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Na podlagi 25. člena Statuta Kegljaške zveze Slovenije je Predsedstvo Kegljaške zveze Slovenije na 
seji dne 10.11.2016 sprejelo  naslednji 
 
 

PRAVILNIK 
o odškodnini pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik določa: 

- način urejanja medsebojnih razmerij med kegljaškimi klubi oz. društvi (v nadaljevanju: 
klubi) ter med klubi in tekmovalci oz. tekmovalkami (v nadaljevanju: tekmovalci) v zvezi z 
odškodninami pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub, 

- kriterije in način določanja odškodnin pri prehodih iz kluba v klub. 
 

2. člen 
 

Pravice in obveznosti klubov in tekmovalcev pri prestopu iz kluba v klub se določajo po naslednjih 
načelih: 

1. Tekmovalec po svoji presoji izbere klub v katerem bo tekmoval. Prestop iz kluba v klub se 
izvaja v skladu s splošnimi akti KZS, zlasti Pravilnika o članstvu v KZS in registraciji 
tekmovalcev in tega pravilnika. 

2. Klub iz katerega tekmovalec prestopa v drugi klub ima pravico do odškodnine v skladu z 
določili tega Pravilnika.  

3. Klub iz katerega igralec prestopa v drugi klub ima pravico  do odškodnine iz posebne 
pogodbe. V tem primeru ne veljajo določila tega Pravilnika o odškodnini, vendar morata 
igralec ali klub pogodbo predložiti na vpogled registracijski komisiji in sicer najkasneje 
takrat, ko ta odloča o višini odškodnine. 

4. Klub, ki ima pravico do odškodnine, se lahko slednji odpove deloma ali v celoti. 
 
 

II. UREJANJE MEDSEBOJNIH RAZMERIJ MED KLUBOM IN TEKMOVALCEM 
 

 
3. člen 

 
Pravice in obveznosti med klubom in tekmovalcem, ki izhajajo iz članstva v klubu in vloženih 
sredstev za razvoj in uveljavitev tekmovalca, se lahko urejajo s splošnimi akti kluba, odškodnina 
klubu ob prestopu tekmovalca v drugi klub pa z dogovorom med kluboma upoštevajoč ta pravilnik. 
 
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz posebnih materialnih ali finančnih ugodnosti, se lahko urejajo s 
posebno pogodbo sklenjeno v ta namen med klubom in tekmovalcem. 
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4. člen  
 
Tekmovalec lahko s klubom sklene posebno pogodbo o materialnih ali finančnih ugodnostih, ko 
dopolni 15 let. 
 
 

III. DOLOČITEV IN PLAČILO ODŠKODNINE 
 
 

5. člen  
 
Odškodnina predstavlja nadomestilo za vložena sredstva v razvoj in uveljavitev tekmovalca v času, 
ko je bil član nekega kluba.  
 
Odškodnino je dolžan plačati klub v katerega prestopa igralec. 
 
O višini odškodnine se kluba dogovorita med seboj, pri čemer upoštevata tudi določila tega 
pravilnika. 
 

6. člen  
 
Odškodnina mora biti plačana pred nastopom igralca za novi klub. 
 

7. člen  
 
Če se kluba ne moreta sporazumeti o višini odškodnine za prestop tekmovalca, lahko eden ali oba 
zahtevata, da odškodnino določi Registracijska komisija KZS. 
 
Registracijska komisija (I. stopnja) mora izdati sklep o določitvi odškodnine najpozneje 8 dni po 
prejeti zahtevi. O sklepu mora pisno obvestiti oba kluba priporočeno s povratnico. 
 

8. člen  
 
Klub, ki se ne strinja s sklepom Registracijske Komisije o določitvi odškodnine, lahko vloži v roku 
8 dni po prejemu sklepa pritožbo zoper sklep na predsedstvo KZS.  
 
Predsedstvo pošlje pritožbo drugi stranki v izjasnitev v roku 8 dni po prejemu. 
 
Predsedstvo je odločitev o pritožbi dolžno  sprejeti  v roku 30 dni od prejema. Odločitev 
predsedstva KZS je dokončna (II. stopnja). 
 

