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ZADEVA

Prestopi športnikov in zaračunavanje nadomestil pri prehodu iz ene v
drugo organizacijo
Splošno
Ta pravila splošno urejajo pravico do zaračunavanja nadomestil pri prestopih, oziroma t.i.
nadomestil za vzgojo športnikov amaterjev (športniki brez sklenjenih profesionalnih pogodb s
posamezno športno organizacijo), med športnimi organizacijami, ki jih nacionalne panožne športne
zveze (NPŠZ) podrobno uredijo v svojih internih pravilih, ki pa upoštevajo naslednja pravila.
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1.

Športnik lahko prestopi iz športne organizacije v drugo športno organizacijo kot to
določa ZŠpo-1 34./1 in to podrobno urejajo interni pravilniki NPŠZ.

2.

Športnik lahko prestopi iz ene športne organizacije v drugo športno organizacijo
izključno v obdobju(-ih) znotraj enega koledarskega leta, kot ga določijo NPŠZ v
internih pravilih (t.i. prestopni rok).

3.

Prosti prestop športnika med organizacijama mora biti omogočen na način, da je
postopek spremembe registracije športnika iz ene športne organizacije v drugo
športno organizacijo omejen zgolj s časovnim obdobjem, ki je vnaprej jasno
opredeljen v uradnem tekmovalnem sistemu (t.i. prestopni rok).

4.

Športnik mora imeti pred prestopom v drugo športno organizacijo poravnane vse dokazljive
finančne obveznosti (članarine, vadnine ipd.) do športne organizacije, iz katere želi
izstopiti, v kolikor je bil športnik oz. v primeru mladoletnih športnikov njegov zakoniti
zastopnik, predhodno (ob vpisu oz. pristopu v organizacijo) ustrezno seznanjen s
finančnimi obveznostmi do športne organizacije in se je z njimi strinjal (podpis izjave,
dogovora, registracijski pravilnik ipd.). Natančne pogoje določijo NPŠZ v internih pravilih.

5.

Za prestop športnika, ki ob prestopu iz ene športne organizacije v drugo športno
organizacijo v koledarskem letu še ne dopolni starost 14 let (višjo starost lahko določi
NPŠZ v svojih internih pravilih), NE SME nobena od športnih organizacij zahtevati plačila
za prestop oziroma nadomestila za vzgojo, ne od športnika in tudi ne od športne
organizacije, v katero želi prestopiti.

6.

Za prestop športnika, ki ob prestopu iz ene športne organizacije v drugo športno
organizacijo v koledarskem letu dopolni starost 14 let (višjo starost lahko določi NPŠZ v
svojih internih pravilih), LAHKO športna organizacija, iz katere športnik prestopa, zahteva
plačilo nadomestila za vzgojo od športne organizacije, v katero športnik želi prestopiti.
Nadomestilo se lahko zahteva, če je športnik, ki želi prestopiti, imel vsaj eno leto
tekmovalno licenco za športno organizacijo, iz katere želi prestopiti, izključno v naslednjih
primerih:
a. če je športnik, ki želi prestopiti, v času pred prestopom ali pred začetkom nastopa
za novo športno organizacijo, uradno imenovani član državne reprezentance,
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b.
c.

če je športnik, ki želi prestopiti, v času pred prestopom izpolnil pogoje za
pridobitev naziva kategoriziranega športnika RS in ima vsaj en cel nastop v ekipi,
s katero je pridobil naziv kategoriziranega športnika,
če športnik, ki prestopi, v isti ali naslednji sezoni nastopi v najvišjem kakovostnem
nivoju nacionalnega tekmovanja (oziroma v najvišjih dveh kakovostnih nivojih v
športnih panogah, kjer je tekmovalni sistem tri ali več stopenjski) v katerikoli
starostni kategoriji (velja samo za kolektivne športne panoge).

Nadomestila za vzgojo lahko športna organizacija zahteva do maksimalno koledarskega
leta, v katerem športnik dopolni starost 23 let (nižjo starost lahko določi NPŠZ v svojih
internih pravilih). Podrobne pogoje o zaračunavanju nadomestil za vzgojo uredijo NPŠZ v
svojih internih pravilih.
7.

Organizacija, iz katere športnik želi prestopiti, lahko v vsakem primeru zahteva povračilo za
dodatni vložek v športnika, če ima organizacija s športnikom ali njegovimi zakonitimi
zastopniki sklenjen veljaven individualiziran dogovor za vzgojo športnika, ki izkazuje
plačevanje individualnih stroškov iz zasebnih sredstev (ne iz javnih sredstev) organizacije
za športnika, ki so neposredno povezani z razvojem njegove športne kariere in sicer:
stroški prehrane, stanovanja, plačilo individualne vadnine, nakup osebne opreme, prevoza
na tekmovanja ali vadbo, žepnine, zdravljenja ali zdravstvenega zavarovanja, če
zavarovanje traja še potem, ko je športnik izstopil; športna organizacija mora priložiti tudi
uradna dokazila o izplačilih. Višino povračila, ki mora biti sorazmerna dokazljivemu vložku
za vzgojo športnika, potrdi NPŠZ. Podrobne pogoje o višini povračila dodatnega vložka za
vzgojo športnika uredijo NPŠZ v svojih internih pravilih.

8.

Ko športnik sklene profesionalno pogodbo s športno organizacijo, ima lahko vsaka športna
organizacija, za katero je bil športnik registriran v skladu z ZŠpo-1 pred sklenitvijo te
pogodbe in tekmoval najmanj eno tekmovalno sezono, pravico do deleža nadomestila od
športne organizacije, s katero je športnik sklenil profesionalno pogodbo. Podrobne pogoje
določi NPŠZ v internih pravilnikih.

9.

Za vse spore iz pravil o prestopu, zahtevku nadomestil oz. dodatnih vložkih za vzgojo
športnika je pristojna arbitraža NPŠZ oziroma neodvisna arbitraža za reševanje sporov v
športu, če ne obstaja arbitraža NPŠZ.

10. Pravila začnejo veljati s prvim naslednjim prestopnim rokom v posamezni športni panogi v
letu 2019.
Tomaž Barada, l.r.
Predsednik SSVŠ
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