
Na podlagi 30. člena STATUTA Kegljaške zveze Slovenije, je predsedstvo Kegljaške zveze 

Slovenije na seji dne 23. 09. 2009 sprejelo ter ga na seji dne 15. 09. 2014 in 16.3.2015 

dopolnilo 

 

 

 

 

 

PRAVILNIK O ČLANSTVU V KZS IN REGISTRACIJI 

TEKMOVALCEV 
 

 

         

 

                        

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 

1. člen  

 

Ta pravilnik ureja pogoje in način včlanjevanja kegljaških klubov oziroma kegljaških društev 

( v nadaljevanju : klubov ) v Kegljaško zvezo Slovenije ( v nadaljevanju : KZS ), registracijo 

tekmovalcev in tekmovalk ( v nadaljevanju : tekmovalci ) in prehodu tekmovalcev iz enega v 

drugi klub. 

 

2. člen 

 

Pravila iz tega pravilnika veljajo za vse člane KZS in vse tekmovalce registrirane pri KZS . 

 

Klubi in tekmovalci, ki tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih so dolžni spoštovati tudi 

predpise NBC WNBA FIQ s katerimi se določajo pogoji za nastope na mednarodnih 

tekmovanjih. 

 

3. člen 

 

Pravice in dolžnosti člana KZS določajo Statut in drugi akti KZS. 

 

 

 

II. ČLANSTVO KLUBOV V KZS 

 

4. člen 

 

Za sprejem v članstvo KZS mora klub predložiti predsedstvu : 

- pristopno izjavo za včlanitev v KZS 

- sklep najvišjega organa kluba o včlanitvi v KZS 

- statut kluba ( fotokopijo ) 

- odločbo o vpisu v register društev ( fotokopija ) 

- kontaktna oseba kluba 

- e-naslov kluba oziroma kontaktne osebe 

KZS vodi register klubov z vsemi potrebnimi podatki o klubu ! 



 

5. člen 

 

Članstvo v KZS se prične z dnem, ko KZS prejme pristopno izjavo z vso dokumentacijo iz 

4. člena tega pravilnika in ni zadržkov za sprejem v članstvo. 

 

O sprejemu v članstvo KZS odloča predsedstvo v 30 dneh po prejemu zahteve ter sprejme 

sklep o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema v članstvo KZS ter o tem obvesti klub. 

 

Klub, ki ni sprejet v članstvo KZS ima pravico pritožbe na skupščino KZS v 30 dneh po 

prejemu sklepa o zavrnitvi sprejema v članstvo KZS. 

 

O pritožbi odloča skupščina KZS na svoji prvi seji. Sklep skupščine je dokončen. 

 

 

 

 

III. REGISTRACIJA TEKMOVALCEV 

 

6. člen 

 

Na tekmovanjih, ki jih organizirajo KZS ali njene Območne tekmovalne skupnosti, lahko 

sodelujejo le klubi člani KZS z registriranimi tekmovalci pri KZS. To določilo ne velja za 

kategorijo dečkov in deklic. 

 

7. člen 

 

Registracijo tekmovalcev izvaja registracijska komisija pri predsedstvu KZS upoštevajoč ta 

pravilnik, pravilnik o odškodninah pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub in pravilnik o 

prestopu tekmovalcev v klube v tujini. 

 

Registracijska komisija KZS izvrši prvo registracijo in prestope posameznega tekmovalca iz 

kluba v klub. 

 

Registracijska komisija KZS vodi register vseh registriranih tekmovalcev, ki vsebuje 

naslednje podatke : 

- ime in priimek tekmovalca 

- rojstni podatki tekmovalca 

- naziv kluba 

- matična številka registracije 

- datum pravice nastopa za klub 

- leto prve registracije 

 

8. člen 

 

Vsak tekmovalec je lahko registriran samo za en klub. 

 

 

 

 



 

 

9. člen 

 

V primeru spojitve dveh ali več klubov v nov klub oziroma pripojitev kluba k drugemu klubu 

je postopek naslednji : 

 

A. Spojitev dveh ali več klubov v nov klub 
Najprej je potrebno opraviti registracijo novega kluba ter njegovo včlanitev v KZS. 

Tekmovalci novega kluba imajo pravico nastopa na tekmovanjih v roku 8 dni po izvršeni 

registraciji. Pogoj za takšno spojitev klubov je, da prvotni klubi prenehajo z delovanjem v 

skladu z Zakonom o društvih. 

