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R E G I S T R A C I J S K I   P R A V I L N I K  
ZVEZE ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE

1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen

Pravilnik Zveze za baseball in softball (v nadaljevanju: Zveza) velja za vse igralce in igralke v 
Republiki Sloveniji.

Komisar tekmovanja po tem pravilniku je komisar ustrezne panoge pri Zvezi.

Ta pravilnik velja za panogi:

• baseball (z disciplino baseball),
• softball (z disciplinama fastpitch in slowpitch).

2. člen

Pravice in obveznosti tega pravilnika temeljijo na načelih:

A) igralec izbira klub v katerem bo igral po lastnem preudarku,
B) medsebojna razmerja med igralcem in klubom določa pogodba,
C) klub, ki ga igralec zapušča, ima pravico do pogodbeno določene odškodnine, oziroma do 

odškodnine določene po tem pravilniku.

2. REGISTRACIJA IGRALCEV

2.1 Postopek registracije

3. člen

Registracija igralca je vpis v osnovno evidenco o igralcih. To evidenco vodi Zveza.

Registracijo igralcev izvaja komisar tekmovanja po postopku, ki je predviden v tem pravilniku.

4. člen

Registrirajo se igralci, ki pred tem še niso bili vpisani v osnovno evidenco in igralci, ki jim je bil z 
odločbo komisarja tekmovanja oz. organov Zveze odobren prestop ali posoja.
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2.2 Prva registracija

5. člen

Prijavo za prvo registracijo je potrebno predložiti na obrazcu “Pristopna izjava” (priloga 1). Prijavi je 
potrebno predložiti kopijo osebnega dokumenta.

Pri prijavi mladoletnih igralcev mora biti priloženo tudi soglasje staršev, posvojiteljev ali skrbnikov. 
Pristojni organ opravi pred vpisom igralca v osnovno evidenco tudi kontrolo rojstnih podatkov na 
podlagi ene izmed javnih listin.

6. člen

Pristojni organ da pri prvi registraciji igralcu matično številko, ki se kasneje ne sme spreminjati in 
spremlja igralca ves čas njegovega aktivnega igranja. Matična številka se napiše na vse nadaljnje 
dokumente igralca.

7. člen

Podatki o športnikih, ki tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu zveze (po navodilih Ministrstva 
za šolstvo in šport Republike Slovenije), morajo vsebovati: priimek in ime, spol, naslov, rojstni 
datum, športno društvo, šola/ustanova, razred, reprezentanca, način dela, ure/teden, ure/leto, 
panoga, stopnja tekmovanja in najboljši rezultat.

2.3 Prestopi igralcev iz kluba v klub

8. člen

Zahtevek za prestop iz kluba v klub lahko vložita igralec in klub, v katerega igralec prestopa v času 
prestopnega roka.

Zahtevku mora biti predložena naslednja dokumentacija:

A) podpisan “Zahtevek za prestop” (priloga št. 2), le-tega podpišeta klub in igralec; za mladoletne 
igralce pa poleg tega še eden od staršev, skrbnikov ali posvojiteljev,

B) potrdilo o plačilu administrativne prestopne takse.

Igralec, ki hkrati podpiše več kot en zahtevek za prestop, je disciplinsko odgovoren.

V eni sezoni lahko igralec prestopi k drugemu klubu ali ekipi v eni disciplini le enkrat. Naknadni 
prestopi v sezoni niso več možni.

Kopijo zahtevka za prestop mora komisar tekmovanja poslati matičnemu klubu v vednost v 8 dneh.

9. člen

Izpisnica je dokument, s katerim klub odobri prestop igralcu iz kluba v klub brez odškodnine oz. na 
podlagi sklenjene pogodbe med kluboma ali na podlagi odškodnine določene v tem pravilniku.
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10. člen

Izpisnica iz prejšnjega kluba mora vsebovati osebne podatke, registracijsko številko igralca ter 
višino odškodnine.

11. člen

Redni prestopni rok traja od 1.11. do 31.03., dopolnilni prestopni rok pa od 1.4. do 31.7. v tekoči 
sezoni. Od tega termina do 1.11. prestopi in posoje niso možni.

12. člen

Pravico do prestopa in posoje v dopolnilnem roku imajo vsi igralci.

13. člen

Vloženi zahtevek za prestop se lahko umakne le v času prestopnega roka.

Če zahtevek umakne klub, igralec pa ima že izpisnico obstoječega kluba, ima igralec status 
prostega igralca in lahko prestopi v drug klub ob izpolnitvi pogojev na izpisnici. Če izpisnice še 
nima, ostane igralec obstoječega kluba.

