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Na osnovi 24. člena Statuta Smučarske zveze Slovenije je Izvršilni odbor SZS na 43. redni seji, dne 16. 9. 
2020  sprejel  
 

 
PRAVILNIK O REGISTRACIJI  

IN PRESTOPIH TEKMOVALCEV 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 
Določila tega pravilnika veljajo za vse tekmovalce in tekmovalke vseh starostnih kategorij v vseh smučarskih panogah, ki so 
registrirani v smučarskih društvih – klubih, ki so člani SZS. 
 
Posamezni izrazi v tem pravilniku pomenijo naslednje: 
 
• tekmovalec – za moški in ženski spol; 
• domicilni klub – društvo – klub, katerega član je tekmovalec in je zanj registriran; 
• izpisnica – listina, s katero tekmovalec dokazuje prenehanje članstva v klubu; 
• prijavnica – listina, s katero se tekmovalec želi registrirati za nov klub; 
• registracija – listina, ki omogoča tekmovalcu nastopanje na tekmovanjih, ki so v koledarju SZS, FIS, IBU; 

• klub – društvo, sekcija, smučarski klub, v katerega tekmovalec pristopa; 
• prestopni rok – obdobje, v katerem tekmovalec zaprosi za izpisnico. 
 

2. člen 
 

Za razlago tega pravilnika je pristojen izvršilni odbor SZS (v nadaljevanju: IO SZS), ki pa lahko za to pooblasti komisijo za 
registracijo SZS. Komisijo za registracijo na predlog direktorja SZS imenuje IO SZS. Sestavljajo jo trije člani, ki izmed sebe 
izvolijo predsednika. 
 
Uradni elektronski naslov registracijske komisije je registracija@sloski.si.  
 
 
II. POSTOPEK PRESTOPANJA IN NADOMESTILA 
 

3. člen 
 

Tekmovalec lahko prestopi iz enega v drug klub pod pogoji in na način, kot je določeno v tem pravilniku ter skladno z določili 
34. člena Zakona o športu (Zšpo-1A). 
 
 

4. člen 
 

Prestopni roki so naslednji: 
 
• od 10. do 30. aprila vsakega leta za vse panoge, 
• od 10. do 30. septembra vsakega leta za panogo alpsko smučanje in 
• od 10. do 30. oktobra vsakega leta za vse panoge razen panogo alpsko smučanje.  
 
Izjemoma se lahko prestopni rok določi drugače za tekmovalca, proti kateremu teče disciplinski postopek ali spor pred 
sodiščem zaradi razveljavitve pogodbe med tekmovalcem in domicilnim klubom ali je proti njemu v teku disciplinski ukrep – 
prepoved nastopanja na tekmovanjih za določen čas. V tem primeru je prestopni rok 30 dni od dneva, ko se konča disciplinski 
postopek ali spor pred sodiščem zaradi razveljavitve pogodbe ali disciplinski ukrep. 

 
5. člen 

 
Tekmovalec, ki želi spremeniti klub v prestopnem roku, mora pisno zahtevati od domicilnega kluba izpisnico. Zahteva se 
pošlje s priporočeno poštno pošiljko. Kot datum zahtevka za izdajo izpisnice, se šteje datum oddaje priporočenega pisma 
na pošti. Tekmovalec mora kopijo zahtevka za izpisnico istočasno poslati priporočeno na SZS. 
 

6. člen 
 

Zahteva za izpisnico mora vsebovati osnovne osebne podatke tekmovalca in enega od staršev ali skrbnikov, če gre za 
mladoletnega tekmovalca. V zahtevku morajo biti posebej navedene morebitne pogodbene obveznosti, ki bi jih na pogodbeni 
podlagi imel tekmovalec do domicilnega kluba. Če zahtevek ne vsebuje vseh navedenih podatkov, domicilni klub po preveritvi 
vloge najpozneje v 7 (sedmih) dneh od prejema zahtevka naloži tekmovalcu, da v nadaljnjih 7 (sedmih) dneh odpravi 
pomanjkljivosti, sicer vlogo zavrže kot nepopolno.  
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7. člen 
 

Tekmovalci se pri prestopih delijo v naslednje kategorije: 

 
• otroške kategorije; 
• mladinske kategorije; 
• članske kategorije. 
 
