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1. UVODNE DOLOČBE 

1. člen (vsebina) 

Registracijski pravilnik Košarkarske zveze Slovenije (KZS) velja za vse klube, ki so člani KZS, ter 

za vse registrirane igralce in igralke, člane klubov, včlanjenih v KZS. 

Registracijski pravilnik ureja naslednja področja: 

1. UVODNE DOLOČBE 

2. REGISTRACIJO KLUBOV 

3. REGISTRACIJO SLOVENSKIH IGRALCEV 

4. POGODBE 

5. PRESTOPE IGRALCEV V REPUBLIKI SLOVENIJI 

6. MEDNARODNE PRESTOPE 

7. REGISTRACIJO TUJIH IGRALCEV 

8. POSOJO IGRALCEV 

9. PRAVICO NASTOPA 

10. NASTOP IGRACEV NA TEKMI 

11. NADOMESTILA, KRITERIJE ZA IZRAČUN NADOMESTILA, ODŠKODNINE 

12. FINANČNA DOLOČILA 

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

14. PRILOGE 

 

2. člen (definicije) 

1. Igralec je registriran član kluba, poimenovanje velja tako za igralce kot tudi igralke, 

2. klub, poimenovanje velja tudi za društvo, 

3. košarkarski klub je pravna oseba, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, 

4. igralec je član košarkarskega kluba, 

5. tuj igralec je tisti igralec, ki v času vložitve zahteve za registracijo nima državljanstva 

Republike Slovenije, 

6. tuj igralec, registriran pod posebnimi okoliščinami, je otrok tujih državljanov na začasnem 

delu v Republiki Sloveniji ali mlad tuj igralec, ki je opravil prvo registracijo v okviru KZS ali zelo 

perspektiven mlad tuj igralec, registriran v skladu s posebnim primerom organizacije FIBA 

(»FIBA Special Cases U18«), 
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7. doma vzgojen igralec (»Homegrown Player«) je igralec, ki je bil registriran kot igralec 

mlajših starostnih kategorij pod posebnimi okoliščinami in je imel najmanj tri tekmovalne 

sezone podeljeno pravico nastopa v istem klubu, 

8. igralec članske kategorije je igralec, ki ne more pridobiti pravice nastopa za ekipe mlajših 

starostnih kategorij, 

9. registracija je vpis v evidenco registriranih klubov ali igralcev na osnovi posredovane 

prijave in priložene dokumentacije, 

10. prestop je prehod igralca iz enega kluba v drug klub, 

11. izpisnica je dokument, ki omogoča prestop igralca, 

12. nadomestilo za vzgojo pomeni povračilo finančnih sredstev klubu za vložena sredstva in 

delo kluba pri vzgoji in razvoju igralca, 

13. odškodnina je materialna pravica kluba ob prestopu igralca ob odstopu od pogodbe za 

povračilo sredstev in mora biti opredeljena v pisni pogodbi med klubom, iz katerega igralec 

prestopa in igralcem, 

14. pravica nastopa je pridobitev možnosti nastopa igralca v določeni tekmovalni sezoni in 

za določeno ekipo kluba, 

15. preklic pravice nastopa je razveljavitev možnosti nastopa igralca v tekmovalni sezoni za 

določeno ekipo kluba zaradi izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja, 

16. posoja igralca je instrument, ki igralcu omogoča pridobitev pravice nastopa za ekipo 

drugega kluba, 

17. preklic posoje igralca je instrument, ki igralcu omogoča pridobitev pravice nastopa za 

člansko ekipo kluba, v katerem je registriran, 

18. suspenz je odločitev organa KZS, da se klubu zaradi neporavnanih finančnih obveznosti 

omeji razpolaganje z igralci (vlaganje zahtevkov za prestop, izdaja izpisnic, ipd.), 

19. delovni dan so dnevi, v katerih delajo zaposleni v pisarni KZS, v opredeljenem delovnem 

času, zadnji delovni dan je dan tekme, v kolikor je tekma v času delovnega tedna oziroma 

zadnji delovni dan pred dnevom tekme, v kolikor je tekma ob vikendu ali prazniku, 

20. prenehanje igranja košarke – igralec, ki preneha z igranjem košarke, ostane kot igralec 

registriran za zadnji klub še 24 mesecev po zadnji tekmovalni sezoni s podeljeno pravico 

nastopa, 
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2. REGISTRACIJA KLUBA 

3. člen (registracija kluba) 

Registracija kluba je vpis v osnovno evidenco o klubih. To evidenco vodi pisarna KZS. 

Registrirajo se klubi, ki pred tem še niso bili vpisani v osnovno evidenco članov KZS ali so bili 

iz nje izbrisani. 

 

4. člen (dokumentacija kluba) 

Za včlanitev v KZS morajo klubi predložiti naslednjo dokumentacijo: 

1. prijavo za vpis v članstvo KZS na obrazcu, ki vsebuje tudi pisno izjavo o sprejemanju in 

spoštovanju statuta in drugih aktov in predpisov KZS (Priloga 1: Prijava za registracijo 

društva), 

2. odločbo upravne enote o registraciji kluba, 

3. ime zakonitega zastopnika kluba, 

4. obvestilo AJPES o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, 

5. potrdilo o vpisu v davčni register, 

6. dogovor o mirnem reševanju sporov (Priloga 2: Dogovor). 

 

5. člen (sprejem kluba v članstvo) 

O odobritvi članstva kluba v KZS odloča Izvršni odbor KZS. 

Klub, ki je vpisan v osnovno evidenco članov KZS, je član z vsemi pravicami in obveznostmi, ki 

so opredeljene v aktih KZS. 

Izvršni odbor KZS lahko zavrne sprejem kluba v članstvo, če so v organe kluba imenovane ali 

izvoljene fizične osebe, ki so predhodno delovale v klubih, ki so izstopili iz tekmovanj, bili 

izključeni, jim je bil izrečen suspenz ali so bili zaprti po skrajšanem postopku. 

Klub je lahko črtan iz članstva KZS, če preneha delovati. Sklep o črtanju na osnovi pisne izjave 

odgovorne osebe kluba sprejme Izvršni odbor KZS. 
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6. člen (sporočanje sprememb) 

Vsak član KZS mora v roku 15 dni po sprejemu sprememb, povezanih z dokumentacijo kluba 

(4. člen), o tem obvestiti pisarno KZS. 

Vse spremembe se vnesejo v osnovno evidenco članov. 

 

7. člen (odgovornost) 

Za pravilnost in točnost podatkov iz 4. in 6. člena tega pravilnika so klubi materialno in 

kazensko odgovorni. 

 

3. REGISTRACIJA SLOVENSKEGA IGRALCA 

8. člen (načela registracije igralcev) 

Pravice in obveznosti igralcev in klubov, ki izhajajo iz tega pravilnika, temeljijo na naslednjih 

načelih: 

1. igralec po lastni presoji izbira klub, v katerem bo registriran, 

2. igralec je lahko registriran le za en klub, razen v primeru istočasne registracije za klub 

košarke 3 x 3, 

3. pri registraciji in pri vloženem zahtevku za prestop ali posojo igralca mlajšega od 16 

let je potrebno soglasje nosilca starševske odgovornosti, 

4. igralci, starejši od 16 let, samostojno odločajo o registraciji, prestopih in o podpisu 

pogodbe, 

5. medsebojne pravice in obveznosti med igralcem in klubom se praviloma urejajo s 

pogodbo, 

6. igralec ima lahko v eni tekmovalni sezoni v isti starostni kategoriji podeljeno pravico 

nastopa za eno ekipo kluba, razen v primerih prestopa igralcev s podeljeno pravico 

nastopa (26. člen), preklicem podeljene pravice nastopa (25. člen), posoje igralca (46. 

člen) in preklica posoje igralca (49. člen) oziroma s prehodom iz ekipe v ekipo istega 

kluba (53. in 57. člen). 

 

9. člen (evidenca slovenskih igralcev) 

Registrirajo se lahko igralci, ki pred tem še niso bili vpisani v osnovno evidenco. Osnovno 

evidenco o registriranih igralcih vodi Registracijska komisija KZS. 
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Registracijska komisija KZS pri prvi registraciji igralcu dodeli matično košarkarsko številko, ki 

se ne spreminja in velja ves čas njegovega aktivnega igranja v Republiki Sloveniji. 

Igralec, ki preneha z igranjem košarke, ostane kot igralec registriran za zadnji klub še 24 

mesecev. Rok 24 mesecev se šteje od dne, ko je bila zaključena tekmovalna sezona, v kateri 

je imel podeljeno pravico nastopa. 

 

10. člen (dokumentacija slovenskega igralca) 

Vlogo za prvo registracijo (Priloga 3: Prijava za prvo registracijo) predloži klub, ki igralca 

registrira. 

Prijavi je potrebno predložiti enega od naslednjih dokumentov: 

 kopijo izpisa iz matične knjige ali 

 kopijo potnega lista ali 

 kopijo obeh strani osebne izkaznice. 

Prijavi je potrebno predložiti tudi kopijo kartice zdravstvenega zavarovanja. 

Pri prijavi igralca, mlajšega od 16 let, mora biti predloženo tudi izpolnjeno in podpisano 

soglasje nosilca starševske odgovornosti. 

Vlogi za registracijo igralca, ki ni registriran za noben klub v Republiki Sloveniji ali v tujini, 

mora klub predložiti izjavo igralca, da še ni bil registriran. Izjavo podpiše igralec in nosilec 

starševske odgovornosti, če je igralec mlajši od 16 let. 

Pred vpisom igralca v osnovno evidenco Registracijska komisija KZS preveri istovetnost 

rojstnih podatkov, državljanstva in morebitne predhodne registracije. 

 

4. POGODBE 

11. člen (vsebina pogodbe) 

Medsebojne pravice in obveznosti med igralcem in klubom se urejajo s pisno pogodbo. 

Pogodba naj vsebuje zlasti določila glede: 

 časa trajanja pogodbe ne sme biti daljši od štirih tekmovalnih sezon, 

 obveznosti pogodbenih strank, 

 pogojev predčasne prekinitve pogodbe, 

 če je pri pogajanju o sklenitvi pogodbe sodeloval agent igralca z licenco FIBA, mora 

biti njegovo ime navedeno v pogodbi, 
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 pogodba mora biti sklenjena v skladu z veljavnimi predpisi KZS, FIBA in predpisi, ki 

veljajo v Republiki Sloveniji. 

 

Pogodba med igralcem in klubom lahko preneha: 

 s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena, 

 s sporazumno razvezo. 

 

12. člen (podpis pogodbe) 

Igralec, mlajši od 16 let, ne sme skleniti profesionalne pogodbe. 

Prvo samostojno pogodbo lahko klub in igralec podpišeta, ko igralec dopolni 16 let. Takšna 

pogodba lahko traja le do igralčevega dopolnjenega 18. leta starosti.  

Prvo samostojno profesionalno pogodbo lahko klub in igralec podpišeta, ko igralec dopolni 

18 let. Takšna pogodba lahko traja od enega do največ štiri leta, to je zaključka tekmovalne 

sezone, v kateri igralec dopolni 22 let starosti.  

 

5. PRESTOPI IGRALCEV IZ KLUBA V KLUB V REPUBLIKI SLOVENIJI 

13. člen (prestopni roki) 

Prestopni rok v članski kategoriji poteka od 1. septembra do 15. septembra. 

Prestopni rok v starostnih kategorijah fantov U19, U17, U15 in U13 let poteka v dveh delih:  

- prvi del: od 3. maja do 10. maja in 

- drugi del: od 20. avgusta do 31. avgusta. 

Igralec v starostnih kategorijah fantov U19, U17, U15 in U13 let, ki prestopi v prvem delu, ne 

more ponovno prestopiti v drugem delu prestopnega roka. 

Prestopni rok v starostnih kategorijah deklet U19, U17, U15 in U13 let poteka od 20. avgusta 

do 31. avgusta. 

 

14. člen (zahtevek za prestop) 

Zahtevek za prestop igralca vloži klub, v katerega igralec prestopa. 

Zahtevek za prestop klub posreduje na obrazcu, ki ga predpiše Registracijska komisija KZS 

(Priloga 4: Zahtevek za prestop). 
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Zahtevek podpišeta klub in igralec, za igralce, mlajše od 16 let, tudi nosilec starševske 

odgovornosti, priložena morajo biti tudi morebitna druga dokazila (izpisnica, kopija pogodbe, 

ipd.). 

Klub, ki mu je izrekel suspenz Izvršni odbor KZS zaradi neporavnanih obveznosti do KZS in 

njenih članov, ne more vložiti zahtevka za prestop igralca. Če takšen klub vloži zahtevek za 

prestop, se obravnava prestopa odloži do preklica suspenza, vendar v rokih, predvidenih za 

izvedbo prestopa v posameznih stopnjah tekmovanja (25. in 26. člen). 

Klub, ki mu je izrekla suspenz Registracijska komisija KZS zaradi neporavnanih obveznosti iz 

naslova plačila nadomestila za vzgojo igralca oziroma odškodnine, ne more vložiti zahtevka 

za prestop igralca. Če takšen klub vloži zahtevek za prestop, se obravnava prestopa odloži do 

preklica suspenza, vendar v rokih, predvidenih za izvedbo prestopa v posameznih kategorijah 

(25. in 26. člen). 

Klub, ki mu je izrečena prepoved urejanja prestopov s strani organizacije FIBA (BAT) zaradi 

neporavnanih obveznosti do igralcev in drugih športnih delavcev, ne more posredovati vloge 

za prestop igralca ali vloge za pridobitev »Letter of Clearance« (LoC). Če takšen klub pošlje 

vlogo, jo Registracijska komisija KZS s sklepom zavrže. 

Klub, ki mu je izrečena prepoved urejanja prestopov s strani IO KZS na osnovi odločbe Stalne 

arbitraže v športu (v nadaljevanju SAŠ) zaradi neporavnanih obveznosti do igralcev in drugih 

športnih delavcev, ne more posredovati vloge za prestop igralca ali vloge za pridobitev 

»Letter of Clearance« (LoC). Če takšen klub pošlje vlogo, jo Registracijska komisija KZS s 

sklepom zavrže. 

 

15. člen (pravica prestopa) 

Pravico prestopa brez plačila nadomestila v prestopnem roku imajo: 

1. slovenski igralci, ki v koledarskem letu prestopa ne dopolnijo 14 let, 

2. slovenski igralci z izdano izpisnico v skladu z 16/1. členom, 

3. slovenski igralci članske kategorije, ki jim poteče pogodba (17. člen),  

4. slovenski igralci članske kategorije, ki v koledarskem letu dopolnijo 20 let in nastopajo 

     brez podpisane pogodbe (18. člen), 

5. slovenski igralci članske kategorije, registrirani igralci klubov, ki ne sodelujejo v 

     članskem ligaškem tekmovanju, 

6. slovenski igralci mlajših starostnih kategorij, registrirani igralci klubov, ki ne 

 sodelujejo v tekmovanju z ekipo ustrezne ali stopnjo višje starostne kategorije (25., 

52. člen), 
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7. slovenski igralci klubov, ki prenehajo z delovanjem ali klubov, ki izstopijo oziroma so 

izključeni iz članstva KZS (25. in 26. člen),  

8. igralec s podeljenim statusom doma vzgojenega igralca – »Homegrown Player« 

(42. člen) 

9. tuj igralec članske kategorije, registriran pod posebnimi okoliščinami (38. člen), 

10. tuj igralec mlajših starostnih kategorij, registriran pod posebnimi okoliščinami iz prve 

in druge točke 39. člena (nekošarkarski prestop), 

11. slovenski igralci, ki jim v zadnjih dveh tekmovalnih sezonah ni bila podeljena pravica 

nastopa za klub v Republiki Sloveniji in jim v tem času: 

a. ni bil izdan LoC za nastopanje v tujini, 

b. niso nastopali v drugih tekmovanjih, ki niso v pristojnosti FIBA (30. člen).  

O nastopu igralca v drugih tekmovanjih, ki niso v prisojnosti FIBA, Registracijsko komisijo KZS 

obvesti klub, v katerem je igralec registriran. 

 

16. člen (izpisnica) 

Izpisnica je dokument (Priloga 5: Izpisnica), ki omogoča prestop igralca. 

Igralec oziroma klub, v katerega želi igralec prestopiti, v času prestopnega roka posreduje 

pisno zahtevo za izdajo izpisnice klubu, v katerem je igralec registriran (Priloga 5a: Zahtevek 

za izdajo izpisnice). 

Klub mora odgovoriti v roku treh delovnih dni po prejemu zahtevka. V kolikor ne posreduje 

odgovora v roku treh delovnih dni, Registracijska komisija KZS odobri prestop. 

Klub lahko: 

1. v izpisnici zapiše, za kateri klub izdaja izpisnico v skladu z 15. členom RP brez plačila 

nadomestila. V primeru, da na zahtevku ni vpisanega kluba, za katerega se izpisnica 

izdaja, klub označi, da izdaja izpisnico igralcu, da lahko igralec izbere klub po svoji 

volji, 

2. v izpisnici zapiše, da dovoljuje prestop igralca v skladu z 60. členom RP ob plačilu 

nadomestila, 

3. zavrne izdajo izpisnice, v kolikor ima igralec s klubom sklenjeno veljavno pogodbo. V 

primeru zavrnitve izdaje izpisnice zaradi sklenjene veljavne pogodbe, mora klub 

predložiti kopijo pogodbe Registracijski komisiji KZS. 