Če zahtevek umakne igralec, mora za to imeti pisno soglasje kluba, kateremu je podpisal zahtevek 
za prestop.

Po umiku zahtevka se lahko vloži nov zahtevek.

14. člen

Če je zahtevek za prestop nepopoln, določi komisar tekmovanja vlagatelju rok 8 dni, v katerem naj 
ga dopolni. Če vlagatelj tega ne stori, se zahtevek s sklepom zavrže.

Zoper ta sklep ni pritožbe.

15. člen

Komisar tekmovanja mora o popolnih zahtevkih odločiti v roku:

A) 8 dni za prvo registracijo,
B) 15 dni za registracijo v rednem prestopnem roku,
C) 30 dni za registracijo v dopolnilnem prestopnem roku.

16. člen

Komisar tekmovanja odloča o prestopu na osnovi dokazil o upravičenosti in o izpolnjevanju 
pogojev.
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17. člen

Proti odločitvi komisarja tekmovanja je dopustna pritožba, o kateri odloča komisija za pritožbe 
Zveze.

Pritožbo je potrebno vložiti priporočeno v roku 8 dni po prejemu pisne odločitve komisarja 
tekmovanja. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.

Komisija za pritožbe Zveze mora o pritožbi odločiti v 30 dneh. Sklep komisije za pritožbe Zveze je 
dokončen.

18. člen

Odločitev komisarja tekmovanja postane pravnomočna in dokončna po izteku pritožbenega roka 
ali z vročitvijo drugostopenjskega sklepa. Pravnomočna odločba se vroči vsem zainteresiranim 
strankam.

2.4 Prost igralec

18.a člen

Če klub, pri katerem je igralec registriran, v sezoni ne prijavi ekipe v disciplini, v kateri je igralec 
registriran, oziroma ga klub ne uvrsti na listo igralcev, ima igralec pravico, da si za sezono najde 
drug klub, pri katerem bo igral kot brezplačno posojen igralec, če s pogodbo med igralcem in 
klubom ni dogovorjeno drugače.

Če pride do situacije iz prvega odstavka drugič zapored, je igralec prost igralec in lahko brez 
odškodnine prestopi v drug klub, če s pogodbo med igralcem in klubom ni dogovorjeno drugače.

3. POGODBE
19. člen

Medsebojne pravice in obveznosti med igralcem in klubom se urejajo s pisno pogodbo. Pogodba 
mora vsebovati zlasti:

A) čas trajanja pogodbe
B) obveznosti pogodbenih strank

Ob obojestranskem soglasju se lahko pogodba razveljavi tudi pred iztekom obdobja, za katerega 
je bila sklenjena.
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V pogodbeni rok se ne šteje, če v pogodbi ni drugače opredeljeno:

A) čas, ko je igralka na porodniškem dopustu;
B) čas, ko je igralec kaznovan s časovno kaznijo, izrečeno s strani organov Zveze;
C) čas, ko igralec živi, dela ali študira v tujini;
D) čas, ki ga igralec preživi v zaporu, če je s pravnomočno sodbo obsojen na več kot 6 mesecev.

Če je klub ali ekipa suspendirana več kot 6 mesecev, so vsi igralci v klubu prosti igralci.

20. člen

Pogodba, ki jo skleneta klub in mladoletni igralec, ki ga zastopajo starši, skrbnik ali posvojitelj, velja 
največ do konca sezone, v kateri igralec dopolni 18 let. Prvo samostojno pogodbo lahko igralec 
podpiše ob 18. letu starosti.

21. člen

V kolikor pride do spora med igralcem in klubom glede izvrševanja pogodbenih obveznosti in 
pravic, se lahko zahteva prekinitev pogodbe.

Zahtevo za prekinitev pogodbe se predloži komisarju tekmovanja. Komisar tekmovanja mora 
odločitev sprejeti v roku 8 dni od vložitve zahteve za prekinitev pogodbe.

22. člen

Proti odločitvi komisarja tekmovanja je možna pritožba, o kateri odloča komisija za pritožbe Zveze.

Pritožbo je potrebno vložiti priporočeno v roku 8 dni po prejemu pisne odločitve komisarja 
tekmovanja. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.

Komisija za pritožbe Zveze mora o pritožbi odločiti v 30 dneh. Sklep komisije za pritožbe Zveze je 
dokončen.

