
 
 

   
 
 
 

1 

 
PRAVILNIK O REGISTRACIJAH IGRALCEV 

PITCH&PUTT ZVEZE SLOVENIJE 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Določila tega pravilnika veljajo za tekmovalce vseh starostnih kategorij, ki so registrirani 
v klubih, članih Pitch&Putt zveze Slovenije (PPZS).  
Pomen posameznih izrazov v tem pravilniku: 

 domicilni klub - klub, katerega član je tekmovalec in je zanj registriran; 
 izpisnica - listina, s katero tekmovalec dokazuje prenehanje članstva v klubu; 
 prijavnica - listina, s katero se tekmovalec želi registrirati za nov klub; 
 registracija - listina, ki omogoča tekmovalcu nastopanje na tekmovanjih, ki so v 

koledarju PPZS; 
 novi klub - klub v katerega tekmovalec pristopa. 

 
2. člen 

Za razlago tega pravilnika je pristojen upravni odbor (UO) PPZS, ki lahko za to pooblasti 
komisijo pristojno za registracijo tekmovalcev. 
 
 

II. POSTOPEK PRESTOPANJA 
 

3. člen 
Tekmovalec lahko prestopi iz enega v drug klub pod pogoji in na način, ki je določen v 
tem pravilniku. 

 
4. člen 

Prestop iz enega v drug klub se lahko izvrši izključno v prestopnem roku, ki traja od 
1.12. do 31.1. vsako leto. Izjemoma se prestopni rok določi drugače za tekmovalca, proti 
kateremu teče disciplinski postopek ali spor pred sodiščem zaradi razveljavitve pogodbe 
ali je v teku disciplinski ukrep - prepoved nastopanja na tekmovanjih za določen čas. V 
tem primeru je prestopni rok trideset (30) dni od dneva, ko se konča disciplinski 
postopek ali spor pred sodiščem zaradi razveljavitve pogodbe ali disciplinski ukrep. 
 

5. člen 
Tekmovalec, ki želi spremeniti klub v prestopnem roku pisno zahteva od domicilnega 
kluba izpisnico s priporočenim pismom. Kot datum zahtevka za izpisnico se šteje datum 
oddaje priporočenega pisma na pošti. Tekmovalec mora kopijo zahtevka za izpisnico 
istočasno poslati priporočeno tudi PPZS. 
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6. člen 

Zahteva za izpisnico mora vsebovati poleg osnovnih osebnih podatkov tekmovalca in 
domicilnega kluba še razloge za spremembo kluba in ime kluba, za katerega se želi 
registrirati. V zahtevku morajo biti izrecno navedene morebitne pogodbene obveznosti, 
ki jih ima tekmovalec v domicilnem klubu. Če zahtevek ne vsebuje vseh navedenih 
podatkov, domicilni klub po preveritvi vloge naloži tekmovalcu, da morebitne 
pomanjkljivosti v vlogi odpravi v sedmih (7) dneh, sicer vlogo zavrže. 
 

7. člen 
Domicilni klub, ki je sprejel popoln zahtevek za izpisnico v roku sedmih (7) dni od 
sprejema zahtevka za izpisnico postavi novemu klubu, v katerega želi prestopiti 
tekmovalec, zahtevek za odškodnino ali zahtevek za pogajanja. Če med kluboma ne pride 
do dogovora glede odškodnine lahko domicilni klub zahteva odškodnino od tekmovalca, 
če ima z njim sklenjeno pogodbo, v kateri je jasno določeno kakšno odškodnino mora 
tekmovalec plačati za prestop v novi klub. Če se odškodnina ne plača ali ne pride do 
pisnega sporazuma, s katerim se razreši vprašanje odškodnine do 31.1. vsako leto, 
tekmovalec ne more biti registriran za novi klub. 
 

8. člen 
Domicilni klub izda izpisnico na osnovi sklepa ustrezne komisije oz. UO kluba. Izpisnico 
podpiše za to pooblaščena oseba v klubu. 
 

9. člen 
Če se tekmovalec v okviru prestopnega roka premisli in noče v novi klub, za katerega je 
vložil prijavnico, ne želi pa nastopati za domicilni klub, iz katerega je dobil izpisnico, o 
tem pisno obvesti domicilni klub in PPZS. 
 

