokejske	
   akademije,	
   za	
   katero	
   je	
   klub	
   pridobil	
   licenco	
   za	
   izvajanje	
   skladno	
   s	
   Pravilnikom	
   o	
  
tekmovanju	
   v	
   hokeju	
   na	
   ledu	
   HZS,	
   razen	
   v	
   kolikor	
   ni	
   z	
   omenjeno	
   licenco	
   določeno	
   drugače,	
   pri	
  

čemer	
  takšen	
  tuj	
  igralec	
  v	
  sezoni,	
  na	
  katero	
  se	
  nanaša	
  prošnja	
  za	
  pridobitev	
  pravice	
  do	
  nastopa,	
  še	
  ni	
  
dopolnil	
  18	
  let,	
  je	
  potrebno	
  plačati	
  takso	
  v	
  višini	
  točke,	
  kot	
  je	
  opredeljena	
  v	
  točki	
  od	
  c)	
  do	
  f)	
  prvega	
  
odstavka	
  tega	
  člena,	
  odvisno	
  na	
  katero	
  selekcijo	
  se	
  tekmovalni	
  karton	
  nanaša.	
  Vsak	
  drug	
  tekmovalni	
  
karton	
  za	
  tujega	
  igralca	
  se	
  obračuna	
  skladno	
  s	
  točko	
  a)	
  prvega	
  odstavka	
  tega	
  člena.	
  Za	
  igralce,	
  ki	
  so	
  
člani	
   hokejske	
   akademije,	
   za	
   katero	
   je	
   klub	
   pridobil	
   licenco	
   za	
   izvajanje	
   skladno	
   s	
   Pravilnikom	
   o	
  
tekmovanju	
   v	
   hokeju	
   na	
   ledu	
   HZS,	
   se	
   lahko	
   z	
   licenco	
   določi	
   tudi	
   drugačen	
   način	
   plačevanja	
   za	
  
tekmovalne	
  kartone.«	
  
	
  
Obrazložitev:	
  
S	
   Pravilnikom	
   o	
   tekmovanju	
   v	
   hokeju	
   na	
   ledu	
   se	
   uvaja	
   poseben	
   institut	
   hokejske	
   akademije,	
   ki	
   je	
  
namenjen	
   pospešenemu	
   razvoju	
   mladih	
   igralcev.	
   Za	
   ta	
   namen	
   se	
   lahko	
   določijo	
   tudi	
   nižje	
   takse	
   za	
  
tekmovalne	
  kartone,	
  v	
  kolikor	
  bo	
  to	
  spodbudilo	
  razvoj	
  hokeja.	
  Predsedstvo	
  HZS	
  je	
  v	
  tem	
  smislu,	
  tj.	
  da	
  
lahko	
   imajo	
   tuji	
   igralci	
   hokejske	
   akademije	
   enak	
   status,	
   kot	
   domači	
   igralci,	
   predvsem	
   tisti,	
   ki	
   so	
   mlajši	
  
od	
  18	
  let,	
  potrdilo	
  tudi	
  predlog	
  Strokovnega	
  sveta	
  HZS.	
  	
  
II.	
  
(Veljavnost)	
  
	
  
Spremembe	
  Registracijskega	
  pravilnika	
  pričnejo	
  veljati	
  z	
  dnem	
  1.5.2017.	
  
	
  
III.	
  
(Čistopis)	
  
	
  
Skladno	
  z	
  zgoraj	
  navedenimi	
  spremembami	
  	
  in	
  spremembami	
  sprejetimi	
  na	
  150.	
  seji	
  predsedstva	
  HZS	
  
se	
  sprejme	
  čistopis	
  Registracijskega	
  pravilnika,	
  ki	
  se	
  glasi:	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK
HOKEJSKE ZVEZE SLOVENIJE

Predsedstvo Hokejske zveze Slovenije je na svoji 39. redni seji dne 20.06.2007, 134.
redni seji dne 17.2.2015, 144. seji dne 24.2.2016 in 150. seji dne 27.2.2017,
upoštevaje 33. člen Statuta Hokejske zveze Slovenije, sprejelo

