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Izvršilni odbor Sabljaške zveze Slovenije je na podlagi pooblastila iz 29. člena Statuta Sabljaške zveze 
Slovenije na svoji seji dne 20.9.2016 sprejel naslednji 
 

Pravilnik o pravicah in obveznostih članov državnih reprezentanc 
Sabljaške zveze Slovenije (SZS) 

 
1. člen 

Državno reprezentanco za posamezne discipline in starostne kategorije se formira na podlagi 
Pravilnika o točkovanju.  
 

2. člen 
Obveznosti in pravice SZS: 

 izdelava programov reprezentanc za posamezno disciplino za določeno časovno obdobje 

 določanje kandidatov reprezentance za posamezno disciplino in starostno kategorijo na 
podlagi normativov Strokovnega sveta (število točk na rang lestvici + mnenje TD), katere 
potrdi Izvršilni odbor (IO)  

 odvzem statusa reprezentanta posameznikom, ki ne spoštujejo določil tega pravilnika in 
drugih pravil SZS ter sklepov pristojnih organov SZS  

 organizacija seminarjev, priprav in treningov državnih reprezentanc  

 določanje reprezentantov in spremljevalcev na uradna tekmovanja FIE (mednarodna 
sabljaška zveza) in EFC (evropska sabljaška zveza) 

 določanje reprezentantov in spremljevalcev na SP in EP, ki so potrjeni s strani IO 60 dni pred 
pričetkom velikega tekmovanja 

 povrnitev stroškov državnim reprezentantom in spremstvu na uradnih tekmovanjih 

 opravljanje administrativnih del za izvedbo programa, treningi reprezentance, prijave 
reprezentance na uradna tekmovanja, vodenje arhiva o dosežkih, izvajanje postopkov 
kategorizacije, podajanje poročil MIZŠ, FŠ ipd. 

 pridobivanje potrebnih podatkov za izvajanje programa reprezentanc 

 izvajane ostalih aktivnosti na podlagi odločitev pristojnih organov SZS. 
 

3.člen 
Obveznosti in pravice sabljaškega kluba, katerega član je državni reprezentant 
namensko in racionalno izkoriščanje dotacijskih sredstev v primeru nakazila le teh s strani SZS za 
posamezne reprezentante, v namen izvedbe programov oz. povrnitve stroškov vezanih na izvedbo 
programov reprezentance in spremstva na tekmovanjih, razen v primeru, ko ima reprezentant s SZS 
sklenjeno individualno pogodbo.  
 
 

4. člen 
Obveznosti in pravice člana državne reprezentance, reprezentanta 

 je državljan Republike Slovenije 

 je član kluba, ki je včlanjen v SZS 

 pravica do nastopa na tekmovanjih pod okriljem SZS 

 obvezna udeležba na reprezentančnih treningih in ostalih aktivnostih reprezentantov, na 
katere je vabljen s strani SZS 

 obvezna udeležba na tekmovanjih, na katere je vabljen s strani SZS 

 obvezna pisna zavrnitev udeležbe na tekmovanjih, na katere je vabljen s strani SZS 
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 nastopi na promocijskih projektih SZS 

 posredovanje podatkov, potrebnih za izvajanje programa reprezentanc 

 delovanje v skladu s pravili SZS, s pravili mednarodne sabljaške zveze, s pravili evropske 
sabljaške zveze, Olimpijskega komiteja Slovenije - Pravilnik o antidopingu in v skladu s sklepi 
pristojnih organov SZS 

 pravica do sofinanciranja s strani SZS. 
 
Sankcije za neupoštevanje obveznosti reprezentanta so opredeljene v Disciplinskem pravilniku SZS. 
 

5. člen 
 
V primeru nenamenskega in neracionalnega koriščenja sredstev, ki jih SZS nakaže klubu ali 
posamezniku za delo reprezentantov, je sabljaški klub ali posameznik na podlagi ugotovitve in sklepa 
SZS dolžan nenamensko porabljeni del sredstev vrniti SZS. 
 

6. člen 
 
Ta pravilnik velja od dne sprejetja na seji IO SZS. 
 
 
Ljubljana, 15.9.2016 
 
 

Špela Pirc Pekarek 
Tehnična direktorica 
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