10. člen 
Tekmovalec, ki se do 31.1. vsako leto ne registrira za novi klub, za katerega je dobil 
izpisnico in se ne želi vrniti v prejšnji, domicilni klub, se smatra kot neregistriran 
tekmovalec in nima pravice nastopanja na tekmovanjih, ki so v koledarju PPZS. 
Če tekmovalec umakne prijavnico za novi klub, za katerega je dobil izpisnico in se želi 
registrirati za tretji klub, mora še v času prestopnega roka ponoviti zahtevo za novo 
izpisnico od prejšnjega domicilnega kluba in postopati po določilih 5. člena pravilnika. 
 

11. člen 
Domicilni klub izda izpisnico v 4 (štirih) enakih izvodih katere pošlje: 

 tekmovalcu, 
 novemu klubu, 
 PPZS, 
 eno kopijo obdrži v svojem arhivu. 
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12. člen 
Če domicilni klub ne izda izpisnice v roku petnajst (15) dni od dneva prejema popolne 
vloge se smatra, da je članstvo tekmovalcu v tem klubu prenehalo in se lahko registrira 
za novi klub na osnovi prijavnice. 
 

13. člen 
Za ureditev registracije tekmovalca mora klub predložiti PPZS naslednje dokumente: 

 prijavnico, 
 izpisnico domicilnega kluba. 

 
14. člen 

PPZS vodi evidenco o zahtevkih za registracijo. PPZS na podlagi prejete dokumentacije 
registrira tekmovalca v desetih (10) dneh od prejema popolne dokumentacije in o tem 
pisno obvesti tekmovalca in novi klub. 
 

15. člen 
Klub ne more suspendirati tekmovalca, niti pričeti disciplinskega postopka po datumu, 
ko je prejel zahtevo za izpisnico. 
 

16. člen 
Za tekmovalca, ki ni nastopal na tekmovanjih na koledarju PPZS najmanj dve (2) leti, se 
smatra, da mu je prenehalo članstvo v domicilnem klubu in lahko brez odškodnine 
prestopi v katerikoli novi klub. 
 

17. člen 
Tekmovalec, ki mu je prenehalo članstvo, je lahko registriran za novi klub v prestopnem 
roku, v skladu s tem pravilnikom. 
 

18. člen 
Klub lahko sklene pogodbo s tekmovalcem, ki je zanj registriran. Za tekmovalce, ki še 
niso polnoletni, podpiše pogodbo eden od staršev ali skrbnik. 
 

19. člen 
Pogodba se sklene za obdobje, za katerega se dogovorita tekmovalec in klub. 
 

20. člen 
Če klub ali tekmovalec ne izvršujeta obveznosti iz pogodbe, lahko pogodbeni strani 
zahtevata njeno razveljavitev. V primeru, da klub ne izpolnjuje obveznosti do 
tekmovalca več kot dva (2) meseca od dneva registracije, se tekmovalec lahko pritoži 
PPZS. O pritožbi odloča ustrezna komisija. 
Če komisija ugodi pritožbi tekmovalca, naloži klubu, da v roku petnajst (15) dni izpolni 
obveznosti do tekmovalca. V primeru neizpolnitve obveznosti po tem roku komisija 
ugotovi, da so kršena določila pogodbe med klubom in tekmovalcem, zaradi česar 
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tekmovalec lahko pogodbo razdre. Za takšnega tekmovalca PPZS določi izredni 
prestopni rok v tekočem letu in se prestop izvede po določilih tega pravilnika. 
Komisija presoja tudi neizpolnjevanje obveznosti tekmovalca in pogodbo na predlog 
kluba razdre v primerih, ko tekmovalec po svoji volji ali iz malomarnosti ne izvršuje 
pogodbenih obveznosti do kluba. 
 
 

III. ODŠKODNINE PRI PRESTOPANJU 
 

21. člen 
Novi klub, v katerega prehaja tekmovalec, je dolžan domicilnemu klubu plačati 
odškodnino, če se kluba ne dogovorita drugače. Odškodnino lahko plača tudi tekmovalec 
ob izpolnjevanju pogojev iz 7. člena tega pravilnika. 
 