Izpisnico izda klub, katerega član je igralec. Klub lahko izda izpisnico samo enkrat. Če želi 

izdati novo izpisnico, mora pred tem preklicati že izdano izpisnico. 
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Kot datum izdaje izpisnice se šteje datum, ko je izpisnico prejela Registracijska komisija KZS. 

Izpisnica ne more biti podlaga za registracijo igralca za nov  klub, če je igralec po datumu 

izdaje izpisnice nastopil na uradni tekmi za klub, ki mu je izdal izpisnico. 

Registracijska komisija KZS izpisnico priloži vloženemu Zahtevku za prestop oziroma lahko v 

primeru zahteve za izvedbo mednarodnega prestopa na osnovi prejete izpisnice izda LoC. 

Klub,  

a. ki mu je izrečen suspenz Izvršnega odbora KZS zaradi neporavnanih obveznosti do 

KZS in njenih članov, 

b. ki mu je izrečen suspenz s strani Registracijske komisije KZS zaradi neporavnanih 

obveznosti iz naslova plačila nadomestila ali odškodnine, 

c. ki mu je izrečena prepoved urejanja prestopov s strani organizacije FIBA (BAT), 

d. ki mu je izrečena prepoved urejanja prestopov s strani IO KZS na osnovi odločbe 

Stalne arbitraže v športu (v nadaljevanju SAŠ) zaradi neporavnanih obveznosti do 

igralcev in drugih športnih delavcev, 

e. ki je izstopil iz tekmovanja, 

lahko izda izpisnico igralcu mlajše starostne kategorije, ki v koledarskem letu ne dopolni 14 

let in igralcu članske kategorije, ki v koledarskem letu dopolni 20 let, brez podpisane 

pogodbe (17., 25. in 26. člen).  

Klub,  

a. ki mu je izrečen suspenz Izvršnega odbora KZS zaradi neporavnanih obveznosti do 

KZS in njenih članov, 

b. ki mu je izrečen suspenz s strani Registracijske komisije KZS zaradi neporavnanih 

obveznosti iz naslova plačila nadomestila ali odškodnine, 

c. ki mu je izrečena prepoved urejanja prestopov s strani organizacije FIBA (BAT), 

d. ki mu je izrečena prepoved urejanja prestopov s strani IO KZS na osnovi odločbe 

Stalne arbitraže v športu (v nadaljevanju SAŠ) zaradi neporavnanih obveznosti do 

igralcev in drugih športnih delavcev, ki je bil izključen iz tekmovanja, 

e. ki je izstopil iz tekmovanja, 

ne sme izdati izpisnice igralcu mlajše starostne kategorije, ki v koledarskem letu dopolni 14 

let ali več do vključno za igralca članske kategorije, ki v koledarskem letu dopolni 19 let, brez 

podpisane pogodbe (17., 25. in 26. člen). V kolikor klub izda izpisnico, se le-ta šteje kot 

neveljavna. 

Registracijska komisija KZS je dolžna klub, ki vlaga Zahtevek za prestop, opozoriti na 

neveljavnost izpisnice in pojasniti nadaljnji postopek. 
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Slovenski igralci mlajših starostnih kategorij, ki v koledarskem letu prestopa dopolnijo 14 let 

oziroma starejši, ki prestopajo v ekipe fantov U17 in U19 v 1. SKL oziroma igralci članske 

kategorije, ki v koledarskem letu prestopa dopolnijo 19 let in prestopajo v članske ekipe 1. ali 

2. SKL, iz kluba, ki mu je izrečen suspenz Izvršnega odbora KZS oziroma Registracijske 

komisije KZS ter iz kluba, ki je bil izključen ali je izstopil iz tekmovanja KZS, lahko prestopijo v 

drug klub ob plačilu nadomestila za vzgojo igralca (60. člen). Plačilo se nakaže na TRR KZS do 

višine terjatve, ki jo imajo KZS in člani KZS do kluba, iz katerega igralec prestopa.  

V primeru prestopa večjega števila igralcev iz kluba, ki mu je izrečen suspenz Izvršnega 

odbora KZS oziroma Registracijske komisije KZS ter iz kluba, ki je bil izključen ali je izstopil iz 

tekmovanja KZS, v različne klube, se znesek do višine terjatve, ki jo imajo KZS in člani KZS do 

kluba, iz katerega igralci prestopajo, razdeli med vse klube v sorazmernem deležu glede na 

izračunano višino nadomestila za vzgojo posameznega igralca. 

 

17. člen (igralec s poteklo pogodbo) 

Igralec, ki mu je potekla pogodba, je po koncu tekmovalne sezone prost in lahko prestopi v 

drug klub izključno v času prestopnega roka. 

Če igralec, ki mu je potekla pogodba, v prestopnem roku ne vloži zahtevka za prestop, ostane 

član kluba. 

 

18. člen (igralec brez pogodbe) 

Igralec, ki v koledarskem letu prestopa ne dopolni 14 let je po koncu vsake tekmovalne 

sezone prost in lahko prestopi v drug klub izključno v času prestopnega roka pod pogoji iz  

15. člena tega pravilnika. 

Igralec, ki prestopa po tekmovalni sezoni v letu, v katerem je  dopolnil  20 let starosti in nima 

podpisane pogodbe, je po koncu vsake tekmovalne sezone prost in lahko prestopi v drug 

klub izključno v času prestopnega roka pod pogoji iz  15. člena tega pravilnika. 

Če igralec brez podpisane pogodbe, v prestopnem roku ne vloži zahtevka za prestop, ostane 

član kluba. 

 

19. člen (preklic zahtevka za prestop) 

Vloženi zahtevek za prestop je možno umakniti le v času prestopnega roka. 

Če zahtevek umakne klub, mora imeti za umik pisno soglasje igralca. 
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Če zahtevek umakne igralec, mora imeti za umik pisno soglasje kluba, kateremu je podpisal 

zahtevek za prestop. 

Po umiku zahtevka je igralec prost in lahko v času prestopnega roka vloži nov zahtevek. 

Če igralec, ki je preklical zahtevek za prestop, v prestopnem roku ne vloži novega zahtevka za 

prestop, ostane član kluba. 

 

20. člen (podpis več zahtevkov za prestop) 

Igralec, ki v isti tekmovalni sezoni, v času rednega prestopnega roka podpiše dva ali več 

zahtevkov za prestop in igralec ali klub, ki v zahtevku za prestop navaja neresnične podatke, 

je disciplinsko odgovoren. 

 

21. člen (nepopoln zahtevek za prestop) 

Če je zahtevek za prestop nejasen ali nepopoln, Registracijska komisija KZS ob prejemu 

takšnega zahtevka določi rok 3 dni, v katerem mora vlagatelj zahtevek dopolniti. Če vlagatelj 

zahtevka ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže. Zoper takšen sklep ni pritožbe. 

 

22. člen (odločitev Registracijske komisije) 

Registracijska komisija KZS mora o popolnih zahtevkih odločiti v roku 8 dni po preteku 

prestopnega roka. 

Registracijska komisija KZS odloča o prestopu na osnovi dokazil o upravičenosti in 

izpolnjevanju pogojev. Pri izdaji svojih odločb je avtonomna ter deluje v sodelovanju z 

ostalimi organi KZS. 

Registracijska komisija KZS izda skupno odločbo, v kateri navede vse odobrene, neodobrene 

oziroma zavržene prestope ter prestope, za katere je bil vložen umik. Registracijska komisija 

KZS odločbo v elektronski obliki posreduje vsem klubom, v katere in iz katerih so prestopili 

igralci in odločbo objavi na spletni strani KZS. 

Registracijska komisija KZS izda individualno odločbo v primeru prestopa igralca ob plačilu 

nadomestila za vzgojo igralca oziroma odškodnine. Takšno odločbo izda v roku 3 dni po 

prejemu popolne dokumentacije. Odločbo Registracijska komisija KZS posreduje v 

elektronski obliki kluboma, iz katerega in v katerega je igralec prestopil in prestop objavi v 

skupni odločbi na spletni strani. 
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23. člen (pritožba) 

Zoper odločbo Registracijske komisije KZS je dopustna pritožba, o kateri odloča Izvršni odbor 

KZS. Pritožbo je potrebno vložiti po elektronski pošti v roku 8 dni po prejemu odpravka 

odločbe Registracijske komisije KZS. 

Izvršni odbor KZS mora o pritožbi odločiti najkasneje 8 dni pred pričetkom tekmovanj. Sklep 

Izvršnega odbora KZS je dokončen. 

 

24. člen (pravnomočnost odločbe) 

Odločba Registracijske komisije KZS postane pravnomočna in dokončna po izteku 

pritožbenega roka ali z vročitvijo drugostopenjskega sklepa. Pravnomočen sklep 

drugostopenjskega organa se vroči vsem udeleženim strankam. 

 

25. člen (prestopi igralcev brez podeljene pravice nastopa) 

Slovenski igralec in igralec s podeljenim statusom doma vzgojenega igralca (»Homegrown 

Player«) članske kategorije, ki:  

 ni uvrščen na seznam igralcev za podelitev pravice nastopa v tekoči tekmovalni 

sezoni, 

 se vrača iz tujine, 

 je registriran igralec kluba, ki je prenehal z delovanjem oziroma je izključen iz članstva 

KZS,  

 je imel v tekoči tekmovalni sezoni podeljeno pravico nastopa za klub v državnem 

prvenstvu, vendar je bila zaradi izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja preklicana, 

lahko prestopi v drug klub najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela 

tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka v dveh ali več delih oziroma najkasneje tri delovne 

dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka 

samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem 

delu z razigravanjem za naslov prvaka in obstanek.  

Registracijska komisija KZS ob začetku vsake tekmovalne sezone posreduje klubom termin 

zadnjega dne, v katerem lahko vlagajo zahtevke za prestop. 

Slovenski igralec in igralec s podeljenim posebnim statusom mlajših starostnih kategorij 

(fantje in dekleta U19, U17, U15 in U13), ki: 

 ni na seznamu igralcev za pridobitev pravice nastopa v tekoči tekmovalni sezoni, 

 se vrača iz tujine, 
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 je registriran igralec kluba, ki je prenehal z delovanjem oziroma je izključen iz članstva 

KZS,  

 je imel v tekoči tekmovalni sezoni podeljeno pravico nastopa za klub v državnem 

prvenstvu, vendar je bila zaradi izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja preklicana, 

lahko ob predložitvi popolne dokumentacije prosto prestopi v drug klub do 15. januarja. 

Pogoj za prestop med sezono je izdana izpisnica za prestop v skladu z 16/1. členom. 

 

26. člen (prestopi igralcev s podeljeno pravico nastopa med tekmovalno sezono) 

Vsak slovenski igralec in igralec s podeljenim statusom doma vzgojenega igralca 

(»Homegrown Player«) članske kategorije s podeljeno pravico nastopa lahko prestopi v drug 

klub tri delovne dni pred začetkom drugega dela tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka v 

dveh ali več delih, oziroma najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega 

dela tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po 

dvokrožnem ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu z razigravanjem za naslov 

prvaka in obstanek. Registracijska komisija KZS ob začetku vsake tekmovalne sezone 

posreduje klubom termin zadnjega dne, v katerem lahko vlagajo zahtevke za prestop. 

Slovenski igralec mlajših starostnih kategorij (fantje U19, U17, U15 in U13) s podeljeno 

pravico nastopa v prvem delu kvalifikacij za nastop v 1. SKL, lahko prestopi v drug klub v času 

trajanja drugega dela prestopnega roka. Igralec, ki prestopi v prvem delu, ne more ponovno 

prestopiti v drugem delu prestopnega roka. 

Pogoj za prestop med sezono je izdana izpisnica za prestop v skladu z 16/1. členom. 

 

27. člen (sklep o prestopu) 

Registracijska komisija KZS med tekmovalno sezono uredi prestop v dveh treh delovnih dneh 

v kategoriji članov in štirih delovnih dneh v mlajših starostnih kategorijah od prejema 

popolne zahteve za prestop. Odločbo s sklepi o prestopih izda enkrat mesečno. 

Na izdan sklep o prestopu z izdano izpisnico za prestop v skladu z 16/1. členom med 

tekmovalno sezono ni možna pritožba. 

 

28. člen (prestop v tujino) 

V primeru, da igralec z že podeljeno pravico nastopa želi med tekmovalno sezono prestopiti 

v tujino, je klub dolžan izpolniti obrazec Soglasje za odhod v tujino (Priloga 8: Soglasje za 

odhod v tujino) in ga posredovati Registracijski komisiji KZS. Obrazec mora podpisati tudi 

igralec. 
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Po prejeti izjavi kluba Registracijska komisija KZS izda LoC in klubu posreduje spremenjeno 

Potrdilo o podeljeni pravici nastopa igralcev. 

 

29. člen (povratek iz tujine) 

Če igralec članske kategorije brez podeljene pravice nastopa za klub prestopi v tujino, se 

lahko ob vrnitvi v Republiko Slovenijo vrne v katerikoli slovenski klub. 

Če igralec članske kategorije s podeljeno pravico nastopa za klub prestopi v tujino, se lahko 

po vrnitvi v Republiko Slovenijo vrne samo v ekipo kluba, v kateri je imel podeljeno pravico 

nastopa. Igralec po drugič podeljeni pravici nastopa za isti klub, v isti tekmovalni sezoni ne 

more prestopit v drug klub. 

Če igralec v letu, ko je dopolnil 14 let ali igralec, ki prestopa prvič v letu, ko je dopolnil 19 let 

starosti, prestopi v klub v tujino, se lahko po vrnitvi v Republiko Slovenijo vrne samo v klub, 

katerega član je bil pred odhodom v tujino. Prestop v tujino se ne šteje kot prvi prestop. 

V primeru, da po vrnitvi iz tujine igralec, ki je odšel v tujino v letu, ko je dopolnil 14 let in 

prestopi prvič v drug klub v Republiki Sloveniji v letu, ko je dopolnil 19 let starosti, je klub, iz 

katerega je odšel v tujino, upravičen do nadomestila za vzgojo igralca do leta, v katerem 

igralec dopolni 22 let (60 člen). 

Nadomestilo za vzgojo igralca se v primeru, da ne pride do dogovora med kluboma izračuna 

na dan odhoda igralca v tujino v skladu z 62. členom RP v točki 1. (število odigranih 

tekmovalnih sezon v klubu), v točki 2. (število tekmovalnih sezon v reprezentancah Republike 

Slovenije), v točki 3. po rangu ekipe, v katero igralec prestopa ob povratku iz tujine in v točki 

4. (kategorizaciji igralca). 

 

6. MEDNARODNI PRESTOPI 

30. člen (Letter of Clearance - LoC) 

Igralec članske kategorije, ki prestopa iz ene države članice organizacije FIBA v drugo državo 

članico FIBA, mora imeti izdan ustrezen dokument – LoC. 

Postopek za pridobitev LoC poteka izključno preko FIBA: 

1. košarkarska zveza - članica FIBA zaprosi za izdajo LoC v aplikaciji FIBA, vlogi mora biti 

dodano tudi potrdilo o plačilu administrativne takse v višini 250 CHF; 

2. po prejemu popolne vloge FIBA posreduje zahtevek članici, kjer je igralec registriran, le – 

ta mora odgovoriti v roku šestih dni; 
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3. v primeru zavrnitve izdaje LoC ima košarkarska zveza, ki je zaprosila za izdajo LoC, dva dni 

časa, da posreduje pripombe; 

4. FIBA po prejemu vseh odgovorov lahko izda LoC, zavrne izdajo LoC oziroma zahteva 

dodatna pojasnila. 

Edini razlog zaradi katerega lahko košarkarska zveza zavrne izdajo LoC igralcu je, da ima 

igralec s klubom sklenjeno veljavno pogodbo.  

 

31. člen (postopek za pridobitev LoC) 

Prošnjo za pridobitev LoC mora klub, ki želi urediti mednarodni prestop, vložiti na 

Registracijsko komisijo KZS.  

Prošnja mora vsebovati osebne podatke o igralcu, njegovem agentu (priimek in ime, številka 

licence), klubu in državi, kjer je registriran, in kopijo potnega lista. 

Klub lahko pridobi toliko LoC za igralce tuje državljane, kolikor igralcev tujih državljanov 

lahko pridobi pravico nastopa v državnem oziroma pokalnem prvenstvu v posamezni 

starostni kategoriji v skladu z 43. členom RP KZS. 

Klub, ki nastopa v državnem in pokalnem prvenstvu ter v mednarodnih tekmovanjih  lahko 

izjemoma pridobi dodatne LoC za igralce tuje državljane, ki ne pridobijo pravice nastopa v 

državnem in pokalnem prvenstvu. 

Po prejemu odgovora FIBA je Registracijska komisija KZS dolžna o odgovoru obvestiti klub, ki 

je zaprosil za pridobitev LoC. 

Vse stroške mednarodnega prestopa igralca plača klub: 

 takso za pridobitev LoC plača klub neposredno FIBA, ki vodi postopek, 

 takso za podeljeno mednarodno licenco za tujega igralca plača klub KZS na osnovi 

izstavljenega računa organizacije FIBA, KZS nato poravna obveznost do organizacije 

FIBA. 