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK
HOKEJSKE ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Pravilnik Hokejske zveze Slovenije velja za vse igralce v Republiki Sloveniji.
Pravilnik HZS ureja naslednje pravice in obveznosti:
2. REGISTRACIJO IGRALCEV
3. POGODBE
4. IGRANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
5. PRAVICO NASTOPA
6. DVOJNO LICENCO
7. IGRANJE SLOVENSKIH IGRALCEV V TUJINI
8. ODŠKODNINE IN KRITERIJE
9. FINANČNA DOLOČILA
10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Pravice in obveznosti skladno s tem pravilnikom temeljijo na načelih:
• igralec po lastnem preudarku izbira klub v katerem bo igral,
• medsebojna razmerja med igralcem in klubom določa pisna pogodba.
II. REGISTRACIJA IGRALCEV
POSTOPEK REGISTRACIJE
3. člen
Registracija igralca je vpis v osnovno evidenco o igralcih, ki jo vodi izključno HZS.
Registracijo igralcev vodi tehnični direktor HZS po postopku, ki je predviden v tem
pravilniku.
4. člen
Registrirajo se lahko igralci, ki pred tem še niso bili vpisani v osnovno evidenco in
igralci, ki jim je bil z odločbo tehničnega direktorja odobren prestop.
PRVA REGISTRACIJA

5. člen
Prijavo za prvo registracijo je potrebno predložiti na posebnem obrazcu, ki ga
predpiše tehnični direktor HZS.
Prijavi je potrebno predložiti naslednje dokumente:
•
rojstne podatke
•
podatke o državljanstvu,
•
kopijo potnega lista ali osebne izkaznice za potrebe dokazovanja
verodostojnosti identitete posameznika, rojstnih podatkov in državljanstva ali
kopijo(e) drugih verodostojnih dokumentov (npr. izpisek iz matičnega registra
ali potrdilo o državljanstvu), ki dokazujejo verodostojnost omenjenih podatkov,
skupaj:
o
s pisno privolitvijo imetnika takšnega dokumenta ali njegovega
zakonitega zastopnika, da je dovolil kopiranje takšnega dokumenta in
da se kopija ustrezno hrani in vodi pri HZS za potrebe preverjanja
identitete igralca in preverjanja verodostojnosti rojstnih podatkov in
državljanstva pri registraciji in v okviru tekmovanj HZS,
o
pri čemer je lahko na dokumentu zapiše oznaka, da gre za kopijo
dokumenta za potrebe preverjanja identitete igralca in preverjanja
verodostojnosti rojstnih podatkov in državljanstva pri registraciji in
tekmovanju v okviru HZS ter datum pisne privolitve imetnika, v
nasprotnem primeru pa takšno oznako napravi HZS,
•
fotografijo, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev,
•
pisno izjavo igralca, da ima s klubom, ki je podal prijavo za prvo registracijo,
sklenjeno pogodbo.
Pri prijavi mladoletnih igralcev mora biti priloženo tudi soglasje staršev, posvojitelja ali
skrbnika.
Pristojni organ lahko pred vpisom igralca v osnovno evidenco, namesto ali hkrati z
zahtevo iz tretje točke drugega odstavka tega člena, izvede samo kontrolo identitete,
rojstnih podatkov, državljanstva ali drugih podatkov zadevnega igralca, in sicer s
vpogledom v eno izmed ustreznih javnih listin, ob prisotnosti posameznika, v čigar
dokument se vpogleduje ali njegovega zakonitega zastopnika, pri čemer pristojni
organ na ustreznem dokumentu označi, da so podatki igralca skladni z ustrezno
javno listino.
6. člen
Pristojni organ pri prvi registraciji izda igralcu matično številko, ki se kasneje ne sme
spreminjati in spremlja igralca ves čas njegovega aktivnega igranja. Matična številka
se napiše na vse nadaljnje hokejske dokumente igralca.
7. člen
HZS vodi evidenco registriranih igralcev. Vsako tekmovalno sezono se v osnovno
evidenco igralca vpiše ekipa, za katero mu je bila odobrena pravica nastopa.

