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ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Letališka cesta 33c, Ljubljana 

 

 

Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta 

AZS sprejel   

 

 

PRAVILNIK 

O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH ATLETOV IN ATLETINJ 
 

I.   SPLOŠNA DOLOČILA 

1. člen 

Pravila, ki določajo pogoje za registracijo in posledično pogoje za nastopanje na tekmovanjih, so 

usklajena s pravili in predpisi IAAF (Mednarodno združenje atletskih zvez), Zakonom o športu v RS, 

Pravil OKS-ZŠZ s  Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje športnikov v RS. 

 

Določila tega pravilnika veljajo za vse atlete in atletinje vseh starostnih kategorij v vseh panogah atletike, 

ki so registrirani v atletskih društvih – klubih (v nadaljevanju klub) , ki so člani Atletske zveze Slovenije 

(v nadaljevanju: atleti) na področju Republike Slovenije. 

Posamezni izrazi v tem pravilniku pomenijo naslednje: 

• domicilni klub – klub, katerega član je atlet in je zanj registriran; 

• klub – društvo, sekcija, klub, v katerega atlet pristopa; 

• izpisnica – listina, s katero atlet dokazuje prenehanje članstva v klubu; 

• prijavnica – listina, s katero se atlet želi registrirati za klub; 

• registracija – vpis atleta v evidenco registriranih atletov AZS 

• prestopni rok –  obdobje, v katerem se izvedejo vse aktivnosti za prestop v nov klub. 

 

 

II.   POSTOPEK REGISTRACIJE 

2. člen 

Postopek registracije atleta pri AZS prične klub   potem, ko se  posameznik včlani v klub.  

3. člen 

Za ureditev registracije atleta (stari 10 in več let) pri AZS mora klub izpolniti obrazec v Informacijskem 

sistemu AZS. Obvezni podatki za izpolnitev obrazca so: 
o priimek in ime 

o spol 

o naslov bivanja in pošta 

o država 

o EMŠO 

o kraj rojstva 

o državljanstvo 

o slika  

o telefon 

o elektronski naslov od U14 dalje 

 

Podatki za ureditev registracije so pridobljeni na podlagi pisnega soglasja atleta 
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4. člen 

Taksa za vsako   registracijo  novega atleta znaša 2 EUR brez DDV. Klub mora plačati takso za 

registracijo atletov v tekočem letu.  

Sklep o spremembi višine takse za registracijo atletov sprejme UO AZS. 

5. člen 

Pooblaščena oseba AZS mora po prejemu zahteve za registracijo atleta opraviti registracijo najkasneje v 

petih delovnih dneh po prejemu zahteve za registracijo. 

Atlet pridobi pravico nastopa na tekmovanjih po koledarju AZS naslednji dan po opravljeni registraciji. 

6. člen 

Registriranemu atletu, ki nima rezultata s tekmovanj pod okriljem AZS, članic IAAF ter EA najmanj 12 

mesecev od zadnjega nastopa, preneha registracija v domicilnem klubu. Za nov klub se lahko registrira v 

rednem prestopnem roku.  
 

Če registriran atlet nima rezultata s tekmovanj najmanj 18 mesecev, se lahko registrira takoj za nov klub 

brez nadomestila. 
  

Atlet se lahko registrira za nov klub tudi med letom zaradi določenih drugih izjemnih okoliščin oz. višje 

sile (ukinitev kluba). O tem na predlog Komisije za registracije odloča UO AZS na redni seji.  

7. člen 

Učenci, dijaki in študenti registrirani v klubih AZS, lahko nastopijo na šolskih in študentskih tekmovanjih 

za svojo izobraževalno ustanovo. Če so tekmovanja organizirana v skladu s pravili IAAF, se jim doseženi 

rezultati priznajo. To velja za učence, dijake in študente v R Sloveniji in tujini. Enako velja za dosežene 

rezultate atletov-inj zaposlenih v javni upravi, ko nastopajo za svojega delodajalca.  

8. člen 

Ko je atlet registriran za klub, na pionirskih prvenstvenih tekmovanjih AZS ne more več nastopati za 

osnovno šolo. 

9. člen 

Če se atlet in domicilni klub sporazumno dogovorijo, da je atletu prenehalo članstvo v klubu, se lahko 

registrira za novi klub kadar koli v letu, vendar največ enkrat v koledarskem letu. 

 

 

III.   REGISTRACIJA ZA KLUB V TUJINI / DVOJNA REGISTRACIJA 

10. člen 

Atlet se lahko izjemoma registrira za klub v tujini po naslednjem postopku: 

o za dvojno registracijo atlet zaprosi Komisijo za registracijo; 

o priloži dovoljenje domicilnega kluba. 