 

 

32. člen (mednarodni prestopi igralcev iz drugih organizacij) 

V primeru mednarodnega prestopa igralca, ki nastopa za druge organizacije (univerza, 

srednja šola, v tekmovanjih, ki niso pod okriljem FIBA) je postopek naslednji: 
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a. v kolikor je igralec pred odhodom na šolanje že bil registriran v drugi državi, morata LoC 

izdati košarkarska zveza države, kjer je igralec igral in košarkarska zveza države, v kateri je bil 

registriran; 

b. v kolikor igralec še ni bil registriran mora LoC izdati košarkarska zveza države, kjer je 

igralec igral, igralec pa mora podpisati izjavo, da še ni bil nikoli registriran pri nobeni 

košarkarski zvezi. 

 

33. člen (postopek za izdajo LoC) 

V primeru, ko FIBA na zahtevo košarkarske zveze druge države posreduje KZS zahtevek za 

izdajo LoC, Registracijska komisija KZS pozove klub, v katerem je igralec registriran, da 

sporoči, ali ima igralec s klubom podpisano veljavno pogodbo. 

V primeru, da klub sporoči, da ima igralec veljavno pogodbo, je klub dolžan pogodbo, 

prevedeno v angleški jezik, dostaviti Registracijski komisiji KZS v roku 5 delovnih dni od 

prejema zahtevka s strani Registracijske komisije KZS. 

 

34. člen (mednarodni prestopi igralcev mlajših od 18 let) 

Mednarodni prestop igralca pred njegovim dopolnjenim 18. letom starosti ni dovoljen, razen 

v posebnem primeru (»FIBA Special Cases U18«), ko ga odobri Generalni sekretar 

organizacije FIBA po pregledu vseh dejstev, pridobljenih s strani državnih zvez in po potrebi 

tudi klubov. 

V enem letu lahko v Slovenijo prestopi največ 10 tujih igralcev ali igralk, mlajših od 18 let, ki 

so že bili registrirani igralci klubov v tujini. 

Prošnjo za pridobitev LoC mora klub, ki želi urediti mednarodni prestop, vložiti na 

Registracijsko komisijo KZS.  

Prošnja mora vsebovati osebne podatke o igralcu, njegovem agentu (priimek in ime, številka 

licence), klubu in državi, kjer je registriran, kopijo potnega lista, obrazec FIBA za 

samoopredelitev (»Self Declaration«) in obrazec FIBA za opredelitev nastopov za državno 

reprezentanco (»Declaration National Team«). V primeru prestopa registriranega igralca, ki 

prihaja zaradi igranja košarke, mora klub posredovati štiriletni program strokovnega dela in 

pridobiti mnenje Strokovnega sveta KZS. 

V primeru morebitnih sprememb pravil organizacije FIBA se ustrezno prilagodijo tudi 

določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na mednarodne prestope igralcev. 
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35. člen (mednarodni prestopi igralcev starih 18 let) 

Ob igralčevem dopolnjenem 18. letu starosti ima klub, v katerem je igralec registriran, 

možnost podpisati z igralcem prvo pogodbo za čas najmanj 1 leta in največ 4 let. 

Če igralec ne želi podpisati pogodbe s klubom, v katerem je registriran in želi oditi v tujino, se 

morata kluba dogovoriti o ustreznem nadomestilu. 

Nadomestilo mora temeljiti predvsem, vendar ne izključno, na vložku kluba, kjer je igralec 

registriran, v razvoj igralca. 

O višini nadomestila morata kluba, ki sta sklenila dogovor, obvestiti organizacijo FIBA. 

Nadomestilo mora biti vplačano na račun KZS. KZS izvede nakazilo klubu v roku treh delovnih 

dni po prejemu plačila.   

V primeru, da se kluba v 2 tednih od vloženega zahtevka za odobritev prestopa ne moreta 

dogovoriti o višini nadomestila, imata oba kluba pravico zaprositi organizacijo FIBA, da določi 

višino nadomestila. Ta zahteva mora biti pisna in naslovljena na organizacijo FIBA v roku 4 

tednov od vloženega zahtevka za odobritev prestopa. 

Igralec ne more prestopiti v nov klub, dokler ni dogovora oziroma odločitve o višini 

nadomestila in je izvedeno plačilo nadomestila. 

V primeru, da je vložena pritožba na odločitev organizacije FIBA glede višine nadomestila, 

igralec pridobi pravico nastopa za nov klub takoj, ko je nadomestilo plačano na račun 

organizacije FIBA, kjer ostane deponirano do dokončne odločitve.  

Po preteku pogodbe ima igralec pravico prestopa. 

 

7. REGISTRACIJA TUJEGA IGRALCA 

36. člen (pravica registracije tujega igralca članske kategorije) 

Tuje igralce članske kategorije lahko za eno tekmovalno sezono registrirajo: 

a. klubi, člani 1. moške SKL, 

b. klubi, člani 1. ženske SKL, 

c. klubi, člani 2. moške SKL. 

Klub, ki mu je izrečen suspenz s strani Generalnega sekretarja KZS, Izvršnega odbora KZS ali 

Registracijske komisije KZS zaradi neporavnanih obveznosti, lahko posreduje vlogo za 

pridobitev LoC, vendar bo Registracijska komisija KZS lahko registrirala tujega igralca šele po 

umiku suspenza. 
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Klub, ki mu je izrečena prepoved urejanja prestopov s strani organizacije FIBA (BAT) zaradi 

neporavnanih obveznosti do igralcev in drugih športnih delavcev, ne more posredovati vloge 

za pridobitev LoC. Če takšen klub pošlje vlogo, Registracijska komisija KZS takšno vlogo s 

sklepom zavrže. 

Klub, ki mu je izrečena prepoved urejanja prestopov s strani IO KZS na osnovi odločbe Stalne 

arbitraže v športu (v nadaljevanju SAŠ) zaradi neporavnanih obveznosti do igralcev in drugih 

športnih delavcev, ne more posredovati vloge za pridobitev LoC. Če takšen klub pošlje vlogo, 

Registracijska komisija KZS takšno vlogo s sklepom zavrže. 

 

 

37. člen (zahtevek za registracijo tujega igralca članske kategorije) 

Zahtevek za registracijo tujega igralca (Priloga 7: Zahtevek za registracijo tujca) po tem, ko je 

pridobljen LoC, lahko vložijo klubi 1. in 2. moške SKL in 1. ženske SKL. 

Zahtevku je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo: 

 kopijo potnega lista, 

 izjavo odgovorne osebe kluba, da bo poskrbela za ureditev statusa igralca (vpis v 

razvid) in bivalnega dovoljenja za igralca, 

 barvno fotografijo v elektronski obliki, 

 potrdilo o plačilu prestopne administrativnih takse in licenčne takse FIBA. 

Po prejemu vse potrebne dokumentacije je Registracijska komisija KZS dolžna registrirati 

igralca v roku treh delovnih dni. 

Registracija velja eno tekmovalno sezono ter se vsako leto ob izpolnjevanju pogojev lahko 

podaljša. Za podaljšanje registracije mora klub ponovno dostaviti vso potrebno 

dokumentacijo. 

 

38. člen (pravica registracije tujega igralca članske kategorije pod posebnimi okoliščinami) 

Zahtevek za registracijo tujega igralca članske kategorije pod posebnimi okoliščinami (Priloga 

7a: Zahtevek za registracijo tujca pod posebnimi okoliščinami) po tem, ko je pridobljen LoC, 

lahko vložijo klubi 3. in 4. moške SKL in 2. ženske SKL. 

Zahtevku je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo: 

 kopijo potnega lista, 

 kopijo veljavne pogodbe o zaposlitvi na območju Republike Slovenije, ki ni vezana na 

igranje košarke in je starejša od 60 dni ali 

 kopijo potrdila o rednem vpisu v sistem izobraževanja, 

 potrdilo o urejenem stalnem ali začasnem bivališču, 
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 barvno fotografijo v elektronski obliki, 

 potrdilo o plačilu prestopne administrativnih takse. 

 Po prejemu vse potrebne dokumentacije je Registracijska komisija KZS dolžna 

registrirati igralca v roku treh delovnih dni. 

Registracija velja eno tekmovalno sezono ter se vsako leto ob izpolnjevanju pogojev lahko 

podaljša. Za podaljšanje registracije mora klub dostaviti vso potrebno dokumentacijo. 

 

39. člen (pravica registracije tujega igralca mlajših starostnih kategorij) 

Klubi ne morejo registrirati tujih igralcev mlajših starostnih kategorij, razen pod posebnimi 

okoliščinami. Igralci imajo možnost registracije: 

1. iz naslova prve registracije: 

a. igralec tuj državljan z urejenim stalnim bivališčem in zdravstvenim zavarovanjem, ki 

obiskuje osnovno ali srednjo šolo v Republiki Sloveniji in opravlja v Sloveniji prvo 

registracijo, 

b. igralec tuj državljan z urejenim začasnim bivališčem in zdravstvenim zavarovanjem, 

ki obiskuje osnovno ali srednjo šolo v Republiki Sloveniji in opravlja v Sloveniji prvo 

registracijo, 

2. iz naslova mednarodnega prestopa: 

a. nekošarkarski prestop na osnovi sklepa FIBA: igralec tuj državljan z urejenim 

začasnim bivališčem in zdravstvenim zavarovanjem, ki obiskuje osnovno ali srednjo 

šolo v Republiki Sloveniji zaradi selitve družine, 

b. košarkarski prestop na osnovi sklepa FIBA: igralec tuj državljan z urejenim začasnim 

bivališčem in zdravstvenim zavarovanjem, ki obiskuje osnovno ali srednjo šolo v 

Republiki Sloveniji zaradi igranja košarke. 

Posebne okoliščine ugotavlja: 

1. Registracijska komisija KZS za igralce iz naslova prve registracije, ki imajo urejeno stalno 

bivališče ali začasno bivališče v Republiki Sloveniji, urejeno zdravstveno zavarovanje in 

obiskujejo osnovno ali srednjo šolo v Republiki Sloveniji. 

Po prejemu LoC mora klub Registracijski komisiji KZS posredovati Prijavo za prvo registracijo 

tujega igralca mlajših starostnih kategorij (Priloga 3A: Prijava za prvo registracijo – posebni 

status) z naslednjo priloženo dokumentacijo: 

a. fotokopijo potnega lista (starost in državljanstvo), 



  

Registracijski pravilnik KZS  avgust 2020 

b. potrdilom o prebivališču (skupaj s starši ali njihovimi skrbniki urejeno stalno bivališče 

ali bivalno dovoljenje v Republiki Sloveniji), 

c. potrdilom o šolanju (redno obiskujejo osnovno ali srednjo šolo v Republiki Sloveniji), 

d. fotokopijo kartice zdravstvenega zavarovanja, 

e. obrazec FIBA za samoopredelitev (»Self Declaration«), 

f. obrazec FIBA za nastopanje države, katere državljan je (»Declaration National 

Team«), 

g. potrdilo o plačilu prestopne administrativnih takse. 

V primeru pritožbe zoper odločitev Registracijske komisije KZS odloča na drugi stopnji Izvršni 

odbor KZS. 

Registracija se mora s predložitvijo dokumentacije iz točke c. obnoviti vsako tekmovalno 

sezono.  

2. Registracijska komisija KZS za igralce iz naslova nekošarkarskega mednarodnega prestopa, 

ki imajo skupaj z nosilci starševske odgovornosti urejeno stalno bivališče ali začasno bivališče 

v Republiki Sloveniji, urejeno zdravstveno zavarovanje in obiskujejo osnovno ali srednjo šolo 

v Republiki Sloveniji. 

Po prejemu LoC mora klub Registracijski komisiji KZS posredovati Prijavo za prvo registracijo 

tujega igralca mlajših starostnih kategorij (Priloga 3A: Prijava za prvo registracijo – posebni 

status) z naslednjo priloženo dokumentacijo: 

a. fotokopijo potnega lista (starost in državljanstvo), 

b. potrdilom o prebivališču (skupaj s starši ali njihovimi skrbniki urejeno stalno bivališče 

ali bivalno dovoljenje v Republiki Sloveniji), 

c. potrdilom o šolanju (redno obiskujejo osnovno ali srednjo šolo v Republiki Sloveniji), 

d. fotokopijo kartice zdravstvenega zavarovanja, 

e. obrazec FIBA za samoopredelitev (»Self Declaration«), 

f. obrazec FIBA za nastopanje države, katere državljan je (»Declaration National 

Team«), 

g. potrdilo o plačilu prestopne administrativnih takse. 

O podelitvi posebnih statusov iz naslova nekošarkarskega prestopa tujim igralcem do 18. leta 

starosti, ki prestopajo v Republiko Slovenijo v okviru pravil »FIBA Special Cases U18«, odloča 

na prvi stopnji Registracijska komisija KZS. V primeru pritožbe zoper odločitev Registracijske 

komisije KZS odloča na drugi stopnji Izvršni odbor KZS. 

Registracija se mora s predložitvijo dokumentacije iz točke c. obnoviti vsako tekmovalno 

sezono.  
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3. Registracijska komisija KZS in Strokovni svet KZS za igralce iz naslova košarkarskega 

mednarodnega prestopa, ki imajo urejeno začasno bivališče v Republiki Sloveniji, urejeno 

zdravstveno zavarovanje in obiskujejo osnovno ali srednjo šolo v Republiki Sloveniji. 

Po prejemu LoC mora klub Registracijski komisiji KZS posredovati Prijavo za prvo registracijo 

tujega igralca mlajših starostnih kategorij (Priloga 3A: Prijava za prvo registracijo – posebni 

status) z naslednjo priloženo dokumentacijo: 

a. fotokopijo potnega lista (starost in državljanstvo), 

b. potrdilom o prebivališču, 

c. potrdilom o šolanju (redno obiskujejo osnovno ali srednjo šolo v Republiki Sloveniji), 

d. fotokopijo kartice zdravstvenega zavarovanja, 

e. obrazec FIBA za samoopredelitev (»Self Declaration«), 

f. obrazec FIBA za nastopanje države, katere državljan je (»Declaration National 

Team«), 

g. potrdilo o plačilu prestopne administrativnih takse. 

V primeru pritožbe zoper odločitev Registracijske komisije KZS odloča na drugi stopnji Izvršni 

odbor KZS. 

Registracija se mora s predložitvijo dokumentacije iz točke c. in pridobljenim pozitivnim 

mnenjem Strokovnega sveta KZS obnoviti vsako tekmovalno sezono.  

O podelitvi posebnih statusov iz naslova košarkarskega prestopa tujim igralcem do 18. leta 

starosti, ki prestopajo v Republiko Slovenijo v okviru pravil »FIBA Special Cases U18«, odloča 

na prvi stopnji Registracijska komisija KZS na podlagi mnenja Strokovnega sveta KZS. V 

primeru pritožbe zoper odločitev Registracijske komisije KZS odloča na drugi stopnji Izvršni 

odbor KZS. 

 

40. člen (evidenca tujih igralcev) 

Registracijska komisija KZS vodi osnovno evidenco tujih igralcev, registriranih v Republiki 

Sloveniji. 

 

41. člen (roki za registracijo tujega igralca) 

Klubi 1., 2., 3. in 4. moške SKL in klubi 1. in 2. ženske SKL lahko vložijo zahtevek za registracijo 

tujega igralca starejšega od 18 let najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela 

ligaškega tekmovanja oziroma najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice 

prvega dela tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po 

dvokrožnem ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu z razigravanjem za naslov 
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prvaka in obstanek. Registracijska komisija KZS ob začetku vsake tekmovalne sezone 

posreduje klubom termin zadnjega dne, v katerem lahko vlagajo zahtevke za prestop.  

V kolikor želi klub ob pravici nastopa za člane pridobiti pravico nastopa za igralca tudi v 

kategoriji fantov ali deklet U19, mora klub nasloviti vlogo na Strokovni svet KZS. Strokovni 

svet KZS mora odobriti podelitev pravice nastopa v kategoriji fantov in deklet U19. Rok za 

odobritev pravice nastopa je vsako leto do 15. januarja. 

Klub lahko vloži zahtevek za registracijo tujega igralca mlajših starostnih kategorij ob 

predložitvi popolne dokumentacije vsako leto do 15. januarja.  

 

42. člen (status doma vzgojenega igralca) 

Tuj igralec lahko pridobi status doma vzgojenega igralca (»Homegrown Player«) pod 

pogojem, da ima tri tekmovalne sezone podeljeno pravico nastopa kot igralec s posebnim 

statusom za mlajše starostne kategorije istega kluba. 

V seštevek tekmovalnih sezon štejejo podeljene pravice nastopa v kategorijah U15 (samo v 

zadnji sezoni, v kateri dopolni 15 let), U17 in U19. Igralec tako lahko najprej pridobi status 

šele po zaključku kategorije U17. 

Igralec pridobi status doma vzgojenega igralca samo za nastop v članski kategoriji, v mlajših 

starostnih kategorijah ohrani posebni status. 

Igralec ohrani status doma vzgojenega igralca ves čas igranja v Republiki Sloveniji. 

Registracijska komisija KZS po zaključku vsake tekmovalne sezone izda odločbo o podelitvi 

statusa doma vzgojenega igralca in odločbo posreduje klubu. 

