ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155, Ljubljana

PRAVILNIK
O PRESTOPIH ATLETOV
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Ta pravila veljajo za vse atlete in atletinje vseh starostnih kategorij, ki so registrirani pri Atletski
zvezi Slovenije, razen za atlete, navedene v 28. členu tega pravilnika (v nadaljevanju: atlet).
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
o matični klub – klub, iz katerega atlet prehaja v drug klub v Sloveniji ali v tujini;
o nov klub – klub, v katerega prehaja atlet v Sloveniji ali v tujini;
o izpisnica – listina, s katero atlet dokazuje prenehanje članstva v klubu;
o registracija – listina, ki omogoča atletu nastopanje na tekmovanjih, ki so v koledarju AZS,
EAA in IAAF.
2. člen
Atleti, ki so registrirani pri AZS, lahko prestopajo iz enega v drugi klub pod pogoji in na način, ki
so določeni v tem pravilniku.
3. člen
Vsa korespondenca med atleti in klubi ter med klubi in AZS mora potekati s priporočeno pošto.
4. člen
Za razlago tega pravilnika je pristojen Upravni odbor Atletske zveze Slovenije.
II. REDNI PRESTOPNI ROK ZA VSE ATLETE
5. člen
Prestop iz matičnega kluba v nov klub se lahko izvrši v prestopnem roku, ki traja od 20. oktobra
do 10. novembra vsako leto.
Izjemoma se prestopni rok določi drugače za atleta, proti kateremu teče disciplinski postopek ali je
v teku disciplinski ukrep. V tem primeru je prestopni rok petnajst (15) dni od dneva, ko se konča
disciplinski postopek ali ukrep.
6. člen
Vse aktivnosti v zvezi s prestopom atleta iz matičnega kluba v nov klub, vključno s plačilom
odškodnine matičnemu klubu, morajo biti zaključene do 10. novembra tekočega leta.
7. člen
Nov klub mora poslati popolno dokumentacijo, v skladu z določili iz 20. in 21. člena tega
pravilnika, AZS do 10. novembra tekočega leta (poštni žig).

8. člen
Atletska zveza Slovenije bo opravila registracijo atleta za nov klub do 20. novembra tekočega leta.
III. IZREDNI PRESTOPNI ROK ZA ATLETE Z INDIVIDUALNO POGODBO
9. člen
Atlet in klub, ki imata sklenjeno pogodbo, pa se le-ta ne izpolnjuje, imata možnost uveljavljanja
izrednega prestopnega roka.
10. člen
Izredni prestopni rok traja v času od 1. do 7. aprila vsako leto.
11. člen
Klub ali atlet, kot dokazno gradivo za uveljavljanje izrednega prestopnega roka, predloži
individualno pogodbo in izjavo atleta o neizpolnjevanju te pogodbe. Matični klub lahko v postopku
dokazuje, da je pogodbene obveznosti izpolnjeval do atleta.
12. člen
Za neizpolnjeno pogodbo se smatra, kadar niso bile izpolnjene pogodbene obveznosti v celoti. V
takem primeru Komisija za registracijo odobri prestop.
13. člen
Atlet, kateremu je Komisija za registracijo odobrila prestop, mora v času od 15. do 22. aprila
postopati na način, kot velja za redni prestopni rok.
IV. POSTOPEK PRESTOPANJA
14. člen
Atlet, ki želi spremeniti klub v prestopnem roku, pisno zahteva izpisnico od matičnega kluba. Ob
pisni zahtevi za izpisnico mora atlet priložiti soglasje novega kluba, da lahko atlet prestopi v nov
klub.
15. člen
Po prejemu zahtevka za izpisnico sme postaviti matični klub zahtevek za odškodnino ali zahtevek
za pogajanja novemu klubu ali atletu na podlagi 27. člena tega pravilnika in /ali/pogodbe.
16. člen
Zahtevek za odškodnino ali pogajanja mora dati matični klub novemu klubu in atletu najkasneje v
roku 3 (treh) delovnih dni.
17. člen
Če matični klub ne poda pisnega zahtevka za odškodnino ali pogajanja novemu klubu in atletu, le-ta
lahko prestopi v nov klub brez plačila odškodnine.
18. člen
Matični klub ne more suspendirati atleta, niti pričeti disciplinski postopek po datumu, ko je prejel
zahtevo za izpisnico ali zahtevo za razveljavitev pogodbe.