4. IGRANJE TUJIH DRŽAVLJANOV V SLOVENIJI
23. člen

Tuj igralec je tisti, ki v času vložitve zahteve za pravico nastopa nima državljanstva Republike 
Slovenije.

Klubi lahko zahtevajo pravico nastopa za tujce do 15 dni pred začetkom prve tekme jesenskega 
dela državnega prvenstva.

24. člen

Komisar tekmovanja vodi knjigo tujih igralcev v Republiki Sloveniji, v katero je potrebno vpisati 
tujce, ki jim je bila podeljena pravica nastopa.
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25. člen

Zahteva za pravico nastopa mora vsebovati:

A) ime in priimek,
B) datum rojstva,
C) državljanstvo,
D) kopijo potnega lista,
E) obrazec “Annex 4 - CEB. tournament rules” za igralce, katerih matična organizacija je članica 

CEB,
F) ime kluba, za katerega bo nastopal,
G) barvno fotografijo velikosti 3,5 X 3 cm, ki ne sme biti starejša od šestih mesecev,
H) potrdilo o plačilu administrativne prestopne takse.

Ob popolni zahtevi mora komisar tekmovanja izdati pravico nastopa najkasneje v roku 8 dni od 
prejema zahtevka. Z odločitvijo o izdaji pravice nastopa ima tujec takojšno pravico nastopa.

26. člen

Število registriranih tujcev ni omejeno, vendar pa lahko za posamezno ekipo istočasno na igrišču 
nastopata največ dva tujca.

27. člen

Tuji igralec lahko v eni tekmovalni sezoni nastopa le za en klub.

5. PRAVICA NASTOPA
28. člen

Pravico nastopa igralcem odobrava komisar tekmovanja.

Pravica nastopa je pravica posameznega igralca, da nastopa za posamezno ekipo kluba, za 
katerega je registriran.

Pravico nastopa igralec pridobi s tem, ko komisar tekmovanja na podlagi predloženega seznama 
igralcev posamezne ekipe potrdi tekmovalno listo. Klub lahko predloži več seznamov ekip v isti 
kategoriji, vendar posamezni igralec lahko nastopa le za eno ekipo.

Število prijavljenih igralcev v posamezni ekipi ni omejeno.

Obrazec za prijavo ekip predpiše komisar tekmovanja.

Komisar tekmovanja o svojih odločitvah redno obvešča v biltenih Zveze.
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29. člen

Klub je dolžan predložiti seznam posamezne ekipe na obrazcu in do roka, ki ju predpiše komisar 
tekmovanja. Ravno tako je dolžan predložiti spisek funkcionarjev na katerem je spisek vodij ekip in 
trenerjev, ki niso registrirani kot igralci.

Pri dodatnih prijavah med sezono komisar tekmovanja seznam ekipe le dopolnjuje in objavi kot 
prilogo v biltenih Zveze.

6. POSOJA IGRALCEV
30. člen

Klub lahko za največ eno tekmovalno sezono posodi igralca, brez pravice nastopa za matični klub 
v izbrani disciplini.

Po preteku tekmovalne sezone je igralec avtomatično član kluba, ki ga je posodil.

V eni sezoni je lahko igralec posojen drugemu klubu le enkrat. Ko je igralec enkrat posojen, lahko 
v izbrani disciplini v tej sezoni do konca igra le za klub, kateremu je bil posojen in naknadni 
prestopi, vračila ali posoje niso več možne.

Čas posoje se šteje v pogodbeni rok, če v pogodbi ni drugače opredeljeno.

Posojo igralca potrjuje komisar tekmovanja na podlagi pisnega dogovora obeh klubov.

7. IGRANJE SLOVENSKIH IGRALCEV V TUJINI
31. člen

Igralec si pridobi pravico igranja v tujini po dveh odigranih sezonah ter s pisnim soglasjem kluba za 
katerega je registriran. Soglasje izda Izvršni odbor Zveze.

32. člen

Zahtevo za izdajo soglasja za igranje v tujini vloži igralec pri komisarju tekmovanja.

Zahtevku morata biti priložena potrdilo o plačani taksi za prestop ter pisno soglasje ekipe oz. kluba 
za katerega je registriran. Komisar tekmovanja prejeto popolno vlogo predloži Izvršnemu odboru 
Zveze v dokončno rešitev.

33. člen

Izvršni odbor Zveze izda soglasje igralcu za igranje v tujini, v kolikor igralec nima pogodbenih 
obveznosti do kluba, na podlagi pisne izjave kluba. Soglasje se vroči igralcu in klubu, kjer je bil 
igralec za disciplino registriran.
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Proti sklebu Izvršnega odbora Zveze je možna pritožba, o kateri odloča komisija za pritožbe 
Zveze.