Dvojna registracija je možna samo v državi, ki tako možnost dopušča tudi svojim atletom. 

 

 

IV.   REGISTRACIJA IN NASTOPANJE TUJIH ATLETOV V SLOVENIJI 

11. člen 

Za klub se lahko registrira neomejeno število tujih državljanov. Tuji državljan se lahko registrira za klub 

pod naslednjimi pogoji: 

o predloži pisno soglasje nacionalne zveze države, iz katere atlet prihaja in mora biti časovno 

opredeljeno (najmanj 1 leto); 

o ima dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v Sloveniji. 
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12. člen 

Za tuje državljane, stare do 15 let in s stalnim prebivališčem v Sloveniji, se registracija opravi brez 

pisnega soglasja njegove nacionalne zveze. 

13. člen 

Na osnovi registracije ima tuji državljan pravico nastopa na tekmovanjih po koledarju AZS in v skladu s 

Priročnikom za posamezno atletsko sezono: 

o na pokalnih in ekipnih tekmovanjih; 

o na posamičnih prvenstvenih tekmovanjih v dvorani in na prostem nastopa v vseh individualnih 

disciplinah izven konkurence (v klubski štafeti ne sme nastopiti). 

 

 

V.   MEDDRŽAVNI PRESTOPI 

14. člen 

Atlet, registriran za domicilni klub, lahko prestopi v tuj klub le, če ima predhodno soglasje Upravnega 

odbora AZS. 
 

K zahtevku  za registracijo za tuj klub, ki jo naslovi na UO AZS  mora atlet predložiti izpisnico 

domicilnega kluba. 

15. člen 

Zahtevo za registracijo za tuj klub je upravičena zahtevati le nacionalna zveza tistega kluba h kateremu 

želi atlet prestopiti. 

16. člen 

Ko prestopa atlet iz domicilnega kluba v tuj klub, določita višino odškodnine domači in tuji klub. 

17. člen 

Atletska zveza Slovenije izda soglasje za registracijo za tuj klub v 30 dneh. Od atleta se  pričakuje, da bo 

nastopal na tekmovanjih za državno reprezentanco, če ga  vanjo povabi AZS. 

 

 

VI.   POSTOPEK PRESTOPANJA IN ODŠKODNINE 

18. člen 

Atleti, ki so registrirani pri AZS, lahko prestopajo iz enega kluba v drugi klub pod pogoji in na način, kot 

je določeno v tem pravilniku. 

19. člen 

Atlet, ki želi  zamenjati klub v prestopnem roku, pisno zahteva izpisnico domicilnega kluba.   

Zahteva se vloži pisno s priporočeno pošiljko ali po e-pošti. Kot datum zahtevka za izpisnico se šteje 

datum oddaje priporočenega pisma na pošti ali po e-pošti. 

Atlet mora kopijo zahtevka za  izpisnico istočasno poslati priporočeno ali po e-pošti tudi na AZS. 

20. člen 

Zahteva za izpisnico mora vsebovati osnovne podatke o atletu in enem izmed staršev ali skrbnikov, če gre 

za mladoletnega atleta. V zahtevku morajo biti posebej navedene  morebitne pogodbene obveznosti. Če 

zahtevek ne vsebuje vseh navedenih podatkov, domicilni klub po preveritvi vloge najpozneje v petih 

delovnih dneh od prejema zahtevka naloži atletu, da  pomanjkljivosti v vlogi odpravi v petih delovnih 

dneh od prejema, sicer vlogo zavrže. 
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21. člen 

Med prestopnim rokom se upošteva atletova starostna kategorija tekoče sezone. Domicilni klub pri 

prestopu atletov v pionirskih kategorijah (do vključno 15. leta starosti  ) nima pravice zahtevati 

nadomestila za prestop. 
 

Domicilni klub je ob prestopu atletov, starih 16 let ali več, upravičen zahtevati plačilo nadomestila za 

prestop, če ima z atletom sklenjeno pisno pogodbo, v kateri je to jasno določeno. Atlet  je oproščen 

vračilo zneska do višine mesečne minimalne bruto plače v Republiki Sloveniji. 
 

Domicilni klub ne sme zahtevati plačila nadomestila, če so dejanski stroški, ki jih krije atlet za pripravo in 

tekmovanja, v uradnih tekmovalnih sistemih višji od plačila iz prejšnjega odstavka. 

Zavezanec za plačilo nadomestila je atlet. Obveznost plačila nadomestila lahko atlet prenese na klub, v 

katerega prestopa, če se udeleženci tako dogovorijo. 
 