19. člen
V primeru, da niso zaključeni vsi postopki v zvezi s prestopom atleta iz matičnega kluba v nov klub
do 10. novembra tekočega leta, ostane atlet član matičnega kluba.
20. člen
Za registracijo atleta mora nov klub predložiti AZS naslednje:
1. zahtevek matičnemu klubu za prestop;
2. finančni dokaz o plačilu odškodnine iz 27. člena tega pravilnika ali pisni sporazum med
matičnim klubom in novim klubom o ureditvi medsebojnih obveznosti v zvezi z
odškodnino.
21. člen
Atlet, ki ima z matičnim klubom sklenjeno pogodbo, ki še ni potekla, želi pa prestopiti v nov klub,
lahko prestopi le, če se matični klub in nov klub pisno sporazumeta o prekinitvi pogodbe ter o
prevzemu obveznosti do atleta in matičnega kluba.
Ta pisni sporazum se priloži k dokumentaciji iz 20. člena tega pravilnika.
22. člen
Atlet si pridobi pravico nastopa naslednji dan po izdaji sklepa o registraciji.
V. PRENEHANJE REGISTRACIJE V DOMICILNEM KLUBU
23. člen
Atlet, ki ni nastopal na tekmovanjih po koledarju AZS za društvo, ki je član AZS, več kot dve leti,
se šteje kot neregistriran atlet in je lahko registriran za novi klub brez plačila odškodnine na način
kot velja za prvo registracijo.
VI. ODŠKODNINE PRI PRESTOPANJU
24. člen
Nov klub, v katerega atlet prehaja, je dolžan matičnemu klubu plačati odškodnino, če se kluba ne
dogovorita drugače oziroma v skladu z določili pogodbe med matičnim klubom in atletom.
25. člen
Odškodnina se določa na osnovi tablic IAAF (»madžarske tablice«). V primeru, da določene
discipline ni v tablicah, se smiselno uporabljajo tablice IAAF. Za določitev višine odškodnine se
upoštevajo tudi rezultati, doseženi na finalnih posamičnih in ekipnih srednješolskih tekmovanjih.
26. člen
Za odškodnino se upoštevajo najboljši rezultati tekoče tekmovalne sezone. V primeru, da atlet nima
rezultata v tekoči sezoni, se upoštevajo rezultati sezone pred prestopom.

27. člen
Višina odškodnine znaša:
1. Za atlete od 501 – 600 točk znaša odškodnina
- Za atlete od 601 – 750 točk znaša odškodnina
- Za atlete od 751 – 900 točk znaša odškodnina
2. Za atlete od 901 – 950 točk znaša odškodnina
3. Za atlete od 951 – 1000 točk znaša odškodnina
4. Za atlete od 1001 – 1050 točk znaša odškodnina
5. Za atlete od 1051 – 1100 točk znaša odškodnina
6. Za atlete od 1101 – 1150 točk znaša odškodnina
7. Za atlete od 1151 – 1200 točk znaša odškodnina
8. Za atlete od 1200 točk dalje znaša odškodnina

119,10 €
190,56 €
285,83 €
428,74 €
571,66 €
690,75 €
1.619,69 €
2.191,36 €
2.763,01 €
3.811,05 €