22. člen 
Predlogi odškodnin: 
tekmovalci so poleg povračila stroškov za zadnjo sezono, ko stroški ne morejo biti višji 
od 1.000 EUR, dolžni plačati tudi odškodnino, določeno na osnovi končne razvrstitve na 
lestvicah v sezoni: 

 za tekmovalce reprezentanc, ki so dosegli najvišje uvrstitve oz. so najvišje 
rangirani (1. ali 2. mesto v državi): 1.000 EUR 

 za ostale tekmovalce reprezentanc: 500 EUR 
 za ostale tekmovalce: 100 EUR 

 
 

IV. UVELJAVLJANJE PRAVIC 
 

23. člen 
Tekmovalec, ki mu je bil zavrnjen zahtevek za izpisnico se lahko pritoži v roku osem (8)  
dni na ustrezno komisijo pri PPZS, če smatra, da so bila v postopku kršena določila tega 
pravilnika ali če je bila za njegov prestop določena previsoka odškodnina. Če je pritožba 
in komisija ne more ugotoviti, kaj se s pritožbo izpodbija, zahteva od tekmovalca, da 
pritožbo dopolni v roku petih (5) dni. Če tekmovalec v tem roku pritožbe ne dopolni se 
le ta zavrne. 
 

24. člen 
Komisija mora o popolni pritožbi odločiti v roku deset (10) dni od prejema pritožbe. 
Komisija pritožbo zavrne, če ugotovi, da niso bila kršena določila tega pravilnika in je 
bila odškodnina pravično odmerjena. Če so bile v postopku podane takšne kršitve, da jih 
komisija ne more odpraviti ali če ni podana osnova, da bi komisija odločila o višini 
odškodnine, pritožbi ugodi in vrne zahtevek za izpisnico v ponovno obravnavanje klubu. 
V takem primeru je domicilni klub dolžan ponovno odločiti o zahtevku v roku osem (8) 
dni. Tekmovalec ima na odločitev kluba ponovno pravico do pritožbe v roku osem (8) 
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dni. Če ima komisija dovolj podatkov, lahko ob reševanju pritožbe sama odloči o višini 
odškodnine. 
 

25. člen 
Če se tekmovalec ali domicilni klub z odločitvijo komisije ne strinjata se lahko v roku 
osem (8) dni od prejema sklepa komisije pritožita na UO PPZS, kateri lahko pritožbo 
zavrne ali pritožbi ugodi in zadevo ponovno vrne v odločitev komisiji, ki mora sprejeti 
odločitev v roku osem (8) dni od razveljavitve sklepa UO. V tem primeru se tekmovalec 
ali domicilni klub lahko ponovno pritožita na UO, če se z odločitvijo ne strinjata. 
Odločitev UO je dokončna. 
 

26. člen 
Tekmovalec, ki mu je prenehalo članstvo v prejšnjem klubu, dobi pravico nastopanja za 
novi klub na vseh tekmovanjih v osmih (8) dneh od datuma registracije. 
 

27. člen 
Tekmovalec ali klub, ki smatra, da so bile v postopku odločanja kršene določbe tega 
pravilnika, lahko vložita na skupščino PPZS zahtevek za varstvo zakonitosti. Rok za 
vložitev zahtevka je osem (8) dni od prejema sklepa UO. Če skupščina ugotovi, da so bile 
kršene določbe tega pravilnika, sklep UO razveljavi in pošlje zadevo v ponovno 
obravnavanje in odločitev. 
 

28. člen 
V primeru, ko gre za prestop tekmovalca v klub izven Slovenije ali tujega tekmovalca v 
klub iz Slovenije, je potrebno pridobiti soglasje UO PPZS. Šele ob pridobitvi soglasja se 
tekmovalec lahko registrira za klub v Sloveniji oz. v tujini. 
 
 

V. KONČNA DOLOČBA 
 
1. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo od dneva sprejetja na skupščini PPZS. 
 
 

PPZS        Junij 2016 