 

43. člen (število registriranih tujih igralcev) 

Klub 1. SKL za člane, ki s člansko ekipo nastopa v državnem prvenstvu, pokalnem tekmovanju 

in enem mednarodnem tekmovanju, lahko registrira največ 7 tujih igralcev v posamezni 

tekmovalni sezoni. 

Klub lahko igralca registrira ali zamenja že registriranega igralca najkasneje tri delovne dni 

pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja oziroma najkasneje tri delovne dni do 

druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu 

tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem 

za naslov prvaka in obstanek. 
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Klub 1. SKL za člane, ki s člansko ekipo sodeluje v državnem prvenstvu, pokalnem 

tekmovanju in dveh mednarodnih tekmovanjih lahko registrira največ 8 igralcev tujih 

državljanov v posamezni tekmovalni sezoni. 

Klub lahko igralca registrira ali zamenja že registriranega igralca najkasneje tri delovne dni 

pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja oziroma najkasneje tri delovne dni do 

druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu 

tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem 

za naslov prvaka in obstanek. 

Klub 1. SKL za člane ima lahko v članski ekipi registrirana največ dva igralca s statusom doma 

vzgojenega igralca, ki imata podeljeno pravico nastopa v posamezni tekmovalni sezoni. Klub 

lahko igralca s statusom doma vzgojenega igralca registrira ali zamenja že registriranega 

igralca najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja oziroma 

najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor 

tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se 

nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem za naslov prvaka in obstanek. 

Klub 2. SKL za člane ima lahko v članski ekipi registriranega enega tujega igralca s podeljeno 

pravico nastopa v posamezni tekmovalni sezoni. Klub lahko igralca registrira ali zamenja že 

registriranega igralca najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega 

tekmovanja oziroma najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela 

tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem 

ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem za naslov prvaka in obstanek. 

Klub 2. SKL za člane ima lahko v članski ekipi registrirana največ dva igralca mlajših starostnih 

kategorij pod posebnimi pogoji, ki imata podeljeno pravico nastopa v posamezni tekmovalni 

sezoni. Klub igralca s podeljenim posebnim statusom med tekmovalno sezono ne more 

zamenjati. 

Klub 2. SKL za člane ima lahko v članski ekipi registrirana največ dva igralca, s statusom doma 

vzgojenega igralca s podeljeno pravico nastopa v posamezni tekmovalni sezoni. Klub lahko 

igralca  s statusom doma vzgojenega igralca registrira ali zamenja že registriranega igralca 

najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja oziroma 

najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor 

tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se 

nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem za naslov prvaka in obstanek. 

Klub 2. SKL za člane ima lahko registriranega enega tujega igralca in enega igralca mlajših 

starostnih kategorij pod posebnimi pogoji, ki imata podeljeno pravico nastopa v posamezni 

tekmovalni sezoni. Klub tujega igralca in igralca s podeljenim posebnim statusom med 

tekmovalno sezono ne more zamenjati. 
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Klub 1. SKL za članice ima lahko registriranih neomejeno število igralk tujih državljank s 

podeljeno pravico nastopa v posamezni tekmovalni sezoni. Klub lahko igralko registrira ali 

zamenja že registrirano igralko najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela 

ligaškega tekmovanja oziroma najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice 

prvega dela tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po 

dvokrožnem ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem za naslov prvaka 

in obstanek. 

Klub 1. SKL za članice ima lahko registrirani največ dve igralki s statusom doma vzgojene 

igralke s podeljeno pravico nastopa v posamezni tekmovalni sezoni. Klub lahko igralko 

članske kategorije s podeljenim posebnim statusom registrira ali zamenja že registrirano 

igralko najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja oziroma 

najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor 

tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se 

nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem za naslov prvaka in obstanek. 

Klub 3. SKL in 4. SKL za člane ter klub 2. SKL za članice ima lahko v članski ekipi registrirana 

največ dva tuja igralca s posebnim statusom, ki imata podeljeno pravico nastopa v 

posamezni tekmovalni sezoni. Klub registriranih igralcev med tekmovalno sezono ne more 

zamenjati. 

Klub ima lahko v ekipi mlajših starostnih kategorij fantov in deklet U19, U17 in U15 

registrirana največ dva tuja igralca s posebnim statusom s podeljeno pravico nastopa v 

posamezni tekmovalni sezoni. Klub registriranih igralcev med tekmovalno sezono ne more 

zamenjati. 

Klub ima lahko v ekipah mlajših starostnih kategorij fantov in deklet U13 registrirane največ 

štiri tuje igralce s posebnim statusom, ki imajo podeljeno pravico nastopa v posamezni 

tekmovalni sezoni. Klub registriranih igralcev med tekmovalno sezono ne more zamenjati. 

Sezona 2021/2022 

43a. člen (število registriranih tujih igralcev) 

Klub 1. SKL za člane, ki s člansko ekipo nastopa v državnem prvenstvu, pokalnem tekmovanju 

in enem mednarodnem tekmovanju, lahko registrira največ 7 tujih igralcev v posamezni 

tekmovalni sezoni. 

Klub lahko igralca registrira ali zamenja že registriranega igralca najkasneje tri delovne dni 

pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja oziroma najkasneje tri delovne dni do 

druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu 

tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem 

za naslov prvaka in obstanek. 
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Klub 1. SKL za člane, ki s člansko ekipo sodeluje v državnem prvenstvu, pokalnem 

tekmovanju in dveh mednarodnih tekmovanjih lahko registrira največ 8 igralcev tujih 

državljanov v posamezni tekmovalni sezoni. 

Klub 1. SKL za člane, ki s člansko ekipo ne sodeluje v prvem delu državnega prvenstva, 

sodeluje pa v pokalnem tekmovanju in dveh mednarodnih tekmovanjih lahko registrira 

največ 7 igralcev tujih državljanov v posamezni tekmovalni sezoni. 

Klub lahko igralca registrira ali zamenja že registriranega igralca najkasneje tri delovne dni 

pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja oziroma najkasneje tri delovne dni do 

druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu 

tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem 

za naslov prvaka in obstanek. 

Klub 1. SKL za člane ima lahko v članski ekipi registrirana največ dva igralca s statusom doma 

vzgojenega igralca, ki imata podeljeno pravico nastopa v posamezni tekmovalni sezoni. Klub 

lahko igralca s statusom doma vzgojenega igralca registrira ali zamenja že registriranega 

igralca najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja oziroma 

najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor 

tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se 

nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem za naslov prvaka in obstanek. 

Klub 2. SKL za člane ima lahko v članski ekipi registriranega enega tujega igralca s podeljeno 

pravico nastopa v posamezni tekmovalni sezoni. Klub lahko igralca registrira ali zamenja že 

registriranega igralca najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega 

tekmovanja oziroma najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela 

tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem 

ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem za naslov prvaka in obstanek. 

Klub 2. SKL za člane ima lahko v članski ekipi registrirana največ dva igralca mlajših starostnih 

kategorij pod posebnimi pogoji, ki imata podeljeno pravico nastopa v posamezni tekmovalni 

sezoni. Klub igralca s podeljenim posebnim statusom med tekmovalno sezono ne more 

zamenjati. 

Klub 2. SKL za člane ima lahko v članski ekipi registrirana največ dva igralca, s statusom doma 

vzgojenega igralca s podeljeno pravico nastopa v posamezni tekmovalni sezoni. Klub lahko 

igralca  s statusom doma vzgojenega igralca registrira ali zamenja že registriranega igralca 

najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja oziroma 

najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor 

tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se 

nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem za naslov prvaka in obstanek. 
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Klub 2. SKL za člane ima lahko registriranega enega tujega igralca in enega igralca mlajših 

starostnih kategorij pod posebnimi pogoji, ki imata podeljeno pravico nastopa v posamezni 

tekmovalni sezoni. Klub tujega igralca in igralca s podeljenim posebnim statusom med 

tekmovalno sezono ne more zamenjati. 

Klub 1. SKL za članice ima lahko registriranih pet igralk tujih državljank s podeljeno pravico 

nastopa v posamezni tekmovalni sezoni. Klub lahko igralko registrira ali zamenja že 

registrirano igralko najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega 

tekmovanja oziroma najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela 

tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem 

ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem za naslov prvaka in obstanek. 

Klub 1. SKL za članice ima lahko registrirani največ dve igralki s statusom doma vzgojene 

igralke s podeljeno pravico nastopa v posamezni tekmovalni sezoni. Klub lahko igralko 

članske kategorije s podeljenim posebnim statusom registrira ali zamenja že registrirano 

igralko najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja oziroma 

najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor 

tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se 

nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem za naslov prvaka in obstanek. 

Klub 3. SKL in 4. SKL za člane ter klub 2. SKL za članice ima lahko v članski ekipi registrirana 

največ dva tuja igralca s posebnim statusom, ki imata podeljeno pravico nastopa v 

posamezni tekmovalni sezoni. Klub registriranih igralcev med tekmovalno sezono ne more 

zamenjati. 

Klub ima lahko v ekipi mlajših starostnih kategorij fantov in deklet U19, U17 in U15 

registrirana največ dva tuja igralca s posebnim statusom s podeljeno pravico nastopa v 

posamezni tekmovalni sezoni. Klub registriranih igralcev med tekmovalno sezono ne more 

zamenjati. 

Klub ima lahko v ekipah mlajših starostnih kategorij fantov in deklet U13 registrirane največ 

štiri tuje igralce s posebnim statusom, ki imajo podeljeno pravico nastopa v posamezni 

tekmovalni sezoni. Klub registriranih igralcev med tekmovalno sezono ne more zamenjati. 

 

44. člen (prestopi tujih igralcev med tekmovalno sezono v Republiki Sloveniji) 

Tuji igralci so lahko v eni tekmovalni sezoni registrirani samo za en klub v Republiki Sloveniji.  

Tuji igralci med tekmovalno sezono ne morejo prestopiti v drug klub, ki sodeluje v 

tekmovanjih KZS. 
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45. člen (pridobljeno slovensko državljanstvo) 

Tuj igralec s podeljeno pravico nastopa, ki med tekmovalno sezono pridobi slovensko 

državljanstvo, se lahko registrira kot slovenski državljan v času prestopnega roka (10. in 13. 

člen) za klub, ki vloži zahtevek za registracijo. 

Registriran tuj igralec brez podeljene pravice nastopa, ki med tekmovalno sezono pridobi 

slovensko državljanstvo, se lahko registrira kot slovenski državljan za klub, ki vloži zahtevek 

za registracijo: 

a. najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja v članski 

kategoriji 1., 3., 4. SKL za člane in 1., 2. SKL za članice oziroma najkasneje tri delovne 

dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor tekmovanje 

poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se 

nadaljuje v drugem delu s tekmovanjem za naslov prvaka in obstanek, 

b. do 15. januarja vsako leto za mlajše starostne kategorije fantov in deklet U19, U17, 

U15 in U13. 

Klub, ki registrira igralca, ki je pridobil slovensko državljanstvo, mora plačati takso KZS v 

višini, kot jo zaračunava organizacija FIBA na podlagi določil FIBA Internal Regulations. 

Obveznost do organizacije FIBA poravna KZS. 

 

8. POSOJA IGRALCEV 

46. člen (posoja) 

Klub lahko posodi igralca članske kategorije drugemu klubu za eno tekmovalno sezono brez 

pravice nastopa za klub, v katerem je igralec registriran. 

O posoji mora biti sklenjen pisni dogovor na predpisanem obrazcu (Priloga 6: Obrazec za 

posojo). 

Klub lahko posodi igralca, mlajšega od 18 let, da pridobi pravico nastopa za eno tekmovalno 

sezono v drugem klubu v določeni ekipi, brez pravice nastopa za ekipo matičnega kluba v isti 

starostni kategoriji, v kateri je posojen, vendar s pravico nastopa za matični klub v ostalih 

starostnih kategorijah v skladu z določbami 46., 47., 48. in 52. člena tega pravilnika. 

Pri posoji igralca, mlajšega od 16 let, mora biti priloženo tudi podpisano soglasje nosilca 

starševske odgovornosti. 

Klub 1. SKL lahko posodi igralca izključno starostne kategorije U19 s podeljeno pravico 

nastopa za člansko ekipo med tekmovalno sezono drugim klubom 1. ali 2. SKL samo v 

člansko ekipo, v skladu z določbami 46., 47., 48. in 52. člena tega pravilnika. 
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Klub 2. SKL lahko posodi igralca izključno starostne kategorije U19 pravico nastopa za člansko 

ekipo med tekmovalno sezono drugim klubom 2. ali 3. SKL samo v člansko ekipo, v skladu z 

določbami 46., 47., 48. in 52. člena tega pravilnika. 

Igralec mlajših starostnih kategorij fantov in deklet U19 in U17, ki mu je podeljen poseben 

status, kot posojen igralec ne more pridobiti pravice nastopa v ekipah mlajših starostnih 

kategorij drugega kluba, lahko pa pridobi pravico nastopa v članski ekipi drugega kluba kot 

posojen igralec - tujec. 

 

47. člen (rok za realizacijo posoje) 

Posojeni igralci morajo biti uvrščeni na posamezni seznam posamezne ekipe za pridobitev 

pravice nastopa (Priloga 9A: Pravica nastopa člani – članice in Priloga 9B: Pravica nastopa 

mlajše starostne kategorije). 

Seznamu za pridobitev pravice nastopa mora biti priložen tudi dogovor o posoji (Priloga 6: 

Obrazec za posojo), ki ga klub posreduje Registracijski komisiji KZS pred začetkom 

tekmovanja v roku, ki ga določi Registracijska komisija KZS. 

 

48. člen (število posojenih igralcev) 

Vsaka moška ekipa članov in fantov U19, U17, U15 in U13 ima lahko največ dva posojena 

igralca. 

Vsaka ženska ekipa članic in deklet U19, U17, U15 in U13 ima lahko največ pet posojenih 

igralk. 

 

49. člen (preklic posoje) 

Če igralec posojen v člansko ekipo drugega kluba, med tekmovalno sezono izgubi pravico 

nastopa (zaradi izstopa ali izključitve kluba), lahko pridobi pravico nastopa za člansko ekipo 

kluba, v katerem je registriran (25. člen). Pravico nastopa lahko pridobi najkasneje tri 

delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja oziroma najkasneje tri 

delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor tekmovanje 

poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se nadaljuje v 

drugem delu z razigravanjem za naslov prvaka in obstanek. 

Igralec mlajše starostne kategorije fantov in deklet U19 in U17, posojen v člansko ekipo, se 

med tekmovalno sezono lahko vrne v člansko ekipo kluba, ki ga je posodil. Pravico nastopa 

lahko pridobi najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja 
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oziroma najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja, v 

kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu 

in se nadaljuje v drugem delu z razigravanjem za naslov prvaka in obstanek. 

Med tekmovalno sezono posojen igralec mlajše starostne kategorije fantov U19, ki je imel 

podeljeno pravico nastopa za člansko ekipo kluba v 1. in 2. SKL, ne more ponovno pridobiti 

pravice nastopa v članski ekipi kluba, ki ga je posodil.  

Klub mora Registracijski komisiji KZS posredovati dogovor o povratku posojenega igralca 

(Priloga 6A: Obrazec za preklic posoje), skupaj s priloženim seznamom za pridobitev pravice 

nastopa (Priloga 9A: Pravica nastopa člani - članice). 

Igralci mlajših starostnih kategorij fantov in deklet U19, U17, U15 in U13, ki so posojeni v 

ekipe mlajših starostnih kategorij fantov in deklet U19, U17, U15 in U13 med tekmovalno 

sezono ne morejo pridobiti pravice nastopa v ekipi iste starostne kategorije kluba, iz 

katerega so posojeni. 

Če igralec, ki je posojen v ekipo mlajših starostnih kategorij drugega kluba (fantje in dekleta 

U19, U17, U15 in U13), med tekmovalno sezono izgubi pravico nastopa (zaradi izstopa ali 

izključitve kluba), lahko pridobi pravico nastopa za ekipo mlajših kategorij kluba, v katerem je 

registriran (25. člen), ne more pa pridobiti pravice nastopa s statusom posojenega igralca za 

ekipo drugega kluba. 

 

50. člen (prestop posojenega igralca) 

Posojen igralec med tekmovalno sezono ne more prestopiti v drug klub. 

 

9. PRAVICA NASTOPA 

51. člen (vpis pravice nastopa) 

Vsako tekmovalno sezono se v osnovno evidenco igralca vpiše vsaka ekipa kluba, za katero 

ima igralec podeljeno pravico nastopa. 

 

52. člen (podelitev pravice nastopa) 

Pravico nastopa igralcem podeli Registracijska komisija KZS. 

Igralec pridobi pravico nastopa, ko Registracijska komisija KZS klubu izda potrdilo o podeljeni 

pravici nastopa. Pogoj za podelitev pravice nastopa je predložen seznam ekipe (Priloga 9A: 

Pravica nastopa člani – članice in Priloga 9B: Pravica nastopa mlajše starostne kategorije). 
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Registracijska komisija KZS in Strokovni svet KZS lahko do 15. januarja predlagata na osnovi 

pisne vloge kluba, da IO KZS podeli pravico nastopa igralcu mlajših starostnih kategorij, ki je 

registriran član drugega kluba, vendar klub ne sodeluje v ligaškem tekmovanju z ekipo 

ustrezne starosti. 