 

B. Pripojitev kluba k drugemu klubu 

Tekmovalci kluba, ki se je pripojil k drugemu klubu, imajo pravico nastopa na   tekmovanjih v 

roku 8 dni po izvršeni registraciji za novi klub. Pogoj za pripojitev  kluba je enak kot pod 

točko A. 

 

Klub, ki je nastal s spojitvijo oziroma klub h kateremu se je drugi klub pripojil, je pravni 

naslednik spojenih oziroma pripojenega kluba. S svojimi ekipami lahko prevzame mesta, ki 

so jih v ligaških tekmovanjih imeli prvotni klubi. 

 

10. člen 

 

Kadar klub preneha z delovanjem v skladu z zakonom o društvih, imajo njegovi tekmovalci 

pravico do registracije za nove klube tudi izven prestopnega roka. Pravico do nastopa na 

tekmovanjih imajo v roku 8 dni po izvršeni registraciji. Klub, ki je prenehal z delovanjem, se 

izbriše iz seznama članov KZS. 

 

Če klub odpove sodelovanje na ekipnih tekmovanjih KZS in ne preneha z delovanjem, se 

lahko njegovi tekmovalci registrirajo za druge klube le na osnovi izdanih izpisnic ter samo v 

prestopnem roku. 

 

11. člen 

 

Tekmovalec lahko, ne glede na registracijo, nastopi tudi za drugi klub na prijateljskih 

srečanjih, vendar samo s soglasjem svojega matičnega kluba. 

 

12. člen 

 

Za tekmovalca, ki se prvič registrira, mora njegov klub predložiti registracijski komisiji : 

- pisno zahtevo kluba za registracijo tekmovalca 

- pristopno izjavo tekmovalca v članstvo kluba 

- fotografijo tekmovalca 

- izpolnjeno prijavo za vpis v register športnikov 

 

Če se v klub včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti podpiše pristopno 

izjavo njen zakoniti zastopnik. Za tekmovalca od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta 

starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v klub podati pisno soglasje k pristopni 

izjavi. 

Tekmovalec ima pravico nastopa na tekmovanjih v roku 8 dni po vloženi vlogi za registracijo. 



 

 

13. člen 

 

Za tekmovalca, ki je že bil registriran za določen klub in želi prestopiti v novi klub, mora ta 

klub registracijski komisiji KZS predložiti : 

- pisno zahtevo kluba za registracijo tekmovalca 

- pristopno izjavo tekmovalca v članstvo kluba 

- izpisnico iz registra tekmovalcev prejšnjega kluba ali potrdilo o vloženi zahtevi za 

izpisnico (potrdilo o prejemu zahteve ali potrdilo pošte o oddaji pošiljke) 

 

V izkaznici je potrebno pred začetkom nastopanja za novi klub popraviti podatke ali izdati 

novo izkaznico, prijavo za vpis v register športnikov pa poslati na poziv registracijske 

komisije, če v registru podatkov o tekmovalcu, ki prestopa, še ni. 

 

Pri prestopu tekmovalca mlajšega od 15 let velja za pristopno izjavo isto določilo kot  

v 2. odstavku 12. člena tega pravilnika. 

 

 

14. člen 

 

Tekmovalci, kateri prihajajo iz kluba v tujini, so dolžni predložiti od NBC potrjeno izpisnico  

( Fraigabe ) iz dosedanje nacionalne zveze, kjer so nastopali. 

Prav tako so tekmovalci, kateri prihajajo pod okrilje KZ  Slovenije ali odhajajo v klube v 

tujini, dolžni poravnati manipulativne stroške, katere zaračunava mednarodna zveza NBC naši 

zvezi. 

 

 

15. člen 

 

Zahtevo za registracijo tekmovalca, ki prestopa iz enega v drugi klub, se lahko posreduje 

registracijski komisiji izključno v času prestopnega roka, ki traja vsako leto od 15.6. do 

vključno 30.6. in v mini prestopnem roku v mesecu decembru. Termin tega prestopnega roka 

se objavi v tekmovalnem koledarju KZS. Za datum oddaje zahteve se šteje datum poštnega 

žiga na poštni pošiljki. 

