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Na podlagi 60. člena Statuta Rokoborske zveze Slovenije  je Skupščina na svoji 

redni letni seji dne 9.12.2017 sprejela 

 

 

 

PRAVILNIK ROKOBORSKE ZVEZE SLOVENIJE (RZS) O 

REGISTRACIJI KLUBOV, DRUŠTEV IN TEKMOVALCEV 

 

  

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom se določa način in pogoji za registracijo klubov / društev in njihovih 

tekmovalcev, pravica nastopa, prestop tekmovalcev iz ene v drugi klub / društvo, 

pritožbeni postopek, brisanje iz registra, delo organa za registracijo in način vodenja 

evidence ter druga vprašanja pomembna za registracijo. 

  

2. člen 

 

Registracija kluba / društva in njihovih članov se vrši na osnovi tega pravilnika in 

zakona o društvih. V imenu RZS opravlja dela v zvezi z registracijo sekretar RZS.  

Klubi / društva lahko nastopajo s svojimi ekipami in posamezniki samo ob veljavni 

registraciji za tekoče leto. V cilju popularizacije rokoborbe lahko na neuradnih 

tekmovanjih nastopajo ekipe in posamezniki , ki niso registrirani pri RZS 

(elementarne šole rokoborbe, parketna rokoborba, rokoborba na pesku). 

  

II. REGISTRACIJA KLUBA / DRUŠTVA 

 

3. člen 

 

Za registracijo kluba / društva je med obema skupščinama pristojen IO RZS. 

Sekretar RZS, opravi predhodni postopek za registracijo kluba / društva, na njegov 

predlog IO RZS sprejme v polnopravno članstvo klub / društvo z vsemi pravicami in 

dolžnostmi. Na prvi redni skupščini zveze, se po predlogu IO , potrdi novo članstvo 

RZS . 

Zahtevek za registracijo mora vsebovat:  

 Vlogo  

 Izpolnjeno pristopno izjavo 

 Ime, naslov in telefonske številke odgovornih oseb kluba / društva  

Zahtevki za registracijo ali obnovo se lahko dostavljajo čez celo leto. 
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4. člen 

 

V prilogi zahtevka za registracijo kluba / društva  se obvezno priloži k prošnji za 

članstvo v RZS: 

 Samostojni klub / društvo – kopijo potrdila o vpisu v register o društvih    

 Sekcija v sestavi športnega društva – opravi registracijo preko matičnega društva  

Pristojen organ RZS, je dolžan izvršiti registracijo v roku 15 dni od prejema zahtevka 

in o tem tudi pisno obvestiti vlagatelje.  

Morebitne spremembe, pomembne za registracijo, so klubi / društva dolžni sporočiti 

sekretarju RZS v roku 15 dni od nastanka spremembe.  

 

5. člen 

 

Klub / društvo pridobi licenco za tekoče leto na osnovi vplačane letne članarine, ki jo 

določi skupščina RZS. Klub / društvo, ki nima poravnane članarine in ostalih 

obveznosti po sklepu IO in skupščine RZS, nima pravice sodelovanja na uradnih 

tekmovanjih za ekipe in posameznike, prav tako nima pravice do glasovanja na 

skupščini RZS.  

V kolikor klub / društvo 2. Leti ne obnovi licence ali plača letne članarine, se briše iz 

registra RZS.  

 

III. REGISTRACIJA TEKMOVALCEV 

 

6. člen 

 

Pravico do članstva v klubih / društvih imajo vsi državljani republike Slovenije, ne 

glede na starost in spol.  

 

7. člen 

 

Tuji državljani lahko nastopajo za klube. 

 

8. člen 

 

Zahtevek za registracijo ali obnovo licence tekmovalcev lahko klub / društvo dostavi 

RZS v času cele tekmovalne sezone.  