Med prestopnim rokom se upošteva tekmovalčeva kategorija iz zadnje tekmovalne sezone. Tekmovalci v otroških 
kategorijah, to je do dopolnjenega 15 (petnajstega) leta starosti, lahko prestopajo brez odškodnine. Domicilni klub pri 
prestopu tekmovalcev v otroških kategorijah nima pravice zahtevati nikakršnega nadomestila. 
 
Domicilni klub lahko ob prestopu tekmovalca mladinca ali člana zahteva plačilo nadomestila za prestop samo, če ima s 
tekmovalcem sklenjeno pisno pogodbo, v kateri je to določeno in na podlagi katere prejema plačilo v višini najmanj bruto 
minimalne plače v Republiki Sloveniji.  
 
Ne glede na prejšnji odstavek domicilni klub ne sme zahtevati plačila nadomestila, če so dejanski stroški, ki jih krije 
tekmovalec za pripravo in tekmovanja, v uradnih tekmovalnih sistemih višji od plačila iz prejšnjega odstavka.  
 
Zavezanec za plačilo nadomestila je tekmovalec. Obveznost plačila nadomestila pa lahko tekmovalec prenese na klub, v 

katerega prestopa, če se udeleženci tako dogovorijo. 
 
Če domicilni klub in tekmovalec nimata sklenjene pisne pogodbe, ki določa nadomestilo za prestop in ima tekmovalec 
poravnane vse druge obveznosti do kluba, je domicilni klub, ki je prejel popoln zahtevek za izpisnico, dolžan v 15 (petnajstih) 
dneh od prejema zahtevka izdati tekmovalcu izpisnico. 
 
Če imata domicilni klub in tekmovalec, ki prestopa v drugi klub, sklenjeno pogodbo, ki določa nadomestilo za prestop, 
domicilni klub v 7 (sedmih) dneh od prejema popolnega zahtevka za izdajo izpisnice postavi tekmovalcu zahtevek za plačilo 
nadomestila. Zahtevek za plačilo nadomestila se tekmovalcu vroči pisno s priporočeno poštno pošiljko. 
 
Tekmovalec mora nadomestilo za prestop in eventuelne druge obveznosti do domicilnega kluba poravnati v 15 (petnajstih) 
dneh od prejema pisnega zahtevka. Po prejemu plačila nadomestila za prestop ter plačilu morebitnih drugih obveznosti je 
domicilni klub dolžan v nadaljnjih 15 (petnajstih) dneh izdati tekmovalcu izpisnico. 
 
Izpisnica, ki jo izda domicilni klub, nosi datum vložitve zahtevka za izdajo izpisnice. 
 
Domicilni klub izda izpisnico na osnovi sklepa upravnega – izvršilnega organa ali drugega organa, ki je za to določen s 

statutom ali z drugim normativnim aktom domicilnega kluba. Izpisnico podpiše pooblaščena oseba domicilnega kluba 
(zakoniti zastopnik) ali z njegove strani pooblaščena oseba.  
 

8. člen 
 
Če nadomestilo za prestop ni plačano do roka, ki je določen v tem pravilniku, ali do roka, ki ga določi s sklepom pritožbeni 
organ v pritožbenem postopku, vendar najpozneje v roku 45 (petinštiridesetih) dni po zaključku prestopnega roka, 
tekmovalec ne more biti registriran za nov klub. 
 

9. člen 
 

Tekmovalec, ki se do začetka tekmovalne sezone v posamezni sezoni ne registrira za nov klub ali zahtevka za izpisnico ne 
umakne, se šteje za naslednjo tekmovalno sezono kot neregistriran tekmovalec in nima pravice nastopanja na tekmovanjih, 
ki so v koledarju SZS in FIS in IBU. 
 

