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Na osnovi sklepa je Izvršni odbor Veslaške zveze Slovenije na svoji 16. seji dne 

29.11.2012 sprejel 

 

PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH VESLAČEV TEKMOVALCEV 

(PRP VZS) 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 

1. člen 

Športnik – veslač je na osnovi 37. člena Zakona o športu (ZŠpo) vsaka fizična oseba, ki 

je registrirana pri Veslaški zvezi Slovenije in tekmuje v uradnih tekmovanjih VZS. 

2. člen 

Športnik – veslač se registrira pri Veslaški zvezi Slovenije na osnovi oziroma preko 

članstva v enem od veslaških društev, ki je član VZS. 

3. člen 

Registracija v Veslaški zvezi Slovenije traja 12 mesecev in se lahko obnavlja (podaljšuje) 

na osnovi tekmovanja na uradni tekmi VZS. 

4. člen 

Seznam registriranih športnikov objavi VZS enkrat letno do 31.12. za vsako tekoče leto. 

5. člen 

Pravila o prestopih veljajo za vse veslače in veslačice vseh starostnih kategorij, ki so 

registrirani pri Veslaški zvezi Slovenije, razen za veslače in veslačice navedene v 27. 

členu tega pravilnika (v nadaljevanju: veslač). 

Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen: 

 matični klub - klub v Sloveniji ali tujini, iz katerega veslač prehaja v drug klub; 

 nov klub - klub v Sloveniji ali v tujini, v katerega prehaja veslač; 

 izpisnica - listina, s katero veslač dokazuje prenehanje članstva v klubu 

 registracija - listina, ki omogoča veslaču nastopanje na regatah, ki so v koledarju 

VZS in FISA. 

6. člen 

Veslači, ki so registrirani pri VZS, lahko prestopajo iz enega v drugi klub pod pogoji in na 

način, ki sta določeni v tem pravilniku. 

O zadevah iz tega pravilnika odloča tekmovalni odbor, strokovno podporo  pa zagotavlja 

sekretar. 

7. člen 
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Vsa korespondenca med veslači in klubi ter med klubi in VZS v zvezi z registracijo in 

prestopanjem mora potekati s priporočeno pošto. 

8. člen 

Za razlago tega pravilnika je pristojen Izvršni odbor VZS. 

 

II. REDNI PRESTOPNI ROK ZA VSE VESLAČE 

9. člen 

Prestop iz matičnega kluba v nov klub se lahko izvrši v prestopnem roku, ki traja od 1. 

oktobra do 2. novembra vsako leto. 

10. člen 

Vse aktivnosti v zvezi s prestopom veslača iz matičnega kluba v nov klub, vključno s 

plačilom odškodnine matičnemu klubu ali s sklenitvijo dogovora o poravnavi obveznosti 

zaradi prestopa, morajo biti zaključene do 2. novembra tekočega leta.  

11. člen 

Nov klub mora poslati popolno dokumentacijo, v skladu z določili 24. in 25. člena tega 

pravilnika, Veslaški zvezi Slovenije do 2. novembra tekočega leta (poštni žig). 

12. člen 

Veslaška zveza Slovenije bo opravila registracijo veslača za nov klub do 10. novembra 

tekočega leta. 

Zamuda roka s strani VZS ne more vplivati na veljavnost prestopa. 

 

III. IZREDNI PRESTOPNI ROK ZA VESLAČE Z INDIVIDUALNO POGODBO 

13. člen 

Veslač in klub, ki imata sklenjeno pogodbo, pa se le-ta ne izpolnjuje, imata možnost 

uveljavljanja izrednega prestopnega roka. 

14. člen 

Izredni prestopni rok traja v času od 1. do 31. marca vsako leto. 

15. člen 

Klub ali veslač, kot dokazno gradivo za uveljavljanje izrednega prestopnega roka, 

predloži individualno pogodbo in izjavo veslača o neizpolnjevanju te pogodbe. Matični 

klub lahko v postopku dokazuje, da je pogodbene obveznosti izpolnjeval do veslača. 

16. člen 
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Za neizpolnjeno pogodbo se smatra, kadar niso bile izpolnjene pogodbene obveznosti v 

celoti. V takem primeru Tekmovalni odbor odobri prestop. 

17. člen 

Veslač, kateremu je Komisija za registracijo odobrila prestop, mora v času do 31. marca 

postopati na način, kot velja za redni prestopni rok. 

 

IV. POSTOPEK PRESTOPANJA 

18. člen 

Veslač, ki želi spremeniti klub v prestopnem roku, pisno zahteva izpisnico (soglasje 

matičnega kluba za prestop) od matičnega kluba. Ob pisni zahtevi za izpisnico mora 

veslač priložiti soglasje novega kluba, da lahko prestopi v nov klub. 

Pred izdajo izpisnice starega kluba, se morata novi klub in veslač dogovoriti o zagotovitvi 

sredstev za plačilo morebitne odškodnine matičnemu klubu. Po izdaji soglasja za prestop 

novega kluba, je za plačilo odškodnine odgovoren novi klub.  

Zahtevo za izpisnico mora veslač poslati matičnemu klubu najkasneje do 1. oktobra 

tekočega leta.  

19. člen 

Po prejemu zahtevka za izpisnico sme postaviti matični klub zahtevek za odškodnino ali 

zahtevek za pogajanja novemu klubu ali veslaču na podlagi 31. člena tega pravilnika ali 

pogodbe. 