Registracijska komisija KZS o svojih odločitvah glede podelitve pravice nastopa obvesti klube 

in vodstva posameznih tekmovanj. 

 

53. člen (podeljena pravica nastopa igralcem) 

Igralec lahko v eni tekmovalni sezoni pridobi pravico nastopa samo za en klub v isti starostni 

kategoriji  

a. v kategoriji članov lahko pridobijo pravico nastopa igralci članske kategorije, igralci 

kategorije fantov in deklet U19 in izjemoma igralci kategorije fantov in deklet U17, 

b. v kategoriji fantov in deklet U19 lahko pridobijo pravico nastopa igralci stari 18 in 17 let 

ter igralci kategorije fantov in deklet U17, 

c. v kategoriji fantov in deklet U17 lahko pridobijo pravico nastopa igralci stari 16 in 15 let ter 

igralci kategorije fantov in deklet U15, 

d. v kategoriji fantov in deklet U15 lahko pridobijo pravico nastopa igralci stari 14 in 13 let 

ter igralci zadnjih dveh letnikov kategorije fantov in deklet U13, 

e. v kategoriji fantov in deklet U13 lahko pridobijo pravico nastopa igralci stari 12,11, 10 in 9 

let. 

1. izjemoma lahko v eni tekmovalni sezoni igralec članske kategorije pridobi pravico nastopa 

za različne klube v isti starostni kategoriji, izključno v naslednjih primerih: 

a. pri prestopih igralcev članske kategorije med klubi 1., 2., 3. in 4. SKL za člane in 1. 

in 2. SKL za članice (26. člen), 

b. pri povratku posojenega igralca s podeljeno pravico nastopa v članski kategoriji 

(49. člen), 

c. pri prestopih slovenskih igralcev članske kategorije, ki jim je bila preklicana 

pravica nastopa zaradi izstopa ali izključitve članske ekipe iz tekmovanja, 

d. pri posojah igralcev članske kategorije, ki jim je bila preklicana pravica nastopa iz 

naslova posoje zaradi izstopa ali izključitve članske ekipe iz tekmovanja in lahko 

pridobijo pravico nastopa izključno za člansko ekipo kluba, v katerem so 

registrirani, 

e. ob izvedenem prestopu in podeljeni pravici nastopa v državnem prvenstvu za 

člane in članice, se igralcem podeli tudi pravica nastopa v pokalnem tekmovanju 

in sicer po odigrani zadnji (prvi ali drugi) tekmi določenega kroga tekmovanja. 
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2. izjemoma lahko v eni tekmovalni sezoni igralec mlajših starostnih kategorij pridobi pravico 

nastopa za različne klube v isti starostni kategoriji, izključno v naslednjih primerih: 

a. pri posojah igralcev mlajših starostnih kategorij, ki jim je bila preklicana pravica 

nastopa iz naslova posoje zaradi izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja in lahko 

pridobijo pravico nastopa za ekipo kluba, v katerem so registrirani, 

b. pri prestopih igralcev mlajših starostnih kategorijah (fantje in dekleta U19, U17, 

U15 in U13) po zaključenem prvem delu kvalifikacij za vstop v 1. SKL, 

c. pri posojah igralcev mlajših starostnih kategorij (fantje in dekleta U19, U17, U15 

in U13) v ekipe članov in mlajših starostnih kategorij, ki jim je bila preklicana 

pravica nastopa iz naslova posoje zaradi izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja 

in lahko pridobijo pravico nastopa za ekipe članov in mlajših starostnih kategorij 

kluba, v katerem so registrirani. 

 

Sezona 2021/22 

53a. člen (podeljena pravica nastopa igralcem) 

Igralec lahko v eni tekmovalni sezoni pridobi pravico nastopa samo za en klub v isti starostni 

kategoriji: 

a. v kategoriji članov lahko pridobijo pravico nastopa igralci članske kategorije ter igralci 

kategorije fantov in deklet U19, 

b. v kategoriji fantov in deklet U19 lahko pridobijo pravico nastopa igralci stari 18 in 17 let 

ter igralci kategorije fantov in deklet U17, 

c. v kategoriji fantov in deklet U17 lahko pridobijo pravico nastopa igralci stari 16 in 15 let ter 

igralci kategorije fantov in deklet U15, 

d. v kategoriji fantov in deklet U15 lahko pridobijo pravico nastopa igralci stari 14 in 13 let 

ter igralci zadnjih dveh letnikov kategorije fantov in deklet U13, 

e. v kategoriji fantov in deklet U13 lahko pridobijo pravico nastopa igralci stari 12,11 in 10 let  

1. izjemoma lahko v eni tekmovalni sezoni igralec članske kategorije pridobi pravico nastopa 

za različne klube v isti starostni kategoriji, izključno v naslednjih primerih: 

a. pri prestopih igralcev članske kategorije med klubi 1., 2., 3. in 4. SKL za člane in 1. in 

2. SKL za članice (26. člen), 

b. pri povratku posojenega igralca s podeljeno pravico nastopa v članski kategoriji 

(49. člen), 

c. pri prestopih slovenskih igralcev članske kategorije, ki jim je bila preklicana pravica 

nastopa zaradi izstopa ali izključitve članske ekipe iz tekmovanja, 

d. pri posojah igralcev članske kategorije, ki jim je bila preklicana pravica nastopa iz 

naslova posoje zaradi izstopa ali izključitve članske ekipe iz tekmovanja in lahko 
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pridobijo pravico nastopa izključno za člansko ekipo kluba, v katerem so 

registrirani, 

e. ob izvedenem prestopu in podeljeni pravici nastopa v državnem prvenstvu za 

člane in članice, se igralcem podeli tudi pravica nastopa v pokalnem tekmovanju 

in sicer po odigrani zadnji (prvi ali drugi) tekmi določenega kroga tekmovanja. 

2. izjemoma lahko v eni tekmovalni sezoni igralec mlajših starostnih kategorij pridobi pravico 

nastopa za različne klube v isti starostni kategoriji, izključno v naslednjih primerih: 

a. pri posojah igralcev mlajših starostnih kategorij, ki jim je bila preklicana pravica 

nastopa iz naslova posoje zaradi izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja in lahko 

pridobijo pravico nastopa za ekipo kluba, v katerem so registrirani, 

b. pri prestopih igralcev mlajših starostnih kategorijah (fantje in dekleta U19, U17, 

U15 in U13) po zaključenem prvem delu kvalifikacij za vstop v 1. SKL, 

c. pri posojah igralcev mlajših starostnih kategorij (fantje in dekleta U19, U17, U15 in 

U13) v ekipe članov in mlajših starostnih kategorij, ki jim je bila preklicana pravica 

nastopa iz naslova posoje zaradi izstopa ali izključitve ekipe iz tekmovanja in lahko 

pridobijo pravico nastopa za ekipe članov in mlajših starostnih kategorij kluba, v 

katerem so registrirani. 

 

 

54. člen (podeljena pravica nastopa v ekipah) 

1. Igralec lahko v eni tekmovalni sezoni pridobi pravico nastopa za dve ekipi: 

a. igralci, kategorije fantov in deklet U15, ne morejo pridobiti pravice nastopa v 

kategoriji članov, članic, fantov in deklet U19, 

b. igralec zadnjega letnika fantov in deklet U15 lahko pridobi pravico nastopa za 

ekipi U19 in U17, vendar ne more pridobiti pravice nastopa za ekipo fantov in 

deklet U15 v ligaškem delu tekmovanja, lahko pa pridobi pravico nastopa za 

nastop na zaključnem turnirju v kategoriji fantov in deklet U15, igralcu med 

sezono ni možno zamenjati podeljene pravice nastopa za fante in dekleta U19 za 

pravico nastopa za fante in dekleta U15, 

c. igralci, kategorije fantov in deklet U13, ne morejo pridobiti pravice nastopa v 

kategoriji članov, članic, fantov in deklet U19 in U17, 

d. igralci, kategorije fantov in deklet U11, ne morejo pridobiti pravice nastopa v 

kategoriji članov, članic, fantov in deklet U19, U17 in U15, 

e. igralci, kategorije fantov in deklet U9, ne morejo pridobiti pravice nastopa v 

kategoriji članov, članic, fantov in deklet U19, U17, U15 in U13. 

2. Igralec in igralka kategorije U17 lahko v eni tekmovalni sezoni pridobi pravico nastopa za 

tri ekipe: U17, U19 ter člane ali članice: 
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a. klub 1. SKL za člane lahko pridobi pravico nastopa v članski ekipi za neomejeno 

število igralcev kategorije fantov U17, na prvenstveni ali pokalni tekmi lahko 

nastopita največ dva igralca kategorije fantov U17, 

b. klub 2. SKL za člane lahko pridobi pravico nastopa v članski ekipi za neomejeno 

število igralcev kategorije fantov U17, na prvenstveni ali pokalni tekmi lahko 

nastopita največ dva igralca kategorije fantov U17, 

c. klub 1. ali 2. SKL za člane lahko pridobi pravico nastopa v mlajši (B) članski ekipi v 

2. SKL za neomejeno število igralcev kategorije fantov U17, na prvenstveni ali 

pokalni tekmi lahko nastopi največ pet igralcev kategorije fantov U17, 

d. klub 3. in 4. SKL za člane lahko pridobi pravico nastopa v članski ekipi za 

neomejeno število kategorije fantov U17, na prvenstveni ali pokalni tekmi število 

igralcev kategorije fantov U17 ni omejeno, 

e. klub 1. SKL za članice lahko pridobi pravico nastopa v članski ekipi za neomejeno 

število kategorije deklet U17, na prvenstveni ali pokalni tekmi lahko nastopijo 

največ tri igralke kategorije deklet U17, 

f. klub 2. SKL za članice lahko pridobi pravico nastopa v članski ekipi za neomejeno 

število kategorije deklet U17, na prvenstveni ali pokalni tekmi število igralk 

kategorije deklet U17 ni omejeno. 

3. Vsaka ekipa lahko pridobi pravico nastopa za največ dva igralca s posebnim statusom. 

4. V ekipah fantov U13 lahko pridobijo pravico nastopa tudi dekleta. 

5. Igralec, ki v tekmovalni sezoni dopolni do 21 let, lahko v eni tekmovalni sezoni pridobi 

pravico nastopa za člansko ekipo kluba v mednarodnem ali mednarodnem regionalnem 

tekmovanju in za drug klub v državnem prvenstvu. Pogoja sta: 

a. igralec članske kategorije ima s klubom, ki nastopa v mednarodnem ali 

mednarodnem regionalnem tekmovanju, podpisano pogodbo, 

b. igralec mlajše starostne kategorije fantov in deklet U19 in U17 ima v klubu, ki nastopa 

v mednarodnem ali mednarodnem regionalnem tekmovanju podeljeno pravico 

nastopa. 

 

Tekmovalna sezona 2021/22 

54a. člen (podeljena pravica nastopa v ekipah) 

Igralec lahko v eni tekmovalni sezoni pridobi pravico nastopa za dve ekipi: 

1. igralec, kategorije fantov in deklet U17:  

a. ne more pridobiti pravice nastopa v kategoriji članov oziroma članic, 

 

b. igralec fantov in deklet U17 lahko pridobi pravico nastopa za ekipi članov in članic ter 

fantov in deklet U19, vendar ne more pridobiti pravice nastopa za ekipo fantov in deklet U17 
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v ligaškem delu tekmovanja, lahko pa pridobi pravico nastopa za nastop na zaključnem 

turnirju v kategoriji fantov in deklet U17 (fantov in  deklet U19), igralcu med sezono ni 

možno zamenjati podeljene pravice nastopa za člane in članice za pravico nastopa za fante in 

dekleta U17, 

 

2. igralci, kategorije fantov in deklet U15, ne morejo pridobiti pravice nastopa v kategoriji 

članov, članic, fantov in deklet U19, 

 

3. igralec zadnjega letnika fantov in deklet U15 lahko pridobi pravico nastopa za ekipi U19 in 

U17, vendar ne more pridobiti pravice nastopa za ekipo fantov in deklet U15 v ligaškem delu 

tekmovanja, lahko pa pridobi pravico nastopa za nastop na zaključnem turnirju v kategoriji 

fantov in deklet U15, igralcu med sezono ni možno zamenjati podeljene pravice nastopa za 

fante in dekleta U19 za pravico nastopa za fante in dekleta U15, 

 

4. igralci, kategorije fantov in deklet U13, ne morejo pridobiti pravice nastopa v kategoriji 

članov, članic, fantov in deklet U19 in U17, 

5. Vsaka ekipa lahko pridobi pravico nastopa za največ dva igralca s posebnim statusom. 

6. V ekipah fantov U13 lahko pridobijo pravico nastopa tudi dekleta. 

7. Igralec, ki v tekmovalni sezoni dopolni do 21 let, lahko v eni tekmovalni sezoni pridobi 

pravico nastopa za člansko ekipo kluba v mednarodnem ali mednarodnem regionalnem 

tekmovanju in za drug klub v državnem prvenstvu. Pogoja sta: 

a. igralec članske kategorije ima s klubom, ki nastopa v mednarodnem ali mednarodnem 

regionalnem tekmovanju, podpisano pogodbo, 

b. igralec mlajše starostne kategorije fantov in deklet U19 in U17 ima v klubu, ki nastopa v 

mednarodnem ali mednarodnem regionalnem tekmovanju podeljeno pravico nastopa. 

 

55. člen (postopek pridobitve pravice nastopa) 

Klub mora pred pričetkom tekmovalne sezone Registracijski komisiji KZS na predpisanem 

obrazcu predložiti seznam posamezne ekipe (Priloga 9A: Pravica nastopa člani – članice in 

Priloga 9B: Pravica nastopa mlajše starostne kategorije). 

Klub mora seznam predložiti in izpolniti v skladu s tehničnimi navodili, ki jih izda 

Registracijska komisija KZS pred pričetkom tekmovalne sezone.  

Klub lahko v tekmovalni sezoni Registracijski komisiji KZS predloži brezplačno štiri krat 

dopolnitev seznama posamezne ekipe na novem obrazcu, za dodatne dopolnitve klub plača 

administrativno takso v višini 10,00 EUR. 
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V kolikor igralcu na seznamu ni bila podeljena pravica nastopa zaradi nepopolne 

dokumentacije, mora klub ob dopolnitvi dokumentacije posredovati nov seznam. 

 

56. člen (število igralcev s podeljeno pravico nastopa) 

Na seznam posamezne ekipe v članski kategoriji (Priloga 9A: Pravica nastopa člani - članice) 

lahko klub v posamezni tekmovalni sezoni prijavi največ 22 igralcev, vključno s tujci.  

V kolikor klub igralcu izda izpisnico za prestop v drug klub ali soglasje za odhod v tujino, se 

tak igralec šteje v kvoto 22 igralcev. 

1. 1. SKL za člane: 

Na seznamu igralcev s podeljeno pravico nastopa za člansko ekipo, ki nastopa v 1. SKL, 

pokalnem tekmovanju in enem mednarodnem tekmovanju lahko klub prijavi največ 22 

igralcev. Od tega je: 

a. 10 mest rezerviranih za igralce članske kategorije s slovenskim državljanstvom, na ta 

mesta lahko klub uvrsti tudi največ dva doma vzgojena igralca tuja državljana 

(»Homegrown Player«) ali igralce mlajših kategorij (fantje U19 in U17), 

b. 5 mest rezerviranih izključno za igralce mlajših starostnih kategorij (fantje U19 in U17) 

s slovenskim državljanstvom, na ta mesta klub ne more uvrstiti drugih igralcev. 

2. 1. SKL za člane: 

Na seznamu igralcev s podeljeno pravico nastopa za člansko ekipo, ki nastopa v 1. SKL, 

pokalnem tekmovanju in dveh mednarodnih tekmovanjih lahko klub prijavi največ 26 

igralcev. Od tega je: 

a. 13 mest rezerviranih za igralce članske kategorije s slovenskim državljanstvom, na ta 

mesta lahko klub uvrsti tudi največ dva doma vzgojena igralca tuja državljana 

(»Homegrown Player«) ali igralce mlajših kategorij (fantje U19 in U17), 

b. 5 mest rezerviranih izključno za igralce mlajših starostnih kategorij (fantje U19 in U17) 

s slovenskim državljanstvom, na ta mesta klub ne more uvrstiti drugih igralcev. 

3.  2. SKL za člane: 

Na seznamu igralcev s podeljeno pravico nastopa za člansko ekipo, ki nastopa v 2. SKL 

lahko klub prijavi največ 22 igralcev. Od tega je: 

a. 11 mest rezerviranih za igralce članske kategorije s slovenskim državljanstvom, na ta 

mesta lahko klub uvrsti tudi največ dva doma vzgojena igralca tuja državljana 

(»Homegrown Player«),  
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b. 9 mest rezerviranih izključno za igralce mlajših starostnih kategorij (fantje U19 in U17) 

s slovenskim državljanstvom, na ta mesta klub ne more uvrstiti drugih igralcev 

in  

c. dva mlada igralca s podeljenim posebnim statusom (fantje U19 in U17) s podeljeno 

pravico nastopa, v tem primeru ne more registrirati tujca ali 

d. enega mladega igralca s podeljenim posebnim statusom (fantje U19 in U17) s 

podeljeno pravico nastopa, v tem primeru lahko registrira in pridobi pravico nastopa za 

enega tujca ali 

e. nima mladega igralca s podeljenim posebnim statusom (fantje U19 in U17) s podeljeno 

pravico nastopa, v tem primeru lahko registrira in pridobi pravico nastopa za enega tujca, 

ki ga lahko med tekmovalno sezono zamenja. 