 

Predložiti je potrebno prve tri dokumente navedene v 13. členu pravilnika. 

 

Registracijska komisija KZS je dolžna najkasneje v roku 15 dni po končanem prestopnem 

roku, oziroma že v času mini prestopnega roka  sprejeti sklep o registraciji tekmovalcev, ter 

objaviti listo izvršenih prestopov na spletni strani KZS. 

 

Izjema so tisti prestopi, pri katerih registracija še ni bila izvršena zaradi nedokončanega 

postopka za izdajo izpisnice. Sklep o registraciji in obvestilo o izvršenih prestopih morajo biti 

za te primere izdani v 8 dneh po opravljeni registraciji. 

 

 

 

 

 



 

16. člen 

 

Tekmovalec, ki želi prestopiti iz kluba v klub, mora osebno od svojega dosedanjega kluba 

pisno zahtevati izpisnico na dokazljiv način ( osebna vročitev, priporočeno s povratnico, z e-

pošto v skladu z ZUP ). Zahtevek mora biti naslovljen na klub oziroma na odgovorno osebo v 

klubu. Na zahtevku morajo biti osebni podatki tekmovalca ( ime, roj. podatki in naslov 

tekmovalca ), ki zahteva izpisnico. 

 

Zahtevek za mladoletno oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti vloži njen zakoniti 

zastopnik. Za tekmovalca od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti 

zastopnik podati pisno soglasje k zahtevku za izpisnico. 

 

Izpisnico tekmovalec lahko zahteva kadarkoli v letu. Za registracijo v prestopnih rokih pa se 

upoštevajo zahtevki z datumom zadnjega dne prestopnega roka skupaj z ostalo 

dokumentacijo, ki jo zahteva 13. člen tega pravilnika. 

 

Klub lahko tekmovalcu na njegovo zahtevo izda samo eno izpisnico. 

 

17. člen 

 

Izpisnica tekmovalca mora vsebovati : 

- ime in priimek tekmovalca 

- rojstni podatki tekmovalca 

- matično številko registracije 

 

Izpisnica tekmovalca pomeni izbris iz registra tekmovalcev kluba pri KZS, ne omogoča pa 

kasnejše registracije za nov klub brez upoštevanja tega pravilnika ter pravilnika o 

odškodninah pri prehajanju tekmovalcev iz kluba v klub. 

 

18. člen 

 

Klub mora tekmovalcu v 8 dneh izdati izpisnico, ki vsebuje podatke iz 16. člena ter zahteve 

kluba za prestop tekmovalca v drug klub. 

 

Zahteve – pogoji za prestop so lahko v skladu s pravilnikom o odškodninah pri prehajanju 

tekmovalcev iz kluba v klub oziroma s posebno pogodbo, če jo imata sklenjena tekmovalec in 

klub. 

 

19. člen 

 

Klub izda izpisnico s sklepom izvršnega organa kluba, določenega v statutu kluba. Izpisnico 

podpiše pooblaščena oseba kluba. 

 

20. člen 

 

Tekmovalec, ki v roku 8 dni ni dobil izpisnice oziroma se ne strinja z zahtevami kluba za 

prestop v drug klub, lahko v roku 8 dni po preteku roka za izdajo izpisnice, vloži pritožbo na 

registracijsko komisijo KZS ter v vednost klubu na dokazljiv način ( glej 16. člen ). 

 



Registracijska komisija o pritožbi odloča na I. stopnji v 8 dneh, izda sklep in o prestopu 

obvesti klube KZS ( 15. člen ). 

 

21. člen 

 

Če se tekmovalec ali klub ( dosedanji in novi ) ne strinja z odločitvijo registracijske komisije, 

lahko v roku 8 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo na predsedstvo KZS ( II. stopnja ). 

 

Odločitev predsedstva je dokončna. Sklep o odločitvi predsedstva prejmejo tekmovalec ter 

dosedanji in novi klub. 

 

22. člen 

 

Tekmovalec, za katerega je bila vložena zahteva za registracijo v prestopnem roku, ima 

pravico nastopa na tekmovanjih 8 dan po zaključku prestopnega roka ne glede na zaključek 

postopka prestopa. Kategorije tekmovalcev U-23 in mlajše imajo pravico nastopa naslednji 

dan po zaključku prestopnega roka. Datum pravice nastopa je zapisan v izkaznici in v sklepu 

o registraciji. 