Če imata domicilni klub in atlet, ki prestopa v drugi klub, sklenjeno pogodbo, ki določa nadomestilo pri 

prestopu, domicilni klub v petih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka za izdajo izpisnice postavi 

atletu zahtevek za nadomestilo. Zahtevek za nadomestilo se atletu vroči s priporočeno pošiljko. 
 

Atlet mora nadomestilo in morebitne druge obveznosti do domicilnega kluba poravnati v petih delovnih  

dneh od prejema zahtevka. Po prejemu nadomestila in poravnavi morebitne obveznosti je domicilni klub 

dolžan v petih delovnih dneh izdati atletu izpisnico. 
 

Če domicilni klub in atlet nimata sklenjene pogodbe, ki določa nadomestilo pri prestopu, in ima atlet 

poravnane vse obveznosti do kluba, je domicilni klub, ki je prejel popoln zahtevek za izpisnico, dolžan v 

petih delovnih dneh od prejema zahtevka izdati atletu izpisnico. 
 

Izpisnica, ki jo izda domicilni klub, nosi datum vložitve zahtevka za izdajo izpisnice. 

Domicilni klub izda izpisnico na osnovi sklepa organa, ki je za to določen s statutom ali drugim 

normativnim aktom domicilnega kluba.  
 

Če domicilni klub ne izda izpisnice v roku, ki so opredeljeni v tem členu, se predvideva, da je članstvo 

atletu v tem klubu prenehalo in se atlet lahko registrira za nov klub. 

22. člen 

Če dogovorjeno nadomestilo ni plačano do roka, ki je določen v tem pravilniku, ali do roka, ki ga določi s 

sklepom pritožbeni organ v pritožbenem postopku, atlet ne more biti registriran za nov klub. 

V takem primeru se atlet registrira za nov klub, ko je plačano nadomestilo. 

23. člen 

Domicilni klub izda izpisnico v treh enakih izvodih, ki jih pošlje: 

o atletu; 

o AZS; 

o eno obdrži v svojem arhivu. 

24. člen 

Domicilni klub ne more suspendirati atleta, niti pričeti disciplinski postopek po datumu, ko je prejel 

zahtevo za izpisnico. 
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VII.   REDNI PRESTOPNI ROK 

25. člen 

Redni prestopni rok traja od 20. oktobra do 20. novembra vsakega leta. 

Terminske aktivnosti: 

o 20.10. – 20.11 (32 dni) – vlaganje vlog (obdobje, ko morajo biti končane vse aktivnosti v zvezi s 

prestopom, vključno s plačilom nadomestila in izdaje izpisnice); 

o 21.11. – 30.11. (10 dni ) – odpiranje in preverjanje prispelih zahtevkov; objava sklepa o odobrenih 

in neodobrenih prestopih; 

o 01.12. – 5. 12. (5 dni) – pritožbeni rok; 

o NAJKASNEJE  do 15.12. / registracija za novi klub. 

26. člen 

V primeru, da niso zaključene vse aktivnosti v zvezi s prestopom atleta v rednem prestopnem roku, ostane 

atlet član domicilnega kluba. Dokler ni opravljena nova registracija atlet tekmuje za matični (stari) klub. 

27. člen 

Izjemoma se prestopni rok določi drugače za atleta, proti kateremu teče disciplinski postopek ali je v teku 

disciplinski ukrep. V tem primeru traja prestopni rok petnajst (15) dni od dneva, ko se pravnomočno 

konča disciplinski postopek ali ukrep. 

 

 

VIII.   PRESTOPNI ROK ZA ATLETE MLAJŠIH KATEGORIJ 

28. člen 

Atleti mlajših kategorij do 13 leta starosti  lahko prestopijo med letom v rednem ali izrednem prestopnem 

roku  s tem, da je dovoljen največ  en prestop letno. 

 

 

IX.   IZREDNI PRESTOPNI ROK ZA ATLETE Z INDIVIDUALNO POGODBO 

29. člen 

Atlet in domicilni klub, ki imata sklenjeno pogodbo, pa se le-ta ne izpolnjuje, imata možnost uveljavljanja 

izrednega prestopnega roka. 

30. člen 

Izredni prestopni rok traja od 1. do 7. aprila vsakega leta oziroma po sklepu UO v primeru materialnih 

kršitev pravil tudi v drugih terminih. 

31. člen 

Domicilni klub ali atlet, kot dokazno gradivo za uveljavljanje izrednega prestopnega roka, predloži 

individualno pogodbo in izjavo atleta o neizpolnjevanju določil pogodbe. Domicilni klub lahko v 

postopku dokazuje, da je izpolnjeval pogodbene obveznosti do atleta. 