Klub lahko igralca članske kategorije registrira ali zamenja že registriranega igralca 

članske kategorije najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela tekmovanja 

oziroma najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela 

tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po 

dvokrožnem ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu z razigravanjem za naslov 

prvaka in obstanek. 

Klub mladega igralca s podeljenim posebnim statusom (fantje U19 in U17) in igralca 

mlajših starostnih kategorij (fantje in dekleta U19 in U17) med tekmovalno sezono ne 

more zamenjati. 

4. 3. SKL in 4. SKL za člane in 2. SKL za članice 

Na seznamu igralcev s podeljeno pravico nastopa za člansko ekipo, ki nastopa v 3 in 4. 

SKL ter 2. ženske SKL lahko klub prijavi največ 22 igralcev, od tega sta lahko dva tuja 

igralca s posebnim statusom in s podeljeno pravico nastopa v posamezni tekmovalni 

sezoni. Klub registriranih igralcev s posebnim statusom med tekmovalno sezono ne 

more zamenjati. 

5. Mlajše starostne kategorije 

Na seznam posamezne ekipe v mlajših starostnih kategorijah - fantje in dekleta U19, U17, 

U15 in U13 – (Priloga 9B: Pravica nastopa mlajše starostne kategorije) lahko klub v 

posamezni tekmovalni sezoni prijavi največ 30 igralcev, vključno z igralci s podeljenim 

posebnim statusom. 

Če klub igralcu izda izpisnico za prestop v drug klub ali soglasje za odhod v tujino, ali se 

igralcu podeli pravica nastopa za ekipo iste starostne kategorije v skladu s 56. členom tega 

pravilnika, se takšen igralec šteje v kvoto 22 (26) oziroma 30 igralcev. 
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Sezona 2021/2022 

56a. člen (število igralcev s podeljeno pravico nastopa) 

Na seznam posamezne ekipe v članski kategoriji (Priloga 9A: Pravica nastopa člani - članice) 

lahko klub v posamezni tekmovalni sezoni prijavi največ 22 igralcev, vključno s tujci.  

V kolikor klub igralcu izda izpisnico za prestop v drug klub ali soglasje za odhod v tujino, se 

tak igralec šteje v kvoto 22 igralcev. 

1. 1. SKL za člane: 

Na seznamu igralcev s podeljeno pravico nastopa za člansko ekipo, ki nastopa v 1. SKL, 

pokalnem tekmovanju in enem mednarodnem tekmovanju lahko klub prijavi največ 22 

igralcev. Od tega je: 

a. 10 mest rezerviranih za igralce članske kategorije s slovenskim državljanstvom, na ta 

mesta lahko klub uvrsti tudi največ dva doma vzgojena igralca tuja državljana 

(»Homegrown Player«) ali igralce mlajših kategorij (fantje U19 in U17), 

b.  5 mest rezerviranih izključno za igralce mlajših starostnih kategorij (fantje U19 in U17) 

s slovenskim državljanstvom, na ta mesta klub ne more uvrstiti drugih igralcev. 

2. 1. SKL za člane: 

Na seznamu igralcev s podeljeno pravico nastopa za člansko ekipo, ki nastopa v 1. SKL v 

prvem, drugem in tretjem delu tekmovanja, pokalnem tekmovanju in dveh 

mednarodnih tekmovanjih lahko klub prijavi največ 26 igralcev. Od tega je: 

a. 13 mest rezerviranih za igralce članske kategorije s slovenskim državljanstvom, na ta 

mesta lahko klub uvrsti tudi največ dva doma vzgojena igralca tuja državljana 

(»Homegrown Player«) ali igralce mlajših kategorij (fantje U19 in U17), 

b. 5 mest rezerviranih izključno za igralce mlajših starostnih kategorij (fantje U19 in U17) 

s slovenskim državljanstvom, na ta mesta klub ne more uvrstiti drugih igralcev. 

 

3. 1. SKL za člane: 

Na seznamu igralcev s podeljeno pravico nastopa za člansko ekipo, ki nastopa v 1. SKL v 

drugem in tretjem delu tekmovanja, pokalnem tekmovanju in dveh mednarodnih 

tekmovanjih lahko klub prijavi največ 22 igralcev. Od tega je: 

a. 10 mest rezerviranih za igralce članske kategorije s slovenskim državljanstvom, na ta 

mesta lahko klub uvrsti tudi največ dva doma vzgojena igralca tuja državljana 

(»Homegrown Player«) ali igralce mlajših kategorij (fantje U19 in U17), 

b. 5 mest rezerviranih izključno za igralce mlajših starostnih kategorij (fantje U19 in U17) 

s slovenskim državljanstvom, na ta mesta klub ne more uvrstiti drugih igralcev. 
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4. 1. SKL za članice: 

Na seznamu igralcev s podeljeno pravico nastopa za člansko ekipo, ki nastopa v 1. SKL za 

članice, pokalnem tekmovanju in enem mednarodnem tekmovanju lahko klub prijavi 

največ 22 igralk. Od tega je: 

a. 10 mest rezerviranih za igralke članske kategorije s slovenskim državljanstvom, na ta 

mesta lahko klub uvrsti tudi največ dve doma vzgojeni igralki tuji državljanki 

(»Homegrown Player«) ali igralke mlajših kategorij (dekleta U19 in U17), 

b. 7 mest rezerviranih izključno za igralke mlajših starostnih kategorij (dekleta U19 in 

U17) s slovenskim državljanstvom, na ta mesta klub ne more uvrstiti drugih igralk. 

5.  2. SKL za člane: 

Na seznamu igralcev s podeljeno pravico nastopa za člansko ekipo, ki nastopa v 2. SKL 

lahko klub prijavi največ 22 igralcev. Od tega je: 

a. 11 mest rezerviranih za igralce članske kategorije s slovenskim državljanstvom, na ta 

mesta lahko klub uvrsti tudi največ dva doma vzgojena igralca tuja državljana 

(»Homegrown Player«),  

b. 9 mest rezerviranih izključno za igralce mlajših starostnih kategorij (fantje U19 in U17) 

s slovenskim državljanstvom, na ta mesta klub ne more uvrstiti drugih igralcev 

in  

c. dva mlada igralca s podeljenim posebnim statusom (fantje U19 in U17) s podeljeno 

pravico nastopa, v tem primeru ne more registrirati tujca in se število rezerviranih mest 

pod točko 5. a poveča na 13, igralca s podeljenim posebnim statusom med tekmovalno 

sezone ne more zamenjati ali 

d. enega mladega igralca s podeljenim posebnim statusom (fantje U19 in U17) s 

podeljeno pravico nastopa, v tem primeru lahko registrira in pridobi pravico nastopa za 

enega tujca ali 

e. nima mladega igralca s podeljenim posebnim statusom (fantje U19 in U17) s podeljeno 

pravico nastopa, v tem primeru lahko registrira in pridobi pravico nastopa za enega tujca, 

ki ga lahko med tekmovalno sezono zamenja. 

Klub lahko igralca članske kategorije registrira ali zamenja že registriranega igralca 

članske kategorije najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela tekmovanja 

oziroma najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela 

tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po 

dvokrožnem ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu z razigravanjem za naslov 

prvaka in obstanek. 

6. 3. SKL in 4. SKL za člane in 2. SKL za članice 
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Na seznamu igralcev s podeljeno pravico nastopa za člansko ekipo, ki nastopa v 3 in 4. 

SKL ter 2. ženske SKL lahko klub prijavi največ 22 igralcev, od tega sta lahko dva tuja 

igralca s posebnim statusom in s podeljeno pravico nastopa v posamezni tekmovalni 

sezoni. Klub registriranih igralcev s posebnim statusom med tekmovalno sezono ne 

more zamenjati. 

7. Mlajše starostne kategorije 

Na seznam posamezne ekipe v mlajših starostnih kategorijah - fantje in dekleta U19, U17, 

U15 in U13 – (Priloga 9B: Pravica nastopa mlajše starostne kategorije) lahko klub v 

posamezni tekmovalni sezoni prijavi največ 30 igralcev, vključno z igralci s podeljenim 

posebnim statusom. 

Če klub igralcu izda izpisnico za prestop v drug klub ali soglasje za odhod v tujino, ali se 

igralcu podeli pravica nastopa za ekipo iste starostne kategorije v skladu s 56. členom tega 

pravilnika, se takšen igralec šteje v kvoto 22 (26) oziroma 30 igralcev. 

 

57. člen (dopolnjevanje seznama igralcev s pravico nastopa) 

Med sezono lahko klub dopolni seznam članske ekipe z: 

a. za klub registriranimi igralci članske kategorije in 

b. za klub registriranimi igralci mlajših starostnih kategorij,  

najkasneje do s koledarjem tekmovanja določenim terminom kola, ki je pet kol pred 

zaključkom zadnjega dela ligaškega tekmovanja za posamezno ekipo kluba.  

Klub mora dokumentacijo dostaviti na naslov Registracijske komisije: 

a. tri delovni dni pred dnevom igranja tekme v članski kategoriji in  

b. štiri delovne dni pred dnevom igranja tekme v mlajših starostnih kategorijah.  

Igralec, ki v koledarskem letu dopolni 22 let, s podeljeno pravico nastopa za nastop v članskih 

mednarodnih tekmovanjih, ne morejo pridobiti pravice nastopa za mlajšo (B) ekipo kluba v 

državnem prvenstvu. 

Igralec, ki v koledarskem letu ne dopolni 19 let, s podeljeno pravico nastopa za nastop v 1. ali 

2. SKL za člane, lahko med tekmovalno sezono pridobi pravico nastopa za mlajšo (B) ekipo 

kluba v državnem prvenstvu do 3 dni pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja 

oziroma oziroma najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela 

tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem 

ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu v tekmovanju za naslov prvaka in obstanek. 
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Igralec, ki mu je bila podeljena pravica nastopa in je med tekmovalno sezono odšel v tujino 

ter se iz tujine vrača v isti tekmovalni sezoni, lahko pridobi pravico nastopa le za klub, iz 

katerega je odšel v tujino. Igralec po drugič podeljeni pravici nastopa za isti klub, ne more v 

isti tekmovalni sezoni prestopit v drug klub.  

Med sezono lahko klub najkasneje do pet kol pred s koledarjem tekmovanja določenim 

zaključkom rednega dela ligaškega tekmovanja dopolni seznam članske ekipe z registriranimi 

igralci mlajši starostnih kategorije fantov in deklet U19 in U17. 

Med sezono lahko klub najkasneje do pet kol pred s koledarjem tekmovanja določenim 

zaključkom rednega dela ligaškega tekmovanja dopolni seznam ekipe mlajše starostne 

kategorije fantov in deklet U19, U17 in U15 z registriranimi igralci kluba. 

Med sezono lahko klub najkasneje do predzadnjega turnirja pred s koledarjem tekmovanja 

določenim zaključkom rednega dela ligaškega tekmovanja dopolni seznam ekipe mlajše 

starostne kategorije fantov in deklet U13 registriranimi igralci kluba. 

Klub, ki nastopa v članskem ligaškem tekmovanju z dvema ali več ekipami, lahko med sezono 

najkasneje tri delovne dni pred začetkom drugega dela ligaškega tekmovanja oziroma 

najkasneje tri delovne dni pred začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor 

tekmovanje poteka samo v enem delu tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se 

nadaljuje v drugem delu z razigravanjem za naslov prvaka in obstanek, dopolni seznam s 

podeljeno pravico nastopa ekipe višjega ranga tekmovanja z igralci ekipe nižjega ranga 

tekmovanja (premestitev iz B v A ekipo), ki s tem izgubijo pravico nastopa za ekipo nižjega 

ranga istega kluba. 

Klub, ki nastopa v pokalnem tekmovanju za člane z dvema ali več ekipami, lahko med sezono 

najkasneje tri delovne dni pred prvo četrtfinalno tekmo dopolni seznam s podeljeno pravico 

nastopa ekipe višjega ranga tekmovanja z igralci ekipe nižjega ranga tekmovanja 

(premestitev iz B v A ekipo), ki s tem izgubijo pravico nastopa za ekipo nižjega ranga istega 

kluba.  

Klub, ki nastopa v pokalnem tekmovanju za članice z dvema ali več ekipami, lahko med 

sezono najkasneje tri delovne dni pred polfinalno tekmo dopolni seznam s podeljeno pravico 

nastopa ekipe višjega ranga tekmovanja z igralci ekipe nižjega ranga tekmovanja 

(premestitev iz B v A ekipo), ki s tem izgubijo pravico nastopa za ekipo nižjega ranga istega 

kluba.  

Klub, ki nastopa v tekmovanju iste mlajše starostne kategorije (U19, U17, U15 in U13) z 

dvema ali več ekipami, lahko med sezono po zaključku prvega dela tekmovanja, v katerem 

sodelujejo štiri ekipe, do najkasneje štiri delovne dni pred začetkom tretjega dela ligaškega 

tekmovanja oziroma najkasneje štiri delovne dni pred začetkom druge polovice drugega dela 

tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v dveh delih tekmovanja po dvokrožnem 
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ligaškem sistemu in se nadaljuje v tretjem delu z razigravanjem za naslov prvaka, dopolni 

seznam s podeljeno pravico nastopa ekipe višjega ranga tekmovanja z igralci ekipe nižjega 

ranga tekmovanja (premestitev iz C v B in A ekipo, iz B v A ekipo), ki s tem izgubijo pravico 

nastopa za ekipo nižjega ranga istega kluba.  

Klub, ki nastopa v tekmovanju iste mlajše starostne kategorije (U19, U17, U15 in U13) z 

dvema ali več ekipami, lahko od najkasneje štiri delovne dni pred začetkom druge polovice 

prvega dela tekmovanja v katerem sodeluje pet ali več ekip po dvokrožnem ligaškem sistemu 

do štiri delovne dni pred začetkom tretjega dela ligaškega tekmovanja oziroma najkasneje do 

štiri delovne dni pred začetkom druge polovice drugega dela tekmovanja, v kolikor 

tekmovanje poteka samo v dveh delih tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se 

nadaljuje v tretjem delu z razigravanjem za naslov prvaka, dopolni seznam s podeljeno 

pravico nastopa ekipe višjega ranga tekmovanja z igralci ekipe nižjega ranga tekmovanja 

(premestitev iz C v B in A ekipo, iz B v A ekipo), ki s tem izgubijo pravico nastopa za ekipo 

nižjega ranga istega kluba.  

Klub, ki nastopa v tekmovanju iste mlajše starostne kategorije (U19, U17, U15 in U13) z 

dvema ali več ekipami, lahko po odigranem 5. kolu do najkasneje štiri delovne dni pred 

začetkom druge polovice prvega dela tekmovanja, v kolikor tekmovanje poteka samo v enem 

delu tekmovanja po dvokrožnem ligaškem sistemu in se nadaljuje v drugem delu z 

razigravanjem za naslov prvaka, dopolni seznam s podeljeno pravico nastopa ekipe višjega 

ranga tekmovanja z igralci ekipe nižjega ranga tekmovanja (premestitev iz B v A ekipo), ki s 

tem izgubijo pravico nastopa za ekipo nižjega ranga istega kluba. 

Klub, ki nastopa v pokalnem tekmovanju za fante in dekleta U13 z dvema ali več ekipami, 

lahko med sezono najkasneje štiri delovne dni pred prvo polfinalno tekmo dopolni seznam s 

podeljeno pravico nastopa ekipe višjega ranga tekmovanja z igralci ekipe nižjega ranga 

tekmovanja (premestitev iz C v B in A ekipo, iz B v A ekipo), ki s tem izgubijo pravico nastopa 

za ekipo nižjega ranga istega kluba.  

Igralec mlajše starostne kategorije, ki je prestopil v drug klub v drugem delu prestopnega 

roka, pa je pred tem že imel podeljeno pravico nastopa za ekipo kluba, lahko kot posojen 

igralec pridobi pravico nastopa samo za ekipo, za katero je že imel podeljeno pravico 

nastopa. 

Registracijska komisija KZS med tekmovalno sezono podeli pravico nastopa igralcu članske 

kategorije, če je prejela popolno zahtevo za podelitev pravice nastopa najkasneje tri delovne 

dni pred dnevom igranja tekme. 

Registracijska komisija KZS med tekmovalno sezono podeli pravico nastopa igralcu mlajših 

starostnih kategorij, če je prejela popolno zahtevo za podelitev pravice nastopa najkasneje 

štiri delovne dni pred dnevom igranja tekme. 
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58. člen (preklic pravice nastopa) 

Pravica nastopa se igralcu prekliče, ko: 

a. Registracijska komisija KZS prejme pisni dokument kluba, da ekipa izstopa iz 
nadaljnjega tekmovanja,  

b. Registracijska komisija KZS prejme pravnomočni sklep Tekmovalne komisije, da je 
ekipa izključena iz nadaljnjega tekmovanja. 

Registracijska komisija KZS o preklicu pravice nastopa obvesti vodstva posameznih 

tekmovanj in klube. 