9. člen 

 

Registracija s strani RZS se lahko izvrši samo na osnovi dokumentacije, ki zajema:  

 Lastnoročno podpisano pristopno izjavo k članstvu določenega kluba / društva (pri 

mladoletnikih se sopodpiše še eden od staršev ali skrbnik). 

 Fotografija (pri prvi registraciji)  
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 Izpisek iz rojstne matične knjige  

 Dokazilo o plačani taksi za registracijo  

 Izpolnjen registracijski obrazec 

10.  člen 

 

K zahtevku za obnovo oz. podaljšanje registracije (potrditev licence za tekoče leto) 

pa se priloži:  

 Spisek tekmovalcev  

 Tekmovalne in članske izkaznice po spisku  

 Dokazilo o vplačani članarini in taksi za licence 

  

11.  člen 

 

Registracija tekmovalcev je veljavna za tekoče leto, ne glede na datum registracije. 

  

12.  člen 

 

Registracija tekmovalcev se praviloma opravlja v času od 1. – 31. Januarja v vsakem 

tekočem letu za obnovo in podaljšanje licence in skozi vse leto za novo registrirane 

člane, obnavljanje in podaljšanje licenc po pogojih, ki jih z sklepom o višini taks 

določi IO RZS in na osnovi tega pravilnika. 

 

13.  člen 

 

Pristojni organ RZS je dolžan izvršiti registracijo v roku 15. dni po prejemu zahtevka.  

Če iz upravičenih razlogov ali zaradi drugih pomanjkljivosti registracija ni možna, je 

organ RZS dolžan v 15. dneh obvestiti vlagatelja.  

Vsi podatki, pomembni za registracijo, se hranijo v arhivu RZS.  

 

IV. PRESTOPNI ROKI TEKMOVALCEV 

 

14.  člen 

 

Tekmovalec sme spremeniti klub samo v času prestopnega roka, to je 1. – 30. 

Januarja.  

 

15.  člen 

 

Prestopi – posoja domačih tekmovalcev za ekipna tekmovanja  v RS so v času od 

15. – 25. Februarja.  

Maksimalno je dovoljen prestop dveh tekmovalcev (tekmovalk). 
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16.  člen 

 

Pri prestopu domačih tekmovalcev za ekipna tekmovanja mora klub / društvo priložiti 

pisno soglasje in ime kluba / društva, za katero bo tekmovalec nastopal. Tekmovalec 

lahko v tekočem letu nastopa samo za en klub / društvo v ekipnih prvenstvih. 

 

V. POSTOPEK PRI PRESTOPU TEKMOVALCEV 

 

17.  člen 

 

Pri zahtevku za registracijo tekmovalca za nov klub / društvo se priloži:  

 Lastnoročno podpisana pristopnica za članstvo v novi klub / društvo  

 Tekmovalna knjižica  

 Izpisnica iz prejšnje kluba / društva ali izjava, da le ta ni v določenem roku (10dni)    

odgovorila na zahtevek o izpisu , ali pa ustrezna ocena organa RZS za registracijo  

 Fotografija (ne starejša od 1 leta)  

 Potrdilo o vplačani taksi 

  

18. člen 

 

Tekmovalec lahko prestopi v tuji  klub v času tekočega leta pod naslednjimi pogoji:  

 Da se v pogodbi z tujim klubom predvidi možnost in pravica nastopanja za 

državne selekcije, 

 Da ima dovoljenje kluba / društva, pri čemer se lahko višina odškodnin določa 

sporazumno  ( v kolikor je prestop finančno podprt)  

 Po vrnitvi se lahko tekmovalec registrira samo za tisto klub / društvo , za katero je 

bil registriran pred odhodom.  

 

19. člen 

 

Tekmovalec, ki želi prestopiti v drugo klub / društvo, mora vložiti pisni zahtevek za 

izpisnico s priporočeno pošto s povratnico, kopijo pa tudi registracijskemu organu 

RZS. Tekmovalec mora v pisnem zahtevku opredeliti v kateri klub / društvo želi 

pristopiti.  