PRESTOPI IGRALCEV IZ KLUBA V KLUB
8. člen
Kadar igralec menja klub, je to prestop.
Zahtevek za prestop iz kluba v klub lahko vložita igralec ali klub, v katerega igralec
prestopa v času prestopnega roka.
Zahtevku mora biti predložena naslednja dokumentacija:
• Izpisnica kluba iz katerega igralec odhaja, ki mora biti opremljena z žigom in
podpisom uradne osebe kluba v času prestopnega roka.
• podpisan obrazec ZAHTEVEK ZA PRESTOP ki ga predpiše tehnični direktor
HZS in ga podpišeta igralec in klub, pri igralci mlajše od 18 let pa dodatno še
eden od staršev, skrbnik ali posvojitelj
• tekmovalni karton s fotografijo, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev,
• pisna izjava igralca, da ima z klubom, v katerega prestopa, podpisano
pogodbo,
• potrdilo o plačilu administrativne prestopne takse.
Igralec, ki v isti tekmovalni sezoni podpiše dva ali več zahtevkov za prestop, je
disciplinsko odgovoren.
9. člen
Izpisnica je dokument, s katerim klub igralca izpiše iz svojega registra.
10. člen
Izpisnica iz prejšnjega kluba mora vsebovati:
• osebne podatke in matično številko igralca in
• podatke o morebitnem prejšnjem kaznovanju.
Z izpisnico pridobljeni status prostega igralca se evidentira pri tehničnem direktorju
HZS, ki o tem vodi evidenco. Evidenca o statusu igralcev je javna in je stalno na
vpogled klubom.
Klub, iz katerega igralec odhaja, je dolžan v roku 3 dni po prejetem pozivu igralca za
izdajo izpisnice, le-to izdati, oz. jo z upravičenim razlogom zavrniti. Kot upravičeni
razlog se smatra samo:
- kršitev veljavne pogodbe med igralcem in klubom (navedeno ne vpliva na
pravice igralca po 18. čl. tega pravilnika),
- neplačana odškodnina klubu iz katerega igralec odhaja, v kolikor je ta klub
upravičen do odškodnine skladno s tem pravilnikom,
- nevrnjena hokejska oprema, ki je last kluba.
Upravičeni razlog mora klub izkazati s stopnjo verjetnosti. Spor se rešuje na način in
po postopku, kot je določen v 18. čl. tega pravilnika, pri čemer organi HZS odločajo s
stopnjo verjetnosti.

V kolikor star klub v roku 3 dni po prejemu poziva igralca ne izda izpisnice ali ne
pojasni upravičenega razloga oz. upravičenega razloga ne izkaže s stopnjo
verjetnost, kot je določeno v tem členu, se šteje, kot, da je bila izpisnica izdana.
11. člen
Termine prestopnih rokov določi in objavi Predsedstvo HZS najkasneje 30 dni pred
začetkom Državnega prvenstva v vseh kategorijah.
Prestopni rok traja največ 5 dni.
Tehnični direktor HZS je dolžan izdati odločbe o prestopih najkasneje v 3. dneh po
preteku prestopnega roka.
Igralci imajo pravico prestopanja iz kluba v klub pred začetkom posameznega dela
tekmovanja. Termini so določeni v vsakoletnih Propozicijah tekmovanj.
Igralec, kateremu je bila odobrena pravica nastopa na osnovi 18.člena, ima pravico
prestopa v novi klub kadarkoli.
12. člen
Vloženi zahtevek za prestop se lahko umakne le v času prestopnega roka.
13. člen
Če je zahtevek za prestop nepopoln, določi tehnični direktor HZS vlagatelju rok 3 dni,
v katerem ga mora dopolniti. Če vlagatelj tega ne stori, se zahtevek s sklepom
zavrže.
14. člen
Tehnični direktor HZS mora o popolnih zahtevkih odločiti v roku 3 dni po zaključku
rednega prestopnega roka.
O dopolnjenih zahtevkih mora tehnični direktor HZS odločiti v skladu s 13. členom v
roku 3 dni po prejemu dopolnitve.
15. člen
Tehnični direktor HZS odloča o prestopu na osnovi dokazil o upravičenosti in o
izpolnjevanju pogojev.
III. POGODBE
16. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med igralcem in klubom se urejajo s pisno
pogodbo. Pogodba se podpiše v dveh izvodih, od katerih prejme vsak podpisnik po
en izvod.
Pogodba mora vsebovati zlasti:
• čas trajanja pogodbe oz. odpovedni rok za igralce mlajše od 18 let, če pogodba
ni časovno omejena. Odpovedni rok ne sme biti daljši od 30 dni in
• obveznosti pogodbenih strank.