 

10. ŠTEVILO IGRALCEV NA TEKMI 

59. člen (število igralcev na tekmi) 

Za člansko ekipo v tekmovanju 1. SKL za člane mora na vsaki tekmi državnega in pokalnega 

prvenstva nastopiti najmanj 8 igralcev, ki imajo slovensko državljanstvo oziroma status doma 

vzgojenega igralca. Ekipa lahko na tekmi nastopi tudi z manj kot 8 igralci v skladu z določili 

Uradnih košarkarskih pravil igre, vendar morajo imeti vsi igralci slovensko državljanstvo. 

Za člansko ekipo v tekmovanju 2. SKL za člane mora na vsaki tekmi državnega in pokalnega 

prvenstva, na kateri nastopa tuj igralec, nastopiti najmanj 11 igralcev, ki imajo slovensko 

državljanstvo, status doma vzgojenega igralca ali status igralca mlajših starostnih kategorij 

U19 ali U17 s podeljenim posebnim statusom. Ekipa lahko na tekmi nastopi tudi z manj kot 

11 igralci v skladu z določili Uradnih košarkarskih pravil igre, vendar morajo imeti vsi igralci 

slovensko državljanstvo. 

Za člansko ekipo v tekmovanju 1. SKL za članice mora na vsaki tekmi državnega in pokalnega 

prvenstva nastopiti najmanj 9 igralk, ki imajo slovensko državljanstvo oziroma status doma 

vzgojene igralke. Ekipa lahko na tekmi nastopi tudi z manj kot 9 igralkami v skladu z določili 

Uradnih košarkarskih pravil igre, vendar morajo imeti vse igralke slovensko državljanstvo. 

Za člansko ekipo v tekmovanju 3. in 4. SKL za člane ter 2. SKL za članice lahko na vsaki tekmi 

nastopita največ dva igralca s podeljenim posebnim statusom. 

Za ekipe mlajših starostnih kategorij v kategoriji fantov in deklet U19, U17, U15 in U13 lahko 

na vsaki tekmi nastopita največ dva igralca s podeljenim posebnim statusom. 
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11. NADOMESTILA, KRITERIJI IN ODŠKODNINE 

60. člen (nadomestilo za vzgojo igralca) 

Nadomestilo za vzgojo igralca pomeni povračilo finančnih sredstev klubu za vložena sredstva 

in delo kluba pri vzgoji in razvoju igralca. 

Kriteriji za izračun nadomestila veljajo izključno za igralce, državljane Republike Slovenije, ob 

prestopih v okviru KZS. Prestope slovenskih igralcev v tujino in tujih igralcev v Republiko 

Slovenijo regulirajo pravila organizacije FIBA in pogodba. 

 

61. člen (nadomestilo za vzgojo) 

Klub, iz katerega igralec prestopa v drug klub, lahko zahteva plačilo nadomestila za vzgojo 

izključno od drugega kluba v naslednjih primerih: 

1. igralec mora v koledarskem letu, v katerem prestopa, dopolniti 14 let; 

2. igralec mora imeti izdano pravico nastopa vsaj eno tekmovalno sezono za klub, iz 

katerega prestopa; 

3. če je igralec, ki želi prestopiti, pred prestopom ali pred začetkom nove tekmovalne 

sezone član državne reprezentance z nastopom na uradnem tekmovanju; 

4. če je igralec, ki želi prestopiti, v času pred prestopom izpolnil pogoje za pridobitev 

naziva kategoriziranega športnika in ima vsaj en nastop v ekipi, s katero je pridobil 

naziv kategoriziranega športnika; 

5. če igralec v prihajajoči tekmovalni sezoni pridobi pravico nastopa v najvišjem 

kakovostnem nivoju v mlajših starostnih kategorijah (1. SKL fantje in dekleta U19, 

U17, U15,) oziroma v dveh najvišjih kakovostnih nivojih v članski kategoriji, kjer so 

trije ali več nivojev (1. in 2. SKL za člane), oziroma v najvišjem kakovostnem nivoju če 

sta dva ali manj nivojev (1. SKL za članice). 

Višina nadomestila za vzgojo igralca ob prestopu igralca se določi na osnovi dogovora med 

kluboma. 

Ob prejemu Zahtevka za prestop, Registracijska komisija KZS izda sklep, da sta kluba dolžna 

skleniti dogovor v roku 14 dni. V kolikor kluba v roku ne posredujeta dogovora, Registracijska 

komisija pripravi izračun nadomestila za vzgojo igralca v skladu z 62. členom Registracijskega 

pravilnika KZS. 
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Pisno vlogo za izračun nadomestila za vzgojo brez vloženega zahtevka za prestop lahko 

posredujejo igralci, klubi in drugi zainteresirani. Takšni vlogi mora biti priloženo potrdilo o 

plačilu administrativne takse v višini 18 EUR. 

Registracijska komisija KZS posreduje izračun nadomestila za vzgojo na naslov plačnika v 

dveh delovnih dnevih po prejetem plačilu. 

 

62. člen (kriteriji za izračun nadomestila za vzgojo) 

Pri izračunu višine nadomestila za vzgojo igralca iz tega pravilnika se ne upoštevajo nastopi v 

košarki 3 x 3, upošteva se: 

1. število tekmovalnih sezon s potrjeno pravico nastopa odigranih v klubu iz katerega odhaja: 

-  kategorija člani največ štiri sezone v kategoriji     1 točka za sezono, 

-  kategorija U19 in U17 največ dve sezoni v kategoriji     1 točka za sezono, 

-  kategorija U15 in U13                       0 točk za sezono 

V kolikor je igralec v isti tekmovalni sezoni imel podeljeno pravico nastopa za eno ali več ekip 

kluba, se upošteva pravica nastopa samo v osnovni starostni kategoriji. 

 

2. število tekmovalnih sezon v košarkarskih reprezentancah Republike Slovenije na uradnih 

mednarodnih tekmovanjih: 

-   član članske reprezentance (OI, SP, EP, MI)     8 točk   za sezono, 

-  član reprezentance kategorije U20 (SP, EP)     6 točk   za sezono, 

-   član reprezentance kategorije U18 (SP, EP)     4 točke za sezono, 

-   član reprezentance kategorije U16 (SP, EP, AA, 3 dežel)     3 točke za sezono. 

V kolikor je igralec v istem letu sodeloval v dveh reprezentancah, se upošteva nastop v 

reprezentanci starejše kategorije. 

 

3. po rangu tekmovanja najvišje ekipe, kamor igralec prehaja: 

- v ekipo 1. SKL za člane     10     točk, 

- v ekipo 2. SKL za člane, 1. SKL za članice, 1. SKL MU19        6     točk, 

- v ekipo 1. SKL ŽU19, 1. SKL MU17, 1. SKL ŽU17       4     točke, 

-  v ekipo 1. SKL MU15, 1. SKL ŽU15        1     točka, 

- v ekipo 3., 4. SKL za člane, 2. SKL MU19, 2. SKL MU17, 2. SKL MU15    0     točk. 

 

V primeru prestopa igralca mlajših starostnih kategorij v prvem delu prestopnega roka za 
nastop v kvalifikacijah za uvrstitev v 1. SKL, se dogovor o višini nadomestila sklene po tem, ko 
je znano, da je ekipa uvrščena v 1. SKL.  
 

4. po kategorizaciji igralcev: 

- športnik svetovnega razreda     10 točk, 

- športnik mednarodnega razreda        8 točk, 

-  športnik perspektivnega razreda        6 točk, 
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- športnik državnega razreda        4 točke, 

- športnik mladinskega razreda        1 točka. 

 

5. V kolikor igralec članske kategorije prestopi v času prestopnega roka v drug klub na osnovi 
plačila nadomestila za vzgojo igralca, ki ga pripravi Registracijska komisija (62. člen) in med 
tekmovalno sezono prestopi v klub višjega ranga ali pridobi pravico nastopa za klub višjega 
ranga kot posojen igralec, je klub, iz katerega je igralec prestopil, upravičen do plačila razlike 
v točki 3. Razliko v znesku je dolžan plačati klub, v katerega igralec prestopi med tekmovalno 
sezono (66. in 67. člen).  
 

6. V kolikor igralec mlajših starostnih kategorij prestopi v času prestopnega roka v drug klub 

na osnovi plačila nadomestila za vzgojo, ki ga pripravi Registracijska komisija (62. člen)  in 

med tekmovalno sezono pridobi pravico nastopa za drugo ekipo kluba, je klub, iz katerega je 

igralec prestopil, upravičen do plačila razlike v točki 3. 

 

63. člen (izračun nadomestila za vzgojo) 

Višina nadomestila za vzgojo se izračuna tako, da se seštejejo vse dobljene točke (62. člen), 

vsota pa se pomnoži z vrednostjo točke. 

Igralcu, ki v koledarskem letu prestopa dopolni 14 let in igralcu, ki v koledarskem letu ne 

dopolni 19 let, ki je prestopil v drug klub brez plačila nadomestila za vzgojo na osnovi izdane 

izpisnice, se, v kolikor klub ne izda izpisnice oziroma ni bil sklenjen dogovor med kluboma, 

izračuna nadomestilo za vzgojo samo za čas, v katerem je bil član drugega kluba. 

 

64. člen (vrednost točke nadomestila) 

Vrednost točke za določanje višine nadomestila za vzgojo pri prestopih na območju 

Republike Slovenije določi Skupščina KZS: 

a. vrednost točke za določanje višine nadomestila za vzgojo igralca je 600 EUR, 

b. vrednost točke za določanje višine nadomestila za vzgojo igralke je 200 EUR. 

 

65. člen (odškodnina) 

Odškodnina je materialna pravica kluba ob prestopu igralca za povračilo sredstev in mora biti 

opredeljena v pisni pogodbi med klubom, iz katerega igralec prestopa pred iztekom 

pogodbe, ter igralcem. 
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66. člen (poravnava nadomestila za vzgojo igralca oziroma odškodnine) 

Morebitno nadomestilo za vzgojo igralca oziroma odškodnino je klub, v katerega igralec 

prestopa, dolžan poravnati v skladu z izstavljenim računom klubu, iz katerega je igralec 

prestopil. Rok za plačilo računa je 30 od prejema računa. 

Registracijska komisija igralcu po pravnomočnosti odločbe o prestopu podeli pravico 

nastopa. 

Kluba lahko za plačilo obveznosti iz naslova nadomestila za vzgojo igralca oziroma 

odškodnine skleneta tudi poseben pisni dogovor, ki ga ob podpisu posredujeta Registracijski 

komisiji KZS. 

 

67. člen (neplačilo nadomestila za vzgojo igralca oziroma odškodnine) 

V primeru, da med tekmovalno sezono klub ne plača nadomestila za vzgojo igralca ali 

odškodnine oziroma obroka (ob dogovorjenem obročnem odplačevanju) nadomestila za 

vzgojo igralca ali odškodnine, lahko klub, ki je upravičen do nadomestila za vzgojo igralca ali 

odškodnine, o zamudi obvesti Registracijsko komisijo KZS. 

Registracijska komisija KZS je dolžna klub, ki dolguje plačilo, opozoriti na nespoštovanje 

plačilnega roka, pridobiti izjavo o vzroku neplačila in klub opozoriti, da neporavnane 

obveznosti poravna v roku 8 dni. 

 

68. člen (sankcije za neplačilo nadomestila za vzgojo igralca oziroma odškodnine) 

V kolikor klub, v katerega je igralec prestopil, svojih obveznosti ne poravna v roku 30 dni, 

izreče RK KZS na osnovi obvestila kluba, iz katerega je igralec prestopil, opomin. V kolikor 

klub tudi po izrečenem opominu obveznosti ne poravna v roku 15 dni, izreče RK KZS klubu 

neplačniku suspenz, ki stopi v veljavo z dnem izreka. 

O pritožbi zoper suspenz Registracijske komisije KZS, ki jo mora klub posredovati v roku treh 

dni po prejemu pisnega sklepa. O pritožbi na drugi stopnji odloča Izvršni odbor KZS. 

Odločitev Izvršnega odbora KZS je dokončna.  

 

12. FINANČNA DOLOČILA 

69. člen (prestopna administrativna taksa za slovenske igralce) 

Klub, v katerega igralec prestopi, je dolžan KZS ob prestopu plačati naslednje administrativne 

prestopne takse: 
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1. za slovenske in tuje igralce članske kategorije v klube 1. SKL za člane    80,00 EUR, 

2. za ostale slovenske in tuje igralce in igralke     20,00 EUR, 

Prestopna taksa se poravna na osnovi izdanega računa. 

 

70. člen (administrativna taksa  za tuje igralce) 

Klub 1. SKL za člane mora ob registraciji prvega in drugega tujega igralca KZS plačati 

administrativno takso v višini 400,00 EUR. 

Klub 1. SKL za člane mora ob registraciji vsakega nadaljnjega tujega igralca KZS plačati 

administrativno takso v višini 2.000,00 EUR za igralce, ki so v letu podelitve pravice nastopa 

stari 19 let in več, oziroma 1.000,00 EUR za igralce, ki so v letu podelitve pravice nastopa 

mlajši od 19 let. 

Klub 1. SKL za člane, ki s tujcem prekine pogodbo, Registracijski komisiji KZS vrne obrazec 

(Priloga 8: Soglasje za odhod v tujino) in registrira novega tujega igralca, plača KZS ob prvi in 

drugi zamenjavi tujca administrativno takso v višini 400,00 EUR, ob tretji in vsaki naslednji 

zamenjavi tujca administrativno takso v višini 2.000,00 EUR za igralce, ki so v letu podelitve 

pravice nastopa dopolnili 19 let in več, oziroma 1.000,00 EUR za igralce, ki so v letu podelitve 

pravice nastopa niso dopolnili 19 let. 

Klub 1. SKL za člane, ki nastopa v mednarodnih tekmovanjih, mora ob pridobitvi dodatnega 

LoC in registracijo tujega igralca, ki ne pridobi pravice nastopa v državnem in pokalnem 

prvenstvu, plačati administrativno takso v višini 10.000,00 EUR. 

Klub 2. SKL za člane mora ob registraciji prvega in drugega tujega igralca KZS plačati 

administrativno takso v višini 240,00 EUR. 

Klub 2. SKL za člane, ki s tujcem prekine pogodbo, Registracijski komisiji KZS vrne obrazec 

(Priloga 8: Soglasje za odhod v tujino) in registrira novega tujega igralca, plača KZS zamenjavi 

tujca administrativno takso v višini 240,00 EUR. 

Klub 3. SKL za člane za članice mora ob registraciji tujega igralca članske kategorije KZS 

plačati administrativno takso v višini 160,00 EUR. 

Klub 4. SKL za člane in 2. SKL za članice mora ob registraciji tujega igralca članske kategorije 

KZS plačati administrativno takso v višini 120,00 EUR. 

Klub 1. SKL za članice mora ob registraciji prve in druge tuje igralke KZS plačati 

administrativno takso v višini 160,00 EUR. 
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Klub 1. SKL za članice mora ob registraciji vsake nadaljnje tuje igralke KZS plačati 

administrativno takso v višini 800,00 EUR za igralke, ki so v letu podelitve pravice nastopa 

stare 19 let in več, oziroma 400,00 EUR za igralke, ki so v letu podelitve pravice nastopa 

mlajše od 19 let. 

Če klub 1. SKL za članice s tujko prekine pogodbo, Registracijski komisiji KZS vrne obrazec 

(Priloga 8: Soglasje za odhod v tujino) in registrira novo tujo igralko, plača KZS ob prvi in 

drugi zamenjavi tujke administrativno takso v višini 160,00 EUR, ob tretji in vsaki naslednji 

zamenjavi tujke administrativno takso v višini 800,00 EUR za igralke, ki so v letu podelitve 

pravice nastopa dopolnili 19 let in več, oziroma 400,00 EUR za igralke, ki v letu podelitve 

pravice nastopa niso dopolnile 19 let. 

Klub 1. SKL za članice, ki nastopa v mednarodnih tekmovanjih, mora ob pridobitvi dodatnega 

LoC in registraciji tuje igralke, ki ne pridobi pravice nastopa v državnem in pokalnem 

prvenstvu, plačati administrativno takso v višini 4.000,00 EUR. 

Klubi morajo ob registraciji igralca s podeljenim posebnim statusom v mlajših starostnih 

kategorijah KZS plačati administrativno takso v višini 120,00 EUR. 

 

71. člen (administrativna taksa za podelitev pravice nastopa) 

Klub je za potrditev pravice nastopa dolžan KZS plačati: 

a. za podeljeno pravico nastopa za člane in članice                5,00 EUR, 
b. za pravico nastopa v kategoriji U19, U17, U15 in U13   0,80 EUR. 

 
 

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

72. člen (interpretacija oziroma razlaga tega pravilnika) 

V primeru vprašanj ali nejasnosti glede pomena posameznih določb je za interpretacijo 

oziroma razlago tega pravilnika pristojen Izvršni odbor KZS. 

V primeru morebitnega preimenovanja posameznih moških ali ženskih lig Izvršni odbor KZS 

ustrezno prilagodi določila tega pravilnika. 

V primeru morebitnih sprememb zakonodaje Republike Slovenije in Evropske unije o 

prestopih igralcev, lahko Izvršni odbor KZS ustrezno prilagodi določila tega pravilnika. 