Klub / društvo, na katero je zahtevek za izpisnico naslovljen, je dolžan 10. dni po 

prejemu zahtevka izdati izpisnico, v kolikor so izpolnjeni pogoji za prestop.  

 

20. člen 

 

Če klub / društvo odklanja izstavitev izpisnice oziroma niso izpolnjeni pogoji za 

izdajo, je dolžna v roku 10. dni po sprejemu vloge odgovoriti tekmovalcu in v roku 10 

dni poslati obvestilo na sedež RZS z navedbo razlogov. 
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21. člen 

 

Če klub / društvo v roku ne izda izpisnice in ne navede razlogov za ne -izdajo, se 

smatra, da soglaša s prestopom. 

  

22. člen 

 

Klub / društvo ne more suspendirati tekmovalca, niti sprožiti disciplinskega postopka, 

po prejemu zahtevka za izpisnico ali po prenehanju sklenjene pogodbe.  

 

VI. ODŠKODNINE KLUBU / DRUŠTVU 

 

23. člen 

 

Klub / društvo iz katere tekmovalec prestopa v drugo klub / društvo , ima pravico do 

odškodnine od kluba / društva, v katero tekmovalec prestopa.  

V kolikor ima klub / društvo, s tekmovalcem sklenjeno medsebojno pogodbo, se 

upošteva le ta, pri mladoletnih osebah mora biti medsebojna pogodba podpisana 

tudi iz strani od staršev – skrbnikov.  

V kolikor klub / društvo in tekmovalec nimata medsebojne pogodbe, lahko klub 

zahteva / društvo iz katere tekmovalec odhaja (če ni drugačnega dogovora ali 

soglasja) maksimalno višino odškodnine in sicer (osnova  je kriterij OKS):  

 Športnik svetovnega razreda 7500 €  

 Športnik mednarodnega razreda 5000 €  

 Športnik perspektivnega razreda 3500 €  

 Športnik državnega razreda 2500 €  

 Športnik mladinskega razreda 2000 €  

Osnova za uvrstitev na  rang lestvice RZS za leto v katerem športnik prestopa iz 

kluba / društva v drugi/go.  

 Člani/ce  do 2. mesto 2000 €  

 Mladinci/ke do 3. mesto 1500 €  

 Kadeti/nje do 3. mesto 1000 €  

 

24. člen 

 

Za ostale športnike, ki ne izpolnjujejo kriterijev kategorizacije OKS in RZS ( velja 

samo za kadete, mladince in člane), pa imajo klubi pravico (če ni v pogodbi drugače 

opredeljeno) do maksimalne odškodnine 600 €.  

 

25. člen 

 

V kolikor se klubi / društva ne sporazumejo glede na prestop tekmovalcev, lahko 
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tekmovalec nastopa za prvotni klub / društvo. V kolikor tega ne želi, mora pavzirati 

eno leto, potem ima pravico do registracije za novi klub / društvo s poravnavo 

odškodnine v višini 50%.  

Po dve letni pavzi ima tekmovalec pravico do registracije v novi klub / društvo brez 

odškodnine.  

 

26. člen 

 

Tekmovalcu ne bo izdana izpisnica s strani kluba / društva , niti dovoljenje nastopa s 

strani RZS, če klub / društvo v katero prestopa ne izplača dogovorjene odškodnine. 

 

VII. PRAVICA NASTOPA TEKMOVALCEV 

 

27. člen 

 

Tekmovalci pridobijo pravico nastopa:  

 Takoj po registraciji  

 Takoj če podaljšuje licenco  

 

VIII. PRITOŢBENI POSTOPEK 

 

28. člen 

 

Na sklep organa za registracijo pri RZS, se lahko vloži pritožba. Na prvi stopnji se 

pritožba naslovi organu RZS za registracijo. Rok za pritožbo je 10. dni po sprejemu 

sklepa za registracijo. Po zamujenem roku ,se pritožba smatra za neveljavno. 