32. člen 

Za neizpolnjeno pogodbo se smatra, kadar niso bile izpolnjene pogodbene obveznosti v celoti. V takem 

primeru Komisija za registracijo odobri prestop. 

V primeru, da so bile pogodbene obveze izpolnjene delno, se komisija odloči na osnovi dokazil. 
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X.   PRITOŽBA 

33. člen 

Zoper sklep Komisije za registracijo se atlet ali klub lahko pritožita v osmih delovnih dneh od prejema 

sklepa na Upravni odbor AZS. 

Pritožba proti sklepu Komisije za registracijo ne vpliva na pravico do nastopa. 

UO AZS rešuje pritožbo na prvi naslednji seji. Sklep UO AZS je dokončen. 

 

 

XI.  UVELJAVLJANJE PRAVIC 

34. člen 

Atlet, kateremu je bil zavrnjen zahtevek za izpisnico ali mu izpisnica ni bila izdana v roku, določenim s 

tem pravilnikom, se lahko v osmih delovnih dneh pritoži na Komisijo za registracijo in prestope. Zahteva 

se vloži pisno s priporočeno pošiljko.  Če je pritožba nerazumljiva, komisija pozove atleta, naj pritožbo 

dopolni v treh dneh. Če atlet v danem roku pritožbe ne dopolni, komisija le-to s sklepom zavrže. 

Komisija za registracijo in prestope odloči o  pritožbi. Atlet se lahko na sklep komisije  pritožbi na UO 

AZS.  Odločitev UO AZS je dokončna. AZS o sklepu pisno obvesti domicilni klub in atleta. 

 

 

XII.  KONČNE DOLOČBE 

35. člen 

Dopolnitve in spremembe tega pravilnika se opravijo po enakem postopku kot je potreben za njegovo 

sprejetje. 

36. člen 

Za razlago tega pravilnika je pristojen Upravni odbor AZS.  Za njegovo izvajanje skrbi Komisija za 

registracijo in prestope. Komisijo, ki  ima predsednika in dva člana, na predlog predsednika AZS  imenuje 

Upravni odbor.  

37. člen 

S sprejemom tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o registraciji atletov, sprejet 19. 11. 2002 in 

Pravilnik o prestopih atletov, sprejet 09. 10. 2008. 
 

 

Ljubljana, 13. marec 2019 

 

  

 

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Predsednik 

Roman Dobnikar 

 

 

 

Priloga – obrazci: 

o zahtevek za prestop domicilnemu klubu; 

o izpisnica; 

o prijavnica. 
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Z A H T E V E K   Z A   P R E S T O P 

D O M I C I L N E M U   K L U B U 
 

 

Spodaj podpisani-a _________________________________________, rojen-a ________________ 

 

v __________________________, stanujoč-a ___________________________________________ 

 

sem član-ica _____________________________________________, registriran-a pod  

 

registracijsko številko ____________. 

 

Spodaj podpisani-a eden od staršev ali skrbnikov _________________________, rojen-a ________ 

 

potrjujem navedene podatke o atletu.  

 

Pogodbene obveznosti do kluba so: ___________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ . 

 

 

V prestopnem roku želim prestopiti v _________________________________________________. 

 

 

 

Kraj in datum: __________________________ 

  

 

 

Podpis starša ali skrbnika: 

 

______________________ 

 

 Podpis atleta – atletinje: 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

S O G L A S J E   N O V E G A   K L U B A 
 

Soglašamo s prestopom zgoraj podpisanega atleta-inje v naš klub. 

 

Kraj in datum: __________________________ 

 

 

Pooblaščena oseba kluba: 

 

_______________________________   
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I Z P I S N I C A  
 

 

________________________________________________, iz _____________________________ 
                                                     (klub) 

 

izdaja za  _________________________________________________ izpisnico v skladu s  
                                                                                 (priimek, ime atleta) 

Pravilnikom o registraciji in prestopih atletov in atletinj. 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: __________________________ 

  

 

 

 

 

Pooblaščena oseba kluba: 

 

_______________________________ 
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P R I J A V N I C A  z a  R E G I S T R A C I J O  
 

 

________________________________________________, iz _____________________________ 
                                                     (klub) 

 

vlaga za  _________________________________________________ prijavnico za registracijo  
                                                                                 (priimek, ime atleta) 

v skladu s Pravilnikom o registraciji in prestopih atletov in atletinj. 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: __________________________ 

  

 

 

 

 

Pooblaščena oseba kluba: 

 

_______________________________ 

 

 

 