Pritožbo je potrebno vložiti priporočeno v roku 8 dni po prejemu pisne odločitve. Prepozno vložene 
pritožbe se zavržejo.

Komisija za pritožbe Zveze mora o pritožbi odločiti v 30 dneh. Sklep komisije za pritožbe Zveze je 
dokončen.

8. ODŠKODNINE IN KRITERIJI
34. člen

Komisar tekmovanja upošteva kategorizacijo igralcev, ki jo je sprejela OKS-ZŠZ, v skladu s 
seznamom kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja Olimpijski komite Slovenije 
- Združenje športnih zvez.

35. člen

Pri prestopih igralcev iz kluba v klub na območju republike Slovenije se lahko višina odškodnine 
določi še na osnovi naslednjih kriterijev:

A) z določili pogodbe klub - igralec
B) z dogovorom med kluboma
C) če ni možen dogovor po točki A) in B) se odškodnina določi na podlagi:

a) kategorizacije športnika,
b) števila sezon odigranih v klubu, iz katerega odhaja,
c) igralnega staža v državnih reprezentancah (nastopi na OI, SP, EP in kvalifikacijah za ta 

tekmovanja),
d) starosti igralca.

Vlogo za izračun odškodnine (priloga št.3) po tej točki vloži klub, v katerega igralec prestopa in jo 
priloži k vloženemu zahtevku za prestop. Izračun odškodnine na podlagi v vlogi navedenih 
podatkov opravi komisar tekmovanja.
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36. člen

Točkovanje za izračun višine odškodnine po kriterijih iz 35. člena tega pravilnika je:

A) Po kategorizaciji igralca:
a) športnik svetovnega razreda - 300 točk
b) športnik mednarodnega razreda - 200 točk
c) športnik državnega razreda - 150 točk
d) športnik perspektivnega razreda - 100 točk
e) športnik mladinskega razreda - 50 točk
f) registrirani igralec - 10 točk

B) Po številu zaporednih sezon, odigranih v klubu, iz katerega odhaja:
a) tekmovalna sezona (največ 10 sezon) - 20 točk

C) Po igralnem stažu v državnih reprezentancah/selekcijah republike Slovenije:
a) član reprezentance dečkov - 10 točk za sezono
b) član kadetske reprezentance - 20 točk za sezono
c) član mladinske reprezentance - 30 točk za sezono
d) član članske reprezentance - 40 točk za sezono

D) Po starosti igralca - igralcem se zmanjša seštevek točk po naslednji lestvici glede na starost, ki 
jo dosežejo v koledarskem letu v katerem prestopajo:

a) starost 30 let - odbitek 15%,
b) starost 31 let - odbitek 30%,
c) starost 32 let - odbitek 45%,
d) starost 33 let - odbitek 60%,
e) starost 34 let - odbitek 75%,
f) starost 35 let - odbitek 90%,
g) starost 36 let in več - odbitek 100%.

37. člen

Višina odškodnine se izračuna tako, da se seštejejo vse dobljene točke iz 36. člena tega 
pravilnika, upošteva faktor za starost iz 36. člena, število točk pa se nato pomnoži z vrednostjo 
točke in faktorjem za kategorijo igralca določenim v tem členu.

Vrednost točke za določanje višine odškodnine pri prestopih na območju Republike Slovenije 
določi Izvršni odbor Zveze.
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Vse odškodnine za navedene kategorije se obračunajo po naslednjih faktorjih:

A) člani - 100%
B) mladinci (U18) - 50%
C) kadeti (U15) - 20%
D) dečki (U12) - 10%
E) članice - 50%
F) mladinke (U18) - 30%
G) kadetinje (U15) - 20%
H) deklice (U12) - 10%

Odškodnine se obračunajo glede na redno pravico igranja igralca, ne glede na izjeme (pogojniki) 
za najnižjo kategorijo v kateri lahko tekmovalec nastopa ne glede na to ali je tekmovanje v 
kategoriji razpisano.

38. člen

Izračun oz. dogovorjeno višino odškodnine je klub, v katerega igralec prehaja, dolžan poravnati v 
roku 15 dni po prejemu računa na račun kluba, iz katerega igralec odhaja.