Ob obojestranskem soglasju se lahko pogodba razveljavi tudi pred iztekom obdobja,
za katerega je bila sklenjena.
V pogodbeni rok se ne šteje, če v pogodbi ni drugače opredeljeno:
• čas, ko je igralec kaznovan s časovno kaznijo, izrečeno s strani organov HZS,
• čas, ko igralec živi, dela ali študira v tujini,
• čas, ki ga igralec preživi v zaporu, če je s pravnomočno sodbo obsojen na več
kot 6 mesecev.
17. člen
Prvo pogodbo skleneta klub in igralec, ki ga zastopajo starši, skrbnik ali posvojitelj in
traja največ do dopolnitve 18 let. Prvo samostojno pogodbo podpiše 18 letni igralec.
Ne glede na predmetni člen, se glede odškodnin uporablja 33. člen tega pravilnika.
18. člen
V kolikor pride do spora med igralcem in klubom glede izvrševanja pogodbenih
obveznosti in pravic ali glede drugih sporov v povezavi z izdajo izpisnice iz 3.
odstavka 10. člena tega pravilnika (npr. glede plačila odškodnine ali glede nevrnjene
hokejske opreme), sme igralec zahtevati pridobitev pravice nastopa za novi klub.
Zahtevo za pridobitev pravice nastopa za novi klub se predloži tehničnemu direktorju
HZS z ustreznimi dokazili.
Tehnični direktor HZS pozove nasprotno stranko, da v roku 3 dni predloži svoja
dokazila. Tehnični direktor mora o zahtevi pridobitev pravice nastopa za novi klub
odločiti v roku 3 dni po preteku roka za predložitev dokazil. Tehnični direktor odloča
skladno s pravili, kot so določeni s tem pravilnikom. Dokler Tehnični direktor HZS ne
razreši spora v zvezi z izdajo izpisnice, odločitve o prestopu ni mogoče izdati.
HZS ne odgovarja za morebitne odškodninske zahtevke v sporih med igralci in klubi.
IV. IGRANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V SLOVENIJI
19. člen
Tuj igralec je tisti, ki v času vložitve zahteve za pravico nastopa nima državljanstva
Republike Slovenije.
20. člen
Klubi smejo zahtevati pravico nastopa za tujega igralca do roka, ki ga določajo
Propozicije tekmovanj HZS za tekočo sezono. Po tem datumu pa le v primeru težje
poškodbe tujega igralca, t.j. poškodba, ki po svoji naravi onemogoča igranje hokeja
do konca tekoče tekmovalne sezone in jo potrdi zdravniška komisija HZS.
21. člen
Tehnični direktor vodi knjigo tujih igralcev v Republiki Sloveniji, v katero je potrebno
vpisati tujce, ki jim je bila podeljena pravica nastopa.

22. člen
Zahteva za pravico nastopa tujega igralca mora vsebovati:
•
ime in priimek
•
datum rojstva
•
državljanstvo
•
kopijo potnega lista ali osebne izkaznice za potrebe dokazovanja
verodostojnosti identitete posameznika, rojstnih podatkov in državljanstva ali
kopijo(e) drugih verodostojnih dokumentov (npr. izpisek iz matičnega registra
ali potrdilo o državljanstvu), ki dokazujejo verodostojnost omenjenih podatkov,
skupaj:
o
s pisno privolitvijo imetnika takšnega dokumenta ali njegovega
zakonitega zastopnika, da je dovolil kopiranje takšnega dokumenta in
da se kopija ustrezno hrani in vodi pri HZS za potrebe preverjanja
identitete igralca in preverjanja verodostojnosti rojstnih podatkov in
državljanstva pri registraciji in v okviru tekmovanj HZS,
o
pri čemer je lahko na dokumentu zapiše oznaka, da gre za kopijo
dokumenta za potrebe preverjanja identitete igralca in preverjanja
verodostojnosti rojstnih podatkov in državljanstva pri registraciji in
tekmovanju v okviru HZS ter datum pisne privolitve imetnika, v
nasprotnem primeru pa takšno oznako napravi HZS,
•
transfer karto izpolnjeno in podpisano s strani igralca in mednarodne hokejske
zveze IIHF
•
ime kluba, za katerega bo nastopal
•
fotografijo, ki ne sme biti starejša od 6 mesecev
•
podpisano potrdilo o veljavni pogodbi med igralcem in klubom. Potrdilo mora
podpisati igralec in odgovorni član uprave kluba
•
potrdilo o plačilu administrativne prestopne takse
Če je zahteva za pravico nastopa tujega igralca nepopolna, določi tehnični direktor
HZS vlagatelju rok 3 dni, v katerem naj ga dopolni. Če vlagatelj tega ne stori, se
zahtevek s sklepom zavrže.
Tehnični direktor je dolžan izdati pravico nastopa najkasneje v roku 12 ur po potrditvi
transfer karte s strani Mednarodne hokejske zveze.
Pristojni organ lahko pred vpisom igralca v osnovno evidenco, namesto ali hkrati z
zahtevo iz četrte točke prvega odstavka tega člena, izvede samo kontrolo identitete,
rojstnih podatkov, državljanstva ali drugih podatkov zadevnega igralca, in sicer s
vpogledom v eno izmed ustreznih javnih listin, ob prisotnosti posameznika, v čigar
dokument se vpogleduje ali njegovega zakonitega zastopnika, pri čemer pristojni
organ na ustreznem dokumentu označi, da so podatki igralca skladni z ustrezno
javno listino.
23. člen
Tuji igralec sme nastopiti za mlajše starostne kategorije v primeru:
- da je v ožjem sorodstvu s tujim trenerjem, ki dela v klubu,