 

Če se tekmovalec, ki prestopa iz kluba v klub, ne registrira v prestopnem roku, mora z 

registracijo počakati na naslednji prestopni rok. Klub mora dokumente, ki so potrebni za 

prestop, vložiti ponovno. 

 

Igralec lahko v okviru prestopnega roka podpiše samo eno pristopno izjavo in samo za en klub.  

Podpis dveh ali več pristopnih izjav igralca vrne v matični klub 

 

V okviru mini prestopnega roka se  v primeru prestopa tekmovalcev U18 in U23, registracijska 

komisija sestane že znotraj prestopnega roka in še pred njegovim zaključkom s sklepom odločiti o 

njihovih registracijah ter o tem po e-pošti obvestiti klube. Tako registrirani tekmovalci imajo pravico 

nastopa za novi klub dan po objavi sklepa komisije. V primeru, da Komisija zadnji dan prestopnega 

roka nima vse potrebne dokumentacije za prestop tekmovalca U18 ali U23, bo o njegovem prestopu 

odločala v okviru rednega postopka s pravico nastopa 8 dan po objavljeni registraciji. Klubi morajo 

vložiti zahteve za registracijo oz. prestop tekmovalcev U18 ali U23 najkasneje tretji dan mini 

prestopnega roka s popolno dokumentacijo, v kolikor želijo, da Komisija o tem odloča še pred 

koncem mini prestopnega roka.  

 

23. člen 

 

Tekmovalec lahko prekliče izpisnico iz dosedanjega kluba in ( oziroma tudi ) pristopno izjavo 

za novi klub preden je bil zanj registriran, ter tako ostane še naprej član dosedanjega kluba. 

Preklic izpisnice posreduje registracijski komisiji in dosedanjemu klubu, preklic pristopne 

izjave pa tudi novemu klubu. 

 

24. člen 

 

Vsakoletno podaljšanje registracije ni potrebno. Vsi registrirani tekmovalci pri KZS so člani 

kluba in so vsakoletno objavljeni v knjižici Ekipno prvenstvo Slovenije oziroma na spletni 

strani KZS. 

 



Vse nove registracije, ki se vršijo med letom, registracijska komisija tekoče objavlja z 

dopisom, ki se objavi na spletni strani KZS. 

 

25. člen 

 

Medsebojne obveznosti med klubom in tekmovalcem so zapisane v statutu kluba ter so v 

skladu s tem pravilnikom, pravilnikom o odškodninah pri prehodu tekmovalca iz kluba v klub 

oziroma so urejene s posebno pogodbo, ki jo imata sklenjena tekmovalec in klub. 

 

 

 

26. člen 

 

Za tekmovalce, ki niso državljani Slovenije, ter se registrirajo kot tekmovalci za klube KZS, 

veljajo enaki pogoji kot za domače tekmovalce. 

 

 

 

 

27. člen 

 

Na vsako registracijo tekmovalca je možna pritožba, če obstaja utemeljen sum, da je 

registracija tekmovalca izvedena v nasprotju s splošnimi akti KZS oziroma v nasprotju tega 

pravilnika. Pritožbo vloži član KZS na predsedstvo KZS v 8 dneh od objave registracijske 

liste prestopov oziroma dopisa o novih registracijah. 

 

Predsedstvo obravnava pritožbo v 15 dneh od prejema pritožbe in sprejme sklep, ki je 

dokončen. 

 

 

IV. NASTOPANJE V TUJINI 

  

28. člen 

 

Tekmovalec lahko pridobi pravico nastopanja za klub v tujini na podlagi izpisnice iz 

dosedanjega kluba in soglasja KZS. Pogoje in postopek prestopa tekmovalca v tuji klub 

določa pravilnik o prestopu tekmovalcev v klube v tujini. 

 

 

 

 

V.    KONČNE DOLOČBE 

 

29. člen 

 

Razlago tega pravilnika daje predsedstvo KZS. 

 

30. člen 

 



Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme predsedstvo. Z dnem, ko stopi v veljavo ta 

pravilnik, preneha veljati pravilnik o članstvu v KZS in registraciji tekmovalcev, sprejet na 

seji predsedstva KZS dne 28. 11. 2001. 

 

 

 

 

Predsednik 

Milan Kurelič 

 

 

 

 