V roku 10. dni po prejemu pritožbe mora prvostopenjsko organ pritožbo obravnavati, 

o sprejetem sklepu ,pa obvestiti prizadeta kluba. 

 

29. člen 

 

Na odločbo prvostopenjskega organa se lahko poda pritožba IO RZS, katere organ 

je sklep sprejel. Rok za pritožbo na drugi stopnji je 10. dni po prejemu sklepa 

prvostopenjskega organa. 

 

30. člen 

 

IO RZS je dolžan prejeto pritožbo rešiti na svoji prvi seji in o tem pisno obvestiti 

vlagatelja. Sklep IO RZS je dokončen. Možno je še edino zahtevati postopek za 

zaščito zakonitosti na skupščino RZS in to v roku 10. dni po prejemu sklepa 

drugostopenjskega organa. 
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31. člen 

 

Za vloženo pritožbo je treba plačati takso RZS v višini, ki jo vsako leto določi IO RZS. 

V primeru ugodne rešitve prošnje se taksa vrne. 

 

32. člen 

 

Do končnega sklepa v pritožbenem postopku, tekmovalec ne sme tekmovati za novi 

klub / društvo. 

 

IX. ORGAN ZA REGISTRACIJO 

 

33.člen 

 

Funkcijo prvostopenjskega organa za registracijo opravlja sekretar RZS , 

drugostopenjskega organa pa Izvršilni odbor RZS. 

 

X. EVIDENCA 

 

34. člen 

 

O registraciji kluba /društva in tekmovalcev se vodi računalniška evidenca, za katero 

je zadolžen sekretar RZS. 

Ta se vodi po načelu javnosti, točnosti, zakonitosti, dostopnosti. 

 

XI. PRAVICA NASTOPA - TEKMOVALNA KNJIŢICA 

 

35. člen 

 

Pravico nastopa na tekmovanjih pod okriljem RZS imajo vsi registrirani člani RZS, 

kateri dobijo knjižico z evidenčno številko, ki je veljavna če so vse rubrike v njej 

izpolnjene, registracija pa označena z letnico.  

 -Fotografija mora biti potrjena z žigom RZS in ne starejša od 5 let.  

 -Zdravniški pregled v knjižici ali na posebnem dokumentu ima veljavnost 1. leta.  

 -Tekmovalno knjižico sme preverjati delegat na tekmovanju, vodstvo 

posameznega tekmovanja in sekretar RZS.  

 

XII.  PRENEHANJE REGISTRACIJE 

 

36. člen 

 

Klub / društvo se izbriše iz registra:  

 Če se naknadno ugotovi netočnost podatkov, danih ob registraciji  

 Če preneha delovati 
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 Če se združi z drugim klubom / društvom 

 Če se iz strani pristojnega organa državne uprave prepove delo  

 Če 2. leti zapored ne obnovi licence in ne plača članarine RZS 

  

37. člen 

 

Tekmovalca se izbriše iz registra, če:  

 Se ugotovi netočnost podatkov, danih ob registraciji  

 Dobi izpisnico ali prestopi v klub v tujini  

 2. leti zapored matični klub / društvo ne obnovi licence  

 Če preneha z delovanjem njegov klub / društvo 

 

XIII. KONČNE DOLOČBE 

 

38. člen 

 

Zaradi vpogleda v delo okrog registracije so organi RZS dolžni enkrat letno poročati 

skupščini o številčnem stanju registriranih klubov / društev in njihovih registriranih 

tekmovalcih. 

 

39. člen 

 

Pravilnik o registraciji je bil sprejet na redni letni skupščini RZS dne  9.12.2017 

Ta pravilnik stopi v veljavo z datumom sprejema. 

 

 

 

Pečat RZS 

 

 

 

 Sekretar RZS                                                                         Predsednica RZS 

Stanislav Šernek                                                                    Suzana Majcen Dvoršak 