-

da je v ožjem sorodstvu z diplomatskim ali trgovskim predstavnikom na delu v
R Sloveniji,
da je v ožjem sorodstvu z delavcem, ki je na začasnem delu v R Sloveniji, ali
da se šola v Republiki Sloveniji.

V. PRAVICA NASTOPA
24. člen
Pravico nastopa igralcem odobrava tehnični direktor HZS. Pravica nastopa je pravica
posameznega igralca, da nastopa za posamezno ekipo kluba, za katerega je
registriran.
Pravico nastopa igralec pridobi, ko mu tehnični direktor na podlagi predloženega
seznama posameznih ekip kluba izda tekmovalni karton.
Obrazec tekmovalnega kartona predpiše tehnični direktor HZS.
25. člen
Klub je dolžan tehničnemu direktorju HZS predložiti seznam posamezne ekipe na
obrazcu, ki ga predpiše tehnični direktor. Ta seznam mora klub predložiti pred
pričetkom tekmovanja. Ob seznamu mora klub predložiti tudi obstoječe tekmovalne
kartone in potrdilo o plačilu takse za tekmovalne kartone.
Med tekmovalno sezono sme klub dopolniti seznam igralcev s prvič registriranimi
igralci, z igralci mlajših starostnih kategorij, igralci, ki se vračajo iz tujine, ter z igralci,
ki so člani kluba pa so že prenehali z aktivnim igranjem hokeja na ledu.
VI. DVOJNA LICENCA
26. člen
Igralci so registrirani za matični klub, igrajo pa za drugega. Ti igralci morajo imeti
dvojno licenco. V tekmovalni izkaznici igralca mora biti druga licenca vpisana posebej
v zato določeni rubriki. Dvojna licenca velja za igralce do 23. leta starosti.
27. člen
Igralec, ki z dvojno licenco igra za drug klub, v različnih kategorijah tekmovanja, se
sme kadarkoli vrniti v matični klub. Igralec, ki s pravico nastopa z dvojno licenco igra
za drug klub v isti kategoriji tekmovanja, se lahko vrne v matični klub le v prestopnem
roku.
28. člen
Dvojno licenco izda tehnični direktor HZS pred začetkom tekmovanja v določeni
kategoriji, na podlagi pisnega dogovora obeh klubov pred začetkom tekmovanja in v
času prestopnega roka pred 2. delom tekmovalne sezone.