Brez plačane odškodnine igralec ne more biti registriran za novi klub. Dopuščena je možnost, da 
kluba uredita način izplačila odškodnine v drugačni obliki. Dogovor, podpisan s strani obeh klubov 
in igralca, pri mladoletnih igralcih pa tudi staršev, posvojiteljev ali skrbnikov, komisarju tekmovanja 
pošlje klub kamor igralec prestopa.

V primeru obročnega odplačevanja odškodnine oz. drugačnem načinu plačila odškodnine, mora 
klub, ki je upravičen do odškodnine v primeru zamude plačila pogodbenih obveznosti takoj 
obvestiti komisarja tekmovanja.

V zgoraj navedenem primeru komisar tekmovanja ne bo kaznoval igralca z izpisom iz tekmovalno 
liste, ampak bo klub suspendiral.

39. člen

Kriteriji veljajo samo za igralce državljane republike Slovenije, prestope tujcev pa regulirajo pravila 
ustreznih mednarodnih organizacij na področju baseballa in softballa.

Za igralca, ki se vrača iz tujine in to ne v klub, iz katerega je odšel v tujino, ostane odškodnina 
enaka seštevku točk pred odhodom v tujino, razen če je pri odhodu v tujino odškodnina že bila 
plačana oz. če v pogodbi s klubom iz katerega je odšel v tujino ni bilo zapisano drugače.

Igralci, ki večkrat prestopajo (krožijo), nosijo s seboj ves seštevek točk, razen če v zadnji pogodbi 
ni določeno drugače.

40. člen

Tolmačenje teh kriterijev daje Izvršni odbor Zveze.
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9. FINANČNA DOLOČILA
41. člen

Klub, v katerega igralec prestopi, je dolžan Zvezi plačati naslednje administrativne prestopne 
takse:

A) pridobitev pravice nastopa tujega igralca za klub v vrednosti 10 točk
B) prestop ali posoja igralca v rednem prestopnem roku v vrednosti 10 točk
C) prestop ali posoja igralca v dodatnem prestopnem roku v vrednosti 30 točk

Taksa mora biti plačana ob vložitvi zahtevka za prestop oz. posojo. Če se prestop oz. posoja ne 
izpeljeta, se taksa povrne.

42. člen

Klub je za potrditev tekmovalnih list igralcev in funkcionarjev dolžan plačati takso za vsakega 
igralca na listi:

A) za tujce v vrednosti 10 točk
B) za člane, članice in funkcionarje v vrednosti 3 točke
C) za mladince in mladinke v vrednosti 1 točka
D) za kadete in kadetinje v vrednosti 0,50 točke
E) za dečke in deklice vrednosti 0,30 točke

Če klub prijavi posameznega igralca v več kategorijah, je dolžan plačati registracijo za najnižjo 
kategorijo, vendar mora klub to kategorijo prijaviti v tekmovanje.

Za vsakega registriranega igralca med sezono (izven rednega prestopnega roka) je klub dolžan 
plačati registracijsko takso:

A) za tujce v vrednosti 30 točk
B) za člane, članice in funkcionarja v vrednosti 6 točk
C) za mladince in mladinke v vrednosti 2 točki
D) za kadete in kadetinje v vrednosti 1 točka
E) za dečke in deklice v vrednosti 0,50 točke

Potrjene tekmovalne liste igralcev in funkcionarjev komisar tekmovanja izda, ko klub poravna vse 
obveznosti, povezane z registracijo igralcev in funkcionarjev.
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10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen

Postopki, ki so se začeli pred sprejetjem tega pravilnika, se končajo po pravilih prejšnjega 
pravilnika, če s pogodbo ni določeno drugače.

44. člen

Tolmačenje tega pravilnika daje Izvršni odbor Zveze.

45. člen

V vseh drugih primerih, ki s tem pravilnikom niso predvideni, odloča komisar tekmovanja v duhu 
športne morale in pravičnosti.

�
Registracijski pravilnik ZBSS, 4.4.2016 Stran �  od �12 13

mailto:sekretar@zbss.si


Zveza za baseball in softball Slovenije  
Baseball Softball Association of Slovenia  

Partizanska 37, SI-4000 Kranj  
E-mail: sekretar@zbss.si  

ID DDV: SI44021232  
IBAN: SI5602036-0012099248  

SWIFT: LJBASI2x

�
46. člen

S sprejetjem novega pravilnika preneha veljati prejšnji Registracijski pravilnik Zveze. Ta pravilnik je 
sprejel Izvršni odbor Zveze na svoji seji, dne 4.4.2016 in prične veljati takoj.

Kranj, 4. april 2016

Boris Vehovec 
Predsednik ZBSS
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