20. člen 

Zahtevek za odškodnino ali pogajanja mora dati matični klub novemu klubu in veslaču 

najkasneje v roku 8 (osem) dni od prejetja pisne zahtevka za izpisnico veslača, ki želi 

prestopiti. 

21. člen 

Če matični klub ne poda pisnega zahtevka za odškodnino ali pogajanja novemu klubu in 

veslaču, le-ta lahko prestopi v nov klub brez plačila odškodnine. 

22. člen 

Matični klub ne more suspendirati veslača, niti pričeti disciplinski postopek po datumu, ko 

je prejel zahtevo za izpisnico ali zahtevo za razveljavitev pogodbe. 

23. člen 

V primeru, da niso zaključeni vsi postopki v zvezi s prestopom veslača iz matičnega kluba 

v nov klub do 2. novembra tekočega leta, ostane veslač član matičnega kluba. 

24. člen 
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Za registracijo veslača mora nov klub predložiti VZS popolno dokumentacijo, ki mora 

vsebovati naslednje dokumente: 

- zahtevek tekmovalca matičnemu klubu za prestop 

- izpisnico matičnega kluba 

- soglasje novega kluba 

- dokazilo o plačilu odškodnine ali pisni sporazum med kluboma o ureditvi 

medsebojnih finančnih razmerij, če je bil podan zahtevek za odškodnino v skladu 

z določili tega pravilnika 

 

25. člen 

Veslač 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 odgovornosti do veslača in matičnega kluba. 

26. člen 

Veslač si pridobi pravico nastopa za nov klub naslednji dan po izdaji sklepa o registraciji. 

 

V. PRENEHANJE REGISTRACIJE V DOMICILNEM KLUBU 

27. člen 

Veslač, ki ni nastopal na regatah po koledarju VZS za klub, ki je član VZS, več kot eno 

leto, se šteje kot neregistriran veslač in je lahko registriran za novi klub brez plačila 

odškodnine na način kot velja za prvo registracijo.  

Novi klub mora o registraciji obvestiti VZS do 2. novembra. 

 

VI. ODŠKODNINE PRI PRESTOPANJU 

28. člen 

Novi klub, v katerega veslač prihaja, je dolžan matičnemu klubu plačati odškodnino, 

določeno v 31. členu tega pravilnika, če se kluba ne dogovorita drugače, oziroma v 

skladu z določili pogodbe med matičnim klubom in veslačem. 

29. člen 

Odškodnina se določa na osnovi tabele iz 31. člena tega pravilnika. Odškodnina se določa 

glede na starostno kategorijo in neodvisno od doseženega rezultata. 

30. člen 

Za višino odškodnine se upošteva višji znesek na osnovi rezultatov tekoče in predhodne 

tekmovalne sezone. 
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31. člen 

Najnižja višina odškodnine znaša (v EUR): 

Starostna 

kategorija 

Mlajši mladinci Mladinci Člani 

Višina odškodnine 1.000,00 1.500,00 2.000,00 

 

Za matični klub iz katerega je tekmovalec odšel ostanejo vsi finančni prihodki za obdobje 

trajanja statusa ( kategorizacije) oziroma najmanj eno leto. Če je športnik v novem klubu 

dosegel enak ali višji status (kategorizacija), se z novo objavo pri OKS tudi finančne 

ugodnosti prenesejo na nov klub. 

32. člen 

Odškodnina se ne plača za starostno kategorijo pionirjev in pionirk. 

Odškodnina se ne plača tudi v primeru, ko se veslač, ki prestopa, skupaj s celotno svojo 

družino preseli v drugi kraj in se zaradi tega odloči nadaljevati športno kariero v klubu v 

tem kraju oziroma v klubu, ki je bližje kraju njegovega novega stalnega bivališča. 

33. člen 

Za veslače, ki prestopajo v izrednem prestopnem roku, ni odškodnine. 

 

VII. PRITOŽBA 

34. člen 

Zoper sklep Tekmovalnega odbora se veslač in klub lahko pritožita v osmih (8) dneh od 

prejema sklepa na Izvršni odbor VZS. 

Pritožba proti sklepu Tekmovalnega odbora ne vpliva na pravico nastopa. 

Sklep Izvršnega odbora VZS je dokončen. 

 

VIII. MEDNARODNI PRESTOPI 

35. člen 

Veslač, registriran za matični klub, se lahko registrira za tuj klub le, če ima predhodno 

soglasje Izvršnega odbora VZS. 

Zahtevku za registracijo za tuj klub mora veslač predložiti dokazilo, da mu je prenehala 

pogodba z matičnim klubom in da ima pisno soglasje matičnega kluba. 

36. člen 

Zahtevo za registracijo veslača za tuj klub je upravičena zahtevati le nacionalna zveza 

tistega kluba, h kateremu želi prestopiti veslač. 
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37. člen 

Ko prestopa veslač iz domačega kluba v tuj klub, določita višino odškodnine domači in 

tuji klub. 

38. člen 

Za veslaško organizacijo v Sloveniji se lahko registrirajo tudi tuji državljani, ki imajo 

pravico nastopa na tekmovanjih po koledarju VZS in v skladu z razpisi regat. 

K registraciji tujega veslača za slovenski klub mora podati soglasje nacionalna zveza 

države, iz katere prihaja veslač. 

 

 

Bled, 29.11.2012 Veslaška zveza Slovenije 

 Predsednik 

 Denis Žvegelj 