29. člen
HZS je dolžna pred začetkom tekmovanj oz. ob odobritvi dvojne licence objavljati
seznam igralcev z dvojnimi licencami.
VII. IGRANJE SLOVENSKIH IGRALCEV V TUJINI
30. člen
Zahtevo za izdajo soglasja za igranje v tujini vloži igralec pri tehničnem direktorju
HZS. Zahtevku mora biti priloženo tudi potrdilo o plačani taksi za prestop. Soglasje
izda direktor HZS.
31. člen
HZS izda soglasje igralcu za igranje v tujini za 1 tekmovalno sezono, v kolikor je
igralcu potekla pogodba in nima pogodbenih obveznosti do kluba, na podlagi pisne
izjave kluba ter v primeru, če je igralec kandidat za nastopanje v kateri
reprezentančni selekciji (ima pogodbo s HZS), če se novi klub pisno zaveže igralca
pustiti na uradne nastope državne reprezentance.
VIII. ODŠKODNINA IN KRITERIJI
32. člen
Pri prestopih igralcev iz kluba v klub se višina odškodnine določi z določili pogodbe
klub-igralec.
33. člen
Pri prestopih igralcev je novi klub dolžan plačati odškodnino staremu klubu v kolikor
je to urejeno s pogodbo med starimi klubom in igralcem. Zavezanec za plačilo
odškodnine je samo nov klub v katerega igralec prestopa. V kolikor to odškodnino
plača igralec sam ali kdo drug v njegovem imenu (npr. starši) je plačnik na podlagi
tega člena pravilnika upravičen od novega kluba, ki je registriran v Sloveniji, kadarkoli
zahtevati povračilo plačanega zneska odškodnine nazaj. Drugačen dogovor med
igralcem, klubom in starši ni veljaven.
Višina in način plačila odškodnine je določena v pogodbi med igralcem in klubom.
Višina in način plačila odškodnine mora biti opredeljena določno, tako, da je iz
pogodbe jasno razvidno koliko znaša odškodnina in kakšen je način plačila
odškodnine (zapadlost), pri čemer se nejasnosti interpretirajo v škodo starega kluba.
Pri prestopih igralcev med klubi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji, lahko
maksimalna pogodbeno določena odškodnina znaša:
- za igralca v kategoriji mlajših dečkov U-12:
- za igralca v kategoriji dečkov U-14:
- za igralca v kategoriji kadetov U-16:

250,00 EUR,
500,00 EUR,
1.500,00 EUR,

- za igralca v kategorijo mladincev U-18:
- za igralca v kategoriji mladincev U-20:
- za igralca v kategoriji članov do 23 let:

2.500,00 EUR,
3.000,00 EUR,
3.000,00 EUR.

Ne glede na ostale določbe tega pravilnika, se v primeru, da pogodba med igralcem
in starim klubom ni sklenjena (v izogib dvoma, to ne velja v primeru, da je bila
pogodba sklenjena, pa nima določb glede plačila odškodnine), pa je igralec v starem
klubu dejansko igral celotno prejšnjo sezono, staremu klubu pripada maksimalna
odškodnina, kot je določena skladno s prejšnjim odstavkom tega pravilnika, kar velja
tudi za prestope igralcev v tujini registrirane klube.
Odškodnina se ne rabi plačati za prostega igralca ali za igralca, ki je enkrat že
prestopil v drug klub, razen v kolikor pogodba med novim klubom in igralcem določa
drugače. V primeru, da je igralec enkrat že prestopil v drug klub se maksimalna
pogodbeno določena odškodnina določi na način, da se že plačana odškodnine
odšteje od maksimalne odškodnine, kot je določena v 3. odstavku tega člena.
V primeru prestopa v članske klube najvišjega razreda (npr. NHL, KHL, in podobno)
se upošteva medsebojni dogovor med starim klubom in novim klubom v katerega
igralec prestopa, ne glede na pogodben odnos med igralcem in starim klubom.
34. člen
Kriteriji veljajo samo za igralce državljane R Slovenije, prestope tujcev pa regulirajo
pravila IIHF in pogodba.
35. člen
Igralec, ki dve zaporedni sezoni ni bil registriran za noben klub doma in v tujini lahko
prestopi v drug klub v Republiki Sloveniji brez odškodnine.
IX. FINANČNA DOLOČILA
36. člen
Klub, v katerega igralec prestopi je dolžan HZS plačati naslednje administrativne
prestopne takse:
a) prestopi igralcev iz kluba v klub
2 točki
Prestopna taksa mora biti plačana ob vložitvi zahtevka za prestop. V kolikor
administrativna prestopna taksa ob vložitvi zahtevka za prestop ni plačana, lahko
tehnični direktor, ob dovoljenju generalnega sekretarja HZS, s plačilnim nalogom oz.
računom pozove dolžnika, da takso plača v naknadnem roku. Neplačilo
administrativne takse v takšnem primeru ni ovira za prestop.
37. člen
Klub je za pridobitev pravice nastopa dolžan HZS plačati:
a) tekmovalni karton za tujega igralca
b) tekmovalni karton za člane
c) tekmovalni karton za mladince

5 točk
0,1točke
0,05 točke

d) tekmovalni karton za kadete
e) tekmovalni karton za dečke
f) tekmovalni karton za malčke in hokejsko šolo
Vrednost točke določi Predsedstvo HZS.