10. člen 
 

Domicilni klub izda izpisnico v 3 (treh) enakih izvodih, ki jo pošlje: 
 
• tekmovalcu; 
• SZS na elektronski naslov registracija@sloski.si,  
 
1 (en) izvod pa zadrži za svoj lastni arhiv.   

11. člen 
 

Če domicilni klub ne izda izpisnice v 15 (petnajstih) dneh od dneva prejema popolne vloge, če s tekmovalcem nima sklenjene 
pogodbe, ki določa odškodnino, ali v 15 (petnajstih) dneh od plačila dogovorne odškodnine ali odškodnine, dokončno 
določene s sklepom registracijske komisije ali s sklepom IO SZS, se predvideva, da je članstvo tekmovalcu v tem klubu 
prenehalo in da se lahko tekmovalec registrira za novi klub na osnovi prijavnice. 
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12. člen 

 

Za ureditev registracije tekmovalca mora klub predložiti SZS na elektronski naslov registracija@sloski.si naslednje: 
 
• prijavnico;  
• izpisnico domicilnega kluba. 
 

13. člen 
 

SZS vodi evidenco o zahtevkih za registracijo. SZS na podlagi prejete popolne dokumentacije registrira tekmovalca in ga 
evidentira v bazi podatkov o članstvu SZS. Tekmovalcu se na njegovo zahtevo izdela dvojnik članske izkaznica SZS, na kateri 
je naveden nov klub. 
 

14. člen 
 

Klub ne more suspendirati tekmovalca niti začeti disciplinskega postopka po datumu, ko je prejel zahtevo za izpisnico.  
 

15. člen 
 

Če tekmovalec najmanj eno (1) leto ni nastopal na tekmovanjih po koledarju SZS, FIS, IBU, se predvideva, da mu je 
prenehalo članstvo v domicilnem klubu. Po tem roku lahko prestopi v kateri koli klub.  
 

16. člen 
 

Tekmovalec, ki mu je prenehalo članstvo, se lahko registrira za nov klub v naslednjem prestopnem roku, in sicer skladno s 
tem pravilnikom. 
 
 
III. UVELJAVLJANJE PRAVIC 
 

17. člen 
 

Tekmovalec, ki mu je bil zavrnjen zahtevek za izpisnico ali mu izpisnica ni bila izdana v roku, določenim s tem pravilnikom, 
se lahko v 8 dneh pritoži na komisijo za registracijo pri SZS. Zahteva se vloži na elektronski naslov komisije 
registracija@sloski.si. Če je pritožba nerazumljiva, komisija pozove tekmovalca, naj pritožbo dopolni v 3 dneh. Če tekmovalec 
v danem roku pritožbe ne dopolni, komisija le-to s sklepom zavrže. 
 
Registracijska komisija SZS pritožbo s predlogom sklepa nato posreduje IO SZS, ki o pritožbi odloči najpozneje v 8 dneh od 
prejema. Odločitev IO SZS je dokončna. SZS o sklepu pisno obvesti domicilni klub in tekmovalca. 
 

18. člen  
 

Tekmovalec, ki mu je prenehalo članstvo v domicilnem klubu, dobi pravico nastopanja za nov klub na vseh tekmovanjih v 8 
dneh od datuma registracije. Registracijo opravi pristojna služba SZS. 
 

19. člen 
 

Če gre za prestop tekmovalca v klub zunaj Slovenije ali tujca v Slovenijo, je treba pridobiti soglasje IO SZS, soglasje 
Mednarodne smučarske organizacije FIS ali soglasje Mednarodne biatlonske unije IBU. 
 
Šele ob pridobitvi soglasij se tuj tekmovalec lahko registrira za klub v Sloveniji. 

 
20. člen 

 
Dopolnitve in spremembe tega pravilnika se opravijo po enakem postopku, kot je potreben za njegovo sprejetje.  
 
Pravilnik začne veljati 8. dan po sprejetju na IO SZS.  
 
 
V Ljubljani, 16. september 2020 

 
 
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

   Predsednik  
Enzo Smrekar 