Sklep o revalorizirani višini odškodnine za tekoče leto sprejme Upravni odbor AZS po uradni
objavi letne stopnje inflacije.
28. člen
Odškodnina se ne plača za starostno kategorijo pionirjev in pionirk. Odškodnina se ne plača tudi za
atlete, ki imajo manj kot 500 točk po tablicah IAAF (»madžarske tablice«).
29. člen
Za atlete, ki prestopajo v izrednem prestopnem roku, ni odškodnine.
VII. PRITOŽBA
30. člen
Zoper sklep Komisije za registracijo se atlet in klub lahko pritožita v osmih (8) dneh od prejema
sklepa na Upravni odbor AZS.
Pritožba proti sklepu Komisije za registracijo ne vpliva na pravico do nastopa.
Sklep Upravnega odbora AZS je dokončen.
VIII. MEDNARODNI PRESTOPI
31. člen
Atlet, registriran za matični klub, se lahko registrira za tuj klub le, če ima predhodno soglasje
Upravnega odbora AZS.
Zahtevku za registracijo za tuj klub mora atlet predložiti dokazilo, da mu je prenehala pogodba z
matičnim klubom ali da ima pisno soglasje matičnega kluba.
32. člen
Zahtevo za registracijo atleta za tuj klub je upravičena zahtevati le nacionalna zveza tistega kluba, h
kateremu želi prestopiti atlet.
33. člen
Ko prestopa atlet iz domačega kluba v tuj klub, določita višino odškodnine domači in tuji klub.

34. člen
Za atletsko organizacijo v Sloveniji se lahko registrirajo tudi tuji državljani, ki imajo pravico
nastopa na prvenstvenih tekmovanjih po koledarju AZS in v skladu z Razpisi tekmovanj.
K registraciji tujega atleta za slovenski klub mora podati soglasje nacionalna zveza države, iz katere
prihaja atlet.

Pravilnik o prestopih atletov iz kluba v klub in plačilu odškodnine je sprejel na osnovi 26. člena
Statuta AZS Upravni odbor AZS na svoji 14. seji dne, 24. novembra 2001.
Pravilnik o prestopih atletov je bil dopolnjen z novim 27. členom, ki ga je sprejel Upravni odbor
AZS na svoji 22. seji, dne 19. oktobra 2006.
Pravilnik o prestopih atletov je bil dopolnjen z novim 27. členom, ki ga je sprejel Upravni odbor
AZS na svoji 46. seji, dne 8. oktobra 2008.

V Ljubljani, 9. oktober 2008

Atletska zveza Slovenije
Predsednik
dr. Peter Kukovica

Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 513-65-00 Fax: +386 (01) 513-65-05
e-mail: info@atletska-zveza.si
http: www.atletska-zveza.si

ZAHTEVEK ZA PRESTOP
MATIČNEMU KLUBU

Spodaj podpisani-a _________________________________________, rojen-a ________________
v __________________________, stanujoč-a ___________________________________________
sem član-ica _____________________________________________, registriran-a pod
registracijsko številko ____________.
V prestopnem roku želim prestopiti v _________________________________________________.

Kraj in datum: __________________________
Podpis atleta – atletinje:
_____________________________

SOGLASJE NOVEGA KLUBA

Soglašamo s prestopom zgoraj podpisanega atleta-inje v naš klub.
Kraj in datum: __________________________
Predsednik atletske organizacije:
_______________________________

Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 513-65-00 Fax: +386 (01) 513-65-05
e-mail: info@atletska-zveza.si
http: www.atletska-zveza.si

ZAHTEVEK ZA ODŠKODNINO

________________________________________________, iz _____________________________
(atletska organizacija)

zahteva za ________________________________________ odškodnino po 27. členu Pravilnika o
(priimek, ime atleta)

prestopih atletov iz kluba v klub in plačilu odškodnine.
Atlet je dosegel v disciplini ___________________ rezultat __________________, na tekmovanju
dne ___________________.
Rezultat atleta je ovrednoten s ____________ točkami po tablicah IAAF (»madžarske tablice).

Odškodnina znaša ____________________ EUR.

Kraj in datum: __________________________

Predsednik atletske organizacije:
_______________________________