0,03 točke
0,02 točke
0,01 točke

Za tekmovalni karton za tujega igralca, ki se šola v Republiki Sloveniji (kamor spada
tudi vrtec) in je hkrati v ožjem sorodstvu z delavcem, ki je na začasnem ali stalnem
delu v Republiki Sloveniji ali je član hokejske akademije, za katero je klub pridobil
licenco za izvajanje skladno s Pravilnikom o tekmovanju v hokeju na ledu HZS, razen
v kolikor ni z omenjeno licenco določeno drugače, pri čemer takšen tuj igralec v
sezoni, na katero se nanaša prošnja za pridobitev pravice do nastopa, še ni dopolnil
18 let, je potrebno plačati takso v višini točke, kot je opredeljena v točki od c) do f)
prvega odstavka tega člena, odvisno na katero selekcijo se tekmovalni karton
nanaša. Vsak drug tekmovalni karton za tujega igralca se obračuna skladno s točko
a) prvega odstavka tega člena. Za igralce, ki so člani hokejske akademije, za katero
je klub pridobil licenco za izvajanje skladno s Pravilnikom o tekmovanju v hokeju na
ledu HZS, se lahko z licenco določi tudi drugačen način plačevanja za tekmovalne
kartone.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Postopki, ki so se začeli pred sprejetjem tega pravilnika, se končajo po pravilih
prejšnjega pravilnika, če s pravilnikom ni določeno drugače.
39. člen
Tolmačenje tega pravilnika daje Predsedstvo HZS.
40. člen
Registracijski pravilnik začne veljati z dnevom sprejetja s strani Predsedstva HZS.
41. člen
Spremenjen Registracijski pravilnik, kot ga je sprejelo predsedstvo na svoji 134. seji
začne uporabljati po zaključku prvega prestopnega roka, ki se začne teči po
spremembi omenjenega Registracijskega pravilnika. Do takrat se postopa po
pravilniku, ko je velja do spremembe.
42. člen
Zoper vsako odločitev tehničnega direktorja po tem pravilniku, ki se nanaša na
prestop, je možna pritožba. O pritožbi odloča Pritožbeni senat. Pritožba ne zadrži
izvršitve. Pritožba se lahko vloži v roku 3 dni od prejema odločitve tehničnega
direktorja. Pritoži se lahko igralec, star klub ali nov klub.

Pritožbeni senat lahko kot nedovoljeno, nepopolno ali prepozno pritožbo zavrže,
pritožbo zavrne in potrdi odločitev tehničnega direktorja ali pritožbi ugodi ter spremeni
odločitev tehničnega direktorja.
Pritožbeni senat mora odločiti najkasneje v roku 10 dni od prejema pritožbe. V kolikor
pritožbeni senat v tem času ne odloči se šteje, da je bila pritožba zavrnjena, odločitev
tehničnega direktorja pa potrjena.
Kadar pritožbeni senat ugodi pritožbi, lahko odločitev tehničnega direktorja spremeni
tako, da ugodi zahtevi za prestop (ali pa zgolj ugotovi nepravilnost izdane odločbe)
ali pa zavrne zahtevo za prestop. HZS, njeni organi oz. funkcionarji ne odgovarjajo za
napačno odločitev tehničnega direktorja ali pritožbenega senata. Odločitev
pritožbenega senata je dokončna. Organi oz. funkcionarji HZS odgovarjajo samo v
primeru, da so podane okoliščine po Disciplinskem pravilniku (npr. malomarnost,
neodzivnost, itd.).
V kolikor ta pravilnik ne ureja drugače, se glede postopkovnih pravil smiselno
uporabljajo določbe Disciplinskega pravilnika.
***
Sklep o spremembi Registracijskega pravilnika hokejske zveze Slovenije, kot
ga je sprejelo predsedstvo HZS na svoji 144. seji z dne 24.2.2016
43. člen
Spremenjen Registracijski pravilnik, kot ga je sprejelo predsedstvo na svoji 144. seji,
začne veljati z dnevom sprejetja s strani Predsedstva HZS, pri čemer na omenjeni
seji spremenjen 23. in 37. člen Registracijskega pravilnika velja za vse tekmovalne
kartone, ki še niso bili izdani.
Sklep o spremembi Registracijskega pravilnika Hokejske zveze Slovenije, kot
ga je sprejelo predsedstvo HZS na svoji 150. seji z dne 27.2.2017.
44. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem 1.5.2017.
Ljubljana, 27.2.2017

Predsednik HZS
Matjaž Rakovec

	
  