9. člen 
 
Stroške dela Registracijske komisije in predsedstva KZS nosi stranka, ki spor izgubi, v primeru 
sklenitve sporazuma o poravnavi odškodnine pa se nosilec stroškov postopka določi v tem 
sporazumu. 
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IV. KRITERIJI IN DOLOČITEV ODŠKODNINE 
 
 

10. člen  
 
Izhodišče za določitev odškodnine je 250,00 € za eno leto, ki je sestavljeno iz jesenskega in 
spomladanskega dela, odvisno v katerem prestopnem roku se izvaja prestop ter računano od dneva 
zahteve za prestop nazaj. 

 
11. člen  

 
Upoštevajoč kvaliteto tekmovalca oz. njegove športne dosežke se odškodnina za posameznega 
tekmovalca ugotavlja po naslednjih kriterijih: 
 
A. ČLANI IN ČLANICE                  faktor 
                 

1. Tekmovalec, ki je na enem od zadnjih dveh SP osvojil medaljo  
v kateri od posamičnih disciplin (posamično, sprint, kombinacija)              5.00 
 

2. Tekmovalec, ki je na enem od zadnjih dveh SP osvojil medaljo  
ekipno (velja samo aktivni nastop)                  4.50 
 

3. Tekmovalec, ki je  na enem od zadnjih dveh SP osvojil medaljo v disciplini dvojice 
(tandem, tandem mix)          4.00 
 

4. Tekmovalec, ki je aktivno nastopil na enem od zadnjih dveh SP  
ali osvojil medaljo na Svetovnem pokalu posamezno               3.50 
 

5. Tekmovalec, ki je v eni od zadnjih dveh tekmovalnih sezon imel kategorizacijo               
svetovnega ali mednarodnega razreda po merilih OKS ali s klubsko ekipo osvojil  
naslov zmagovalca Evropske lige (CL) ali zmagovalca enega od mednarodnih  
klubskih pokalov (Svetovni, evropski ali NBC pokal)               3.00 
 

6. Tekmovalec, ki je za člansko reprezentanco Slovenije 20-krat ali več nastopil na SP        
in svetovnih pokalih                     2.50 
 

7. Tekmovalec, ki je za člansko reprezentanco Slovenije do 20-krat nastopil na SP       
in svetovnih pokalih oz. na enem od zadnjih treh članskih DP osvojil eno od medalj  
posamezno ali v kombinaciji          2.00 
 

8. Tekmovalec z najmanj 75% nastopov v zadnji tekmovalni sezoni v eni od slovenskih 
kegljaških lig:  

a) 1.A liga (M+Ž)                    1.50 
b) 1.B liga (M+Ž)                    1.00 
c) 2. liga (M+Ž) in 3. liga (M)                  0.50 
 
Tekmovalci s 51-75% nastopov v ligi: 
a) 1.A liga (M+Ž)                    1.25 
b) 1.B liga (M+Ž)                    0.80 
c) 2. liga (M+Ž) in 3. liga (M)                  0.40 
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Tekmovalci s 25-50% nastopov v ligi: 
a) 1.A liga (M+Ž)                    1.00 
b) 1.B liga (M+Ž)                    0.50 
c) 2. liga (M+Ž) in 3. liga (M)                  0.25 
 
Tekmovalci s 0-24% nastopov v ligi: 
a) 1.A liga (M+Ž)                    0.75 
b) 1.B liga (M+Ž)                    0.25 
c) 2. liga (M+Ž) in 3. liga (M)                  0.00 
 

9. Tekmovalci, ki so v zadnjih 2 sezonah nastopali le na ekipnih tekmovanjih 
v OTS oz. še niso nastopali v slovenskih kegljaških ligah:               0.00 
 
B. MLADINCI IN MLADINKE 
 

1. Tekmovalec, ki je na enem od zadnjih dveh mladinskih SP          
osvojil medaljo posamezno, v sprint ali v kombinaciji         2.50 

 
2. Tekmovalec, ki je na enem od zadnjih dveh mladinskih SP osvojil medaljo     

ekipno ali dvojice (velja samo aktivni nastop) ali v eni od zadnjih dveh  
tekmovalnih sezon imel status kategoriziranega športnika perspektivnega  
razreda po merilih OKS-ZŠZ ali osvojil medaljo na mladinskem  
Svetovnem pokalu posamezno           2.00 

