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PRAVILNIK SEKCIJE SLP O POVRAČILU STROŠKOV DRŽAVNIM REPREZENTANTOM 

IN SPREMLJEVALCEM ZA UDELEŽBO NA TEKMOVANJIH 
 

 

 
 

 

I.  OPREDELITVE 

 

  

(1) DRŽAVNI REPREZENTANT – je plesni par, ki ga za udeležbo na tekmovanju določi v skladu s 45. členom 

Tekmovalnega pravilnika sekcije za standardne in latinskoameriške plese (sekcije SLP) Plesne zveze Slovenije (PZS) 

direktor reprezentanc oz. organ, ki ga nadomešča.  

 

(2) SPREMLJEVALEC plesnim parom, ki zastopajo Slovenijo na WDSF prvenstvih in pokalih ter na svetovnih igrah je 

polnoletna oseba, ki v okviru opredelitev tega pravilnika skrbi za plesne pare v času, ko so ji s strani PZS zaupani.  
(a) Spremljevalca plenim parom določi direktor reprezentanc oz. organ, ki ga nadomešča. 

(b) Spremljevalec plesnim parom   je lahko trener ali drugi strokovnjak s področja plesa oz. športa, zdravstva, psihologije 

ipd. za katerega direktor reprezentanc oz. organ, ki ga nadomešča,  upravičeno domneva, da bo lahko koristil vsem 

plesnim parom med tekmovanjem in da bo lahko uspešno opravil vse druge naloge spremljevalca.  

(c) Članskim plesnim parom se morebitnega spremljevalca določi v dogovoru z nominiranima plesnima paroma, 

mladoletnim plesnim parom, ki po veljavni zakonodaji ne morejo brez posebnega soglasja staršev ali skrbnikov 

potovati sami, pa je spremljevalec obvezen. 

(d) Spremljevalec mladoletnih plesnih parov je dolžan potovati na tekmovanje skupaj s plesnimi pari.  

(e)  Spremljevalec plesnim parom ne more biti tuji državljan. 

 

(3) NALOGE SPREMLJEVALCA, SO:  

(a) da pred odhodom na tekmovanje preveri v pisarni PZS ali so izpolnjeni vsi pogoji za nemoteno potovanje in nastop,  
(b) da se podrobneje seznani s potrebami plesnih parov, ki jih bo spremljal na tekmovanje,  

(c) da med tekmovanjem daje enakovredno vsem plesnim parom napotke s področja svoje stroke in jih motivira za čim 

               boljši nastop,  

(d) da v času trajanja tekmovanja rešuje vse morebitne zaplete,  

(e) da po končanem tekmovanju preveri ali so izpolnjeni vsi pogoji za nemoten povratek domov,  

(f) da opravi druge naloge, ki lahko pripomorejo k čim boljšemu rezultatu plesnih parov na tekmovanju,  

(g) da  o dogodkih na uradnih prvenstvih poroča v roku treh (3) dni v pisarno PZS.  

 

       (5) NAČIN POTOVANJA določi direktor reprezentanc oz. organ, ki ga nadomešča tako, da:  

(a) določi za mladinske kategorije skupinski način potovanja,  

(b) pri razumnih razdaljah predvidi potovanje z avtomobilom,  
(c) pri letalskih prevozih izda pisarni PZS nalog, da pridobi informacije o cenah letalskih vozovnic v optimalnem času pri  

              najugodnejšem prevozniku ter v primeru, ko je to racionalno, letalske vozovnice PZS tudi nabavi,  

(d) opravi druge naloge, ki so potrebne za racionalno, varno in pravočasno potovanje tekmovalcev in spremljevalcev.  