 
3. Mladinski državni prvak posamezno, v kombinaciji ali v dvojicah     

v eni od zadnjih dveh tekmovalnih sezon       1.00  
 

4. Udeleženci mladinskih državnih prvenstev v eni od zadnjih dveh      
tekmovalnih sezon           0.50 

 
C. KADETI IN KADETINJE 

 
1. Tekmovalec, ki je na enem od zadnjih dveh kadetskih SP osvojil medaljo                 

posamezno, v sprintu ali v kombinaciji       2.00 
 

2. Tekmovalec, ki je na enem od zadnjih dveh kadetskih SP osvojil medaljo      
ekipno ali dvojice (velja samo aktivni nastop) ali v eni od zadnjih dveh  
tekmovalnih sezon imel status kategoriziranega športnika perspektivnega  
razreda po merilih OKS-ZŠZ ali osvojil medaljo na kadetskem Svetovnem  
pokalu posamezno           1.50 

 
3. Kadetski državni prvak posamezno, v kombinaciji ali v dvojicah v  eni od     

zadnjih dveh tekmovalnih sezon ali tekmovalec, ki je osvojil medaljo na  
svetovnem pokalu za U-14 posamično ali v dvojicah     0.75 

 
4. Udeleženci kadetskih državnih prvenstev v eni od zadnjih dveh       

tekmovalnih sezon          0.25 
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Tekmovalec se rangira po ustreznem kriteriju v starostni kategoriji v kateri je nastopil na 
tekmovanju. 
 
Odškodnina za tekmovalca se izračuna po najvišjem možnem kriteriju, ki ga je tekmovalec glede na 
svoj športni dosežek in starostno kategorijo dosegel v obdobju določenem v kriterijih 11. člena 
pravilnika. 

 
12. člen 

 
Enoletna odškodnina za tekmovalca iz naslova vloženih sredstev kluba v razvoj in uveljavljanje 
tekmovalca se ugotovi tako, da se izhodiščna vrednost za določitev odškodnine iz 10. člena tega 
pravilnika pomnoži z enim od faktorjev iz 11. člena pravilnika. 
 
Časovno obdobje za obračun odškodnine je lahko največ 4 leta, kar pomeni, da se odškodnina za 
eno leto lahko pomnoži največ s količnikom 4. Tako se dobi višina maksimalne odškodnine za 
prestop igralca.  
 
Višina odškodnine za prestop igralca se ugotavlja na sledeč način: 
1 leto tekmovanja v klubu  = količnik  1 
2 leti  tekmovanja v klubu  = količnik  2 
3 leta tekmovanja v klubu  = količnik 3 
4 in več let tekmovanja v klubu = količnik 4 
 
V primeru, da tekmovalec ni tekmoval zadnje dve leti pred prestopom klub ni upravičen do 
odškodnine, razen v primeru, če ni tekmoval zaradi poškodbe. V slednjem primeru znaša 
odškodnina 75 %. 
 
Če tekmovalec ni nastopal v zadnji tekmovalni sezoni, znaša odškodnina le 50%. 
 
Klub tudi ni upravičen do odškodnine za prestop tekmovalca, ki je že dopolnil  50 let starosti ter v 
zadnjih dveh tekmovalnih sezonah ni nastopal za slovensko reprezentanco na mednarodnih 
tekmovanjih ali meddržavnih tekmah. 
 
Za tekmovalce mladih kategorij, se odškodnina lahko uveljavlja za leta članstva v klubu od 
dopolnjenega 14 leta dalje. 
 
 

13. člen 
 

Če je klub za prestop tekmovalca plačal za več let članstva v prejšnjem klubu, potem lahko pri 
ponovnem prestopu tega tekmovalca ta leta šteje kot leta članstva tekmovalca v svojem klubu. 
Osnova za določitev časovnega obdobja za izračun odškodnine so v tem primeru vsa leta iz naslova 
plačane odškodnine ter tudi leta dejanskega članstva tekmovalca v tem klubu. Tako izračunano 
obdobje pa ne more biti daljše od 4 let (glej 12. člen). 
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V. KONČNE DOLOČBE 
 
 

14. člen 
 
Za razlago tega pravilnika je pristojno predsedstvo KZS. 
 

15. člen 
 
Ta pravilnik stopi v veljavo z datumom njegovega sprejema. S sprejemom tega pravilnika preneha 
veljati Pravilnik o odškodnini pri prehajanju igralcev iz kluba v klub, ki je bil sprejet dne 
28.11.2001. 
 
 
Ljubljana, 10.11.2016        
          Milan Kurelič 
                   Predsednik KZS 
 
 