 

       (6)NALOGE PISARNE PZS, SO:  

(a) pravočasno obveščanje plesnih parov in spremljevalcev o nominaciji,  

(b) pridobitev pisnih soglasij od plesnih parov za nastop na predvidenem tekmovanju,  

(c) pravočasna in pravilna prijava plesnih parov na tekmovanje,  

(d) seznanitev plesnih parov in spremljevalcev z načinom potovanja na tekmovanje,  

(e) druga opravila, ki so potrebna za nemoteno potovanje in tekmovanje.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. POVRAČILA STROŠKOV ZA TEKMOVALCE  

 

(1) TABELA 

Povračilo 
stroškov za: 

Člani: Starejši 
mladinci: 

Mladinci:     OPOMBNE 

Svetovne igre 
(World Games) 

Min. 500 točk* na par  ali po uvrstitvi: 
- v pol finale -    vsi stroški** 
- v četrt finale -  ½ stroškov 
- slabše, samo zagotovljen znesek 
  

/ /      

Svetovno 
prvenstvo 
ST, LA in 
kombinacija  
(izven Evrope) 

Min. 500 točk* na par ali po uvrstitvi:      
- v pol finale -   vsi stroški 
- v četrt finale -  ½ stroškov 
- slabše, samo zagotovljen znesek 
  

Min 80% član. 
točk, 
ostalo enako 
kot člani 

Min 60 % član. 
točk, 
ostalo enako kot 
člani 

     

Svetovno 
prvenstvo 
ST, LA in 
kombinacija  
(v Evropi) 

Min. 300 točk* na par ali po uvrstitvi:      
- v pol finale -   vsi stroški 
- v četrt finale - ½ stroškov 
- slabše, samo zagotovljen znesek 
  

Min 80 % član. 
točk, 
ostalo enako 
kot člani 

Min 60 % član. 
točk, 
ostalo enako kot 
člani 

     

Evropsko 
prvenstvo  
ST, LA in 
kombinacija 

Min. 300 točk* na par ali po uvrstitvi:      
- v pol finale -   vsi stroški 
- v četrt finale - ½ stroškov 
- slabše, samo zagotovljen znesek 
  

Min 80 % član. 
točk, 
ostalo enako 
kot člani 

/  
 

   

Svetovni pokal 
ST, LA in 
kombinacija  
(izven Evrope) 

Min. 500 točk* na par ali po uvrstitvi:      
- pol finale -   vsi stroški 
- četrt finale - ½ stroškov 
- slabše, samo zagotovljen znesek 
  

/ /               / 

Svetovni pokal 
ST, LA in 
kombinacija  
(v Evropi) 

Min. 300 točk* na par ali po uvrstitvi:      
- pol finale -   vsi stroški 
- četrt finale - ½ stroškov 
- slabše, samo zagotovljen znesek 
  

/ 
 

/ 
 
 

               / 

Evropski pokal 
ST, LA in 
kombinacija 

Min. 200 točk* na par ali po uvrstitvi:      
- finale -       vsi stroški 
- pol finale - ½ stroškov 
-  slabše, samo zagotovljen znesek 

          / / 
 

              / 
 

Srednje 
evropsko ter EU 
ST, LA in 
kombinacja                             

Min. 100 točk* na par ali po uvrstitvi:      
- finale -       300 € na par  
- pol finale - 200 € na par 
-slabše, samo zagotovljen znesek 
   

/ 
 

/ 
 

               / 

 

 

 
OPOMBE:  

 

* Točke so osnova za izračun zagotovljenega zneska, do katerega je upravičen vsak plesni par, ki je bil s strani PZS poslan na 

WDSF prvenstvo, pokal ali svetovne igre in pomeni hkrati zagotovljeni znesek kritja njegovih stroškov ne glede na doseženo 

uvrstitev na tekmovanju. Vrednost točke določi Izvršni odbor (IO) sekcije SLP najkasneje do 31.12. za naslednje leto.  

 

** Stroški so vsi priznani stroški tekmovalca za posamezno tekmovanje, pri čemer se cena letalskih vozovnic priznava do 

največ 10% višje od informativne cene, pridobljene s strani PZS.  

 

  

 

 .  

 



(2) STROŠKI, KI JIH TEKMOVALEC LAHKO UVELJAVLJA, SO: 

 

(a) dejanski prevozni stroški za prevoz, ki ga je pred odhodom odobril direktor reprezentanc oz. organ, ki ga nadomešča,  

(b) stroški prehrane, v kolikor te ne zagotavlja organizator, vendar največ v višini veljavne dnevnice na dan na 

tekmovalca,  

(c) nepredvideni stroški, ki jih prizna direktor reprezentanc oz. organ, ki ga nadomešča,  

(d) plesni par lahko prejme minimalni zagotovljeni znesek v obliki akontacije pred odhodom na tekmovanje,  

(e) zagotovljeni znesek je sestavni del priznanih stroškov. V primeru, ko skupni priznani stroški ne dosegajo 

zagotovljenega zneska, je plesni par dolžan vrniti razliko med zagotovljenim zneskom in priznanimi stroški.  

 
(3) STROŠKI, KI JIH TEKMOVALEC NE MORE UVELJAVLJATI, SO: 

(a) stroški za osebne dokumente (osebno izkaznico, potni listi, za tuje državljane tudi vizum),  

(b) stroški za rent-a car. 

  

  

III. POVRAČILA STROŠKOV ZA SPREMLJEVALCE: 

 

(1) Spremljevalec je upravičen do povračila vseh stroškov v obsegu in na način, ki ga določa ta pravilnik, če je podal v 

roku treh (3) dni po tekmovanju v pisarno PZS poročilo s tekmovanja ter v roku osem (8) dni vsa verodostojna 

potrdila o stroških potovanja. 

(2) Spremljevalcu se lahko pred odhodom na tekmovanje nakaže na njegov račun akontacija v višini predvidenih 
stroškov, poračun pa se opravi na osnovi verodostojnih dokazil, ki jih je spremljevalec dolžan predložiti pristojni 

službi PZS v roku osem (8)  dni po vrnitvi s tekmovanja.  

(3) Ne glede na uvrstitev tekmovalcev, ima spremljevalec pravico do povrnitve naslednji stroškov:  

(a) celotni dejanski prevozni stroški za prevoz, ki ga je pred odhodom odobril direktor reprezentanc oz. organ, ki ga 

nadomešča,  

(b) stroški bivanja, razen v primeru, ko organizator tekmovanja nudi spremljevalcu brezplačno bivanje,  

(c) stroški prehrane največ v višini veljavne dnevnice na dan,  

(d) stroški za vstopnino, če organizator spremljevalcu ne omogoči prostega vstopa,  

(e) nepredvideni stroški, ki jih prizna direktor reprezentanc oz. organ, ki ga nadomešča.  

  

  

IV. KONČNE DOLOČBE  

 

(1) Tekmovalcem in spremljevalcem se odobrijo ali povrnejo samo tisti stroški, ki so v roku osem (8) dni po vrnitvi s 

tekmovanja predloženi pisarni PZS na predpisanem obrazcu in jim je priložena verodostojna dokumentacija.  

(2) Tekmovalec, ki neopravičeno ne nastopi na tekmovanju za katerega je dal pisno soglasje, je dolžan PZS povrniti vse 

stroške, ki bi argumentirano nastali zaradi njegove neudeležbe na tem tekmovanj.  

(3) Tekmovalcu, ki mu pristojni organ odpove nastop na tekmovanju za katerega je dal pisno soglasje, se povrnejo vsi 

stroški, ki bi argumentirano nastali zaradi odpovedi nastopa.  

(4) Vsa izplačila po tem pravilniku odobri predsednik sekcije SLP.  

(5) Pravilnik sekcije SLP o povračilu stroškov državnim reprezentantom in spremljevalcem za udeležbo na tekmovanjih 

je bil sprejet: 

- na seji Izvršnega odbora sekcije SLP dne, 20.06.2019 
-  na seji P PZS dne, 15.08.2019, 

- ter  velja od 16.08.2019 dalje.    

(6) V primeru nejasnosti ali sporov v zvezi z izvajanjem določil tega pravilnika je za razlago in odločanje na prvi stopnji 

pristojen Izvršni odbor sekcije SLP na drugi stopnji pa Predsedstvo PZS. 

 

 

 

 

Herman Tomažič 

Predsednik                                                                                                                                                                                                

sekcije za ST in LA plese                                                         