V primeru morebitnih sprememb pravil organizacije FIBA o mednarodnih prestopih igralcev, 

lahko Izvršni odbor KZS ustrezno prilagodi določila tega pravilnika. 
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73. člen (postopki v teku) 

Postopki, ki so se začeli pred sprejemom tega pravilnika, se končajo po pravilih 

Registracijskih pravilnikov KZS, veljavnih v času začetka postopka, razen če s tem pravilnikom 

ali individualno pogodbo ni določeno drugače. 

 

74. člen (prenehanje veljavnosti pravilnika iz leta 2019) 

S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Registracijski pravilnik KZS sprejet na redni 

Skupščini KZS 12. 6. 2019 v Ljubljani. 

 

75. člen (sprejem pravilnika) 

 
Ta Registracijski pravilnik KZS je bil sprejet na redni Skupščini KZS 31. 8. 2020 in stopi v 

veljavo takoj. 

  Predsednik 

  Košarkarske zveze Slovenije 

  ERJAVEC Matej l.r. 
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14. PRILOGE 

RP – priloga 1/prijava za registracijo društva – 3. 4. člen/ 

 
 

PRIJAVA ZA REGISTRACIJO DRUŠTVA 
 

Uradni naziv/ime društva: 
 
 

Uradni naslov društva : 
 

Ulica: 
 
 

Poštna št.: 
 
 

Občina: 
 
 

Zastopnik društva: 
 
 

Upravna enota in datum vpisa: 
 
 

Davčna številka: 
 
 

Matična številka: 
 
 

Številka TTR: 
 

 

Izjavljamo, da sprejemamo in bomo spoštovali statut in druge akte in predpise KZS. 
 
                                                              Žig                                        Podpis zastopnika društva : 
 

______________________________________ 
Kraj in datum:_______________________________ 
 
Priloge: 
- odločbo upravne enote o registraciji kluba, 

- obvestilo AJPES o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, 

- potrdilo o vpisu v davčni register, 

- dogovor o mirnem reševanju sporov (RP – priloga 2). 
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RP – priloga 2 /dogovor med klubom in KZS – 4. člen)/ 

 

 
 
 

D O G O V O R 
 

med 
 
 

______________________________________________in KOŠARKARSKO ZVEZO SLOVENIJE 

Ime društva 

 

 

 

 

Vse nerešene spore med Košarkarsko zvezo Slovenije in društvom ali/in njihovim igralcem, ki 

so člani ali registrirani igralci KZS, se rešujejo izključno na prvi stopnji na Častnem razsodišču 

KZS in na drugi stopnji na Izvršnem odboru KZS, katerega odločitev je dokončna. 

 

S podpisom tega sporazuma se podpisniki dogovorijo, da sporov ne bodo reševali na sodišču. 

 

 

 

 

____________________________  _____ _______________________________ 

Žig in podpis zastopnika društva                      Žig in podpis Košarkarska zveza Slovenije 

 

 

 

Kraj in datum podpisa: 

 



  

Registracijski pravilnik KZS  avgust 2020 

RP – priloga 3 /prijava za prvo registracijo – 10. člen/ 

DATUM PREJEMA :…………………….    Izdana matična številka:……………………. 
(izpolni KZS)     
   

Košarkarski klub-vlagatelj prijave                                  davčna številka               matična številka 
 

PRIJAVA ZA PRVO REGISTRACIJO 
 

Ime in priimek:  spol: M Ž 

 
datum rojstva:                            kraj rojstva:  

 
naslov :  poštna št.  kraj :  

 
PRILOGE po določilih 10. člena RP KZS (ustrezno obkroži): 
1.   fotokopija izpisa iz matične knjige 
2. ali  fotokopija potnega lista 
3. ali  fotokopija obeh strani osebne izkaznice  in 
4.           fotokopija kartice zdravstvenega zavarovanja : 0……………………. 

/brez tega podatka ni možno opraviti prve registracije/ 
 
Izjavljam, da do sedaj nisem bil registriran kot igralec košarke za noben klub. 
  
S podpisom te prijavnice potrjujem, da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika ter ostalimi 
akti KZS, katere bom upošteval in spoštoval. 
 
Podpis igralca:      Ime in priimek odgovorne osebe kluba: 
             
 
     Žig kluba Podpis odgovorne osebe kluba: 
               
 
____________________________________________________________________         
Pri prijavi igralca mlajšega od 16 let mora biti priloženo tudi soglasje nosilca starševske odgovornosti: 
 

S podpisom te prijavnice dovoljujem, da se ………………………………………. registrira za KK…………………………. 

In da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika KZS ter ostalimi akti KZS, katere bom upošteval 

in jih spoštoval. 

  

Izjavljam, da ………………………………..do sedaj ni bil registriran kot igralec košarke za noben klub. 
 

Kraj in datum podpisa:     Podpis nosilca starševske odgovornosti: 
              
Opomba: 
 
KZS se zavezuje, da bo osebne podatke varovala skladno z Uredbo ter drugo zakonodajo na področju 
varstva osebnih podatkov tako v vlogi upravljavca, kot tudi v vlogi obdelovalca. 
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RP – priloga 3A /prijava za prvo registracijo – posebni status – 39. člen/ 

 

DATUM PREJEMA :…………………….      Izdana matična številka:……………………. 
(izpolni KZS)     
   

Košarkarski klub-vlagatelj prijave                                    davčna številka              matična številka 
 

PRIJAVA ZA PRVO REGISTRACIJO – POSEBNI STATUS 
prva registracija                               nekošarkarski prestop                            košarkarski prestop                      
 
ime in priimek:  spol: M Ž 

 
datum rojstva:  kraj /država rojstva  

 
Stalno prebivališče 
naslov :  poštna št.  kraj :  

 
Začasno prebivališče 
naslov :  poštna št.  kraj :  

 
OBVEZNE PRILOGE po določilih 39. člena RP KZS (priloga 10 RP): 
1. fotokopija potnega lista 
2. potrdilo o stalnem prebivališču ali bivalnem dovoljenju 
3.  potrdilo o stalnem prebivališču ali bivalnem dovoljenju staršev 
4. potrdilo o šolanju 
5.  fotokopija kartice zdravstvenega zavarovanja – status A : 0……………………. 
6.  priloga Self Declaration FIBA/samoopredelitev 
S podpisom te prijavnice potrjujem, da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika ter ostalimi 
akti KZS, katere bom upošteval in spoštoval. 
 

Izjavljam, da do sedaj nisem bil registriran kot igralec košarke za noben klub. 
 

Podpis igralca:      Ime in priimek odgovorne osebe kluba: 
            ____ 
 
     Žig kluba Podpis odgovorne osebe kluba: 
            ____ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Pri prijavi igralca mlajšega od 16 let mora biti priloženo tudi soglasje nosilca starševske odgovornosti: 
S podpisom te prijavnice dovoljujem, da se …………………………………..………. registrira za 

KK……………………………………………. in da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika KZS ter 

ostalimi akti KZS, katere bom upošteval in jih spoštoval. 

Izjavljam, da ………………………………..do sedaj ni bil registriran kot igralec košarke za noben klub. 
 

Kraj in datum podpisa:     Podpis nosilca starševske odgovornosti: 
              
 

Opomba: 
KZS se zavezuje, da bo osebne podatke varovala skladno z Uredbo ter drugo zakonodajo na področju 
varstva osebnih podatkov tako v vlogi upravljavca, kot tudi v vlogi obdelovalca. 
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RP – priloga 4 /zahtevek za prestop – 14. člen/ 

                         

 
   

Košarkarski klub vlagatelj zahtevka za prestop davčna številka                 matična številka 
 

ZAHTEVEK ZA PRESTOP 
 
 
Naprošamo Registracijsko komisijo KZS, da v prestopnem roku v letu  

 

odobri prestop igralca: 

 

   

Ime in priimek           rojen       matična košarkarska številka 

 
naslov :  poštna št.  kraj :  

 

Iz košarkarskega kluba  v naš klub. 

 

 

Priložena je naslednja dokumentacija: (ustrezno rubriko obkroži oziroma pripiši) 

 

  1. IZPISNICA prejšnjega kluba KK  je priložena (15/2, 16.člen), 

  2. igralec v letu prestopa ni oziroma ne bo dopolnil 14 let (15/1. člen), 

  3. klub v roku 3 delovnih dni v prestopnem roku ni odgovoril na Zahtevek za prestop (16. člen), 

  4. igralec s klubom nima podpisane pisne pogodbe (15/4, 18. člen), 

  5. igralcu je potekla pogodba s prejšnjim klubom (15/3, 17. člen), 

  6. igralec članske kategorije KK                                 , ki ne sodeluje v ligaškem tekmovanju ali je 
prenehal z delovanjem oziroma ni več član KZS (15/5, 15/7, 25., 26. člen), 
  7. igralec ekipe mlajših starostnih kategorij, ki ne sodeluje v ligaškem tekmovanju v svoji ali  stopnjo 
višji kategoriji (15/6, 15/7, 25., 52. člen), 
  8. igralec s statusom doma vzgojenega igralca  - »Home grawn player«(15/8, 42. člen), 
  9. igralec tuj državljan registriran pod posebnimi okoliščinami (15/9, 15/10, 38. člen), 
10. igralec, ki mu v zadnjih dveh sezonah ni bila podeljena pravica nastopa v Sloveniji (15/11. člen). 
 

Podpis igralca:      Ime in priimek odgovorne osebe kluba: 

                                                                         Žig kluba 

              

 

Podpis nosilca starševske odgovornosti:  Podpis odgovorne osebe kluba: 

              

          

Kraj in datum podpisa:  
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RP – priloga 5 /izpisnica – 16, 60. člen/ 

                       
 
   

Košarkarski klub izdajatelj izpisnice davčna številka          matična številka 
 

I Z P I S N I C A 
 

Izdajamo izpisnico igralcu:  

 

 

Ime in priimek igralca 

 

Datum rojstva:  matična košarkarska številka:  

 

naslov :  poštna št.  kraj :  

 

Igralec je postal registriran igralec našega kluba leta:  

 

1. igralcu izdajamo izpisnico v skladu z 16. členom: 

a. izpisnica izdana za prestop v:  

b. izpisnica izdana igralcu, ki sam izbere klub v katerega bo prestopil. 

 

2. igralcu izdajamo izpisnico v skladu z 60. členom (plačilo nadomestila z vzgojo igralca: 

a.   izpisnica izdana za prestop v:  

b. izpisnica izdana igralcu, ki sam izbere klub v katerega bo prestopil. 

 

3. igralec ima podpisano veljavno pogodbo s klubom v skladu z 17. členom. V tem primeru je klub 

dolžan Registracijski komisiji posredovati kopijo pogodbe. 

 

                  Ime in priimek odgovorne osebe kluba : 

            

   Žig kluba 

       Podpis odgovorne osebe kluba: 

 

            

 

Kraj in datum izdaje izpisnice:  
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RP – priloga 5a /zahtevek za izdajo izpisnice – 16. člen/ 

__________________________                  __________________________________ 
Priimek in ime igralca, rojstni datum Ime kluba 

__________________________ __________________________________ 
Naslov in kraj bivališča Davčna številka kluba 

  __________________________________ 
 Naslov kluba 

  
                         

ZAHTEVEK ZA IZDAJO IZPISNICE 
 
Naprošamo KK _____________________, da v prestopnem roku od______do_______20__ 

 

da izda izpisnico igralcu: 

   

ime in priimek           rojen       matična košarkarska številka 

 

naslov :  poštna št.  kraj :  

 

Prestopiti želim v KK ______________________________________iz ______________                __                                               

 

Izpisnico želimo pridobiti na osnovi: 

  1. igralec v letu prestopa ni oziroma ne bo dopolnil 14 let (15/1. člen), 

  2. igralec članske kategorije s klubom ni imel podpisane pisne pogodbe (15/4, 18. člen), 

  3. igralec članske kategorije, registrirani igralec kluba, ki ne sodeluje v članskem ligaškem 
tekmovanju ali je prenehal z delovanjem oziroma ni član KZS (15/5, 15/7, 25., 26. člen), 
  4. igralcu je potekla pogodba s prejšnjim klubom (15/3, 17. člen), 

  5. igralec mlajših starostnih kategorij brez podpisane pogodbe (15/4, 18. člen) 
  6. igralec mlajših starostnih kategorij, ki ne sodeluje v ligaškem tekmovanju v svoji oziroma   stopnjo     
višji kategoriji (15/6, 15/7, 25., 52. člen) 
  7. igralec s statusom doma vzgojenega igralca  - »Home grawn player«(15/8, 42. člen) 
  8. igralec tuj državljan registriran pod posebnimi okoliščinami (15/9, 15/10, 38. člen) 
10. igralec prestopa na osnovi 60. člena (plačilo nadomestila za vzgojo igralca). 

 

Podpis igralca: Ime in priimek odgovorne osebe kluba: 

_______________________________  _____________________________   

 

Podpis nosilca starševske odgovornosti: Podpis odgovorne osebe kluba: 

________________________________  _____________________________ 

         

Kraj in datum   
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RP – priloga 6 /obrazec za posojo – 46. člen/ 

   

Košarkarski klub, ki posoja igralca davčna številka          matična številka 
 

OBRAZEC ZA POSOJO 
/priloga obrazcu RP 9A/ 

 

POSOJA za tekmovalno sezono  /  

 

Ime in priimek:  spol: M Ž 

 

Datum rojstva:  Matična koš. številka:  

 

naslov :  poštna št.  kraj :  

 

v košarkarski klub:  

 

Igralec bo v novem klubu nastopal za naslednje ekipe: 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

1.  po določilih 1. odstavka 46. člena RP KZS je igralec, starejši od 18 let, lahko posojen brez 

pravice nastopa za matični klub, 

2. po določilih 2. odstavka 46. člena RP KZS je igralec, mlajši od 18 let, lahko posojen v 

določeno ekipo drugega kluba, brez pravice nastopa za to ekipo v matičnem klubu, a s 

pravico nastopa za matični klub v drugi starostni kategoriji, v skladu s 46., 47.,48, in 52. 

členom. 

S podpisom te prijavnice soglašam, da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika KZS, ter 

ostalimi akti KZS, katere bom upošteval in spoštoval. 

 

Podpis igralca:                Ime in priimek odgovorne osebe kluba : 

           _______ 

         Žig kluba 

Podpis starša ali skrbnika:    Podpis odgovorne osebe kluba: 

 

           _______ 

 

Kraj in datum podpisa:  
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RP – priloga 6a /obrazec za preklic posoje – 49. člen/ 

   

Košarkarski klub davčna številka          matična številka 

 

OBRAZEC ZA PREKLIC POSOJE 
/priloga obrazcu RP 9A/ 

 

PREKLIC POSOJE igralca med tekmovalno sezono     /  

 

ime in priimek:  spol: M Ž 

 

datum rojstva:  matična koš. številka:  

 

naslov:  

 

iz košarkarskega kluba:  

 

v košarkarski klub:  

 

igralec v klubu pridobi pravico nastopa za člansko ekipo kluba. 

 

Po določilih 1. odstavka 49. člena RP KZS je igralec mlajših starostnih kategorij U7, U19 in 

članske kategorije lahko posojen v člansko ekipo drugega kluba, a se lahko med tekmovalno 

sezono z izpolnitvijo tega obrazca vrne v klub, iz katerega je posojen in pridobi pravico nastopa za 

člansko ekipo kluba. 

 

S podpisom tega obrazca potrjujem, da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika KZS, ter 

ostalimi akti KZS, katere bom upošteval in spoštoval. 

 

Podpis igralca:      Podpis odgovorne osebe kluba iz 

katerega igralec odhaja: 

 

             

     Žig kluba 

Podpis odgovorne osebe kluba v katerega 

se igralec vrača: 

 

             

Kraj in datum podpisa:  
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RP – priloga 7 /zahtevek za registracijo tujca-tujke – 36., 37. in 38. člen/ 

   

Košarkarski klub davčna številka          matična številka 

 

ZAHTEVEK ZA REGISTRACIJO TUJCA  
 

Ime in priimek:  spol: M Ž 

 

Datum rojstva:  

 

Državljanstvo:  

 
Stalno prebivališče 
naslov :  poštna št.  kraj :  

 
Začasno prebivališče 
naslov :  poštna št.  kraj :  

 

   

Igralčev agent                                                    državljanstvo                                              št. FIBA licence 

 

PRILOGE po določilih 37. in 38. člena RP KZS :  

 

1.  kopija potnega lista, 

 

2.  izjava odgovorne osebe kluba, da bo poskrbel za ureditev statusa igralca (vpis v razvid) in 

bivalnega dovoljenja za igralca, 

 

S podpisom te prijavnice izjavljam, da sem seznanjen z določili Registracijskega pravilnika KZS, ter z 

ostalimi akti KZS, katere bom upošteval in jih spoštoval. 

 

Podpis igralca:      Ime in priimek odgovorne osebe kluba: 

 

             

     Žig kluba 

       Podpis odgovorne osebe kluba: 

 

             

 

Kraj in datum podpisa:  

 
Opomba: 
KZS se zavezuje, da bo osebne podatke varovala skladno z Uredbo ter drugo zakonodajo na področju 
varstva osebnih podatkov tako v vlogi upravljavca, kot tudi v vlogi obdelovalca. 



  

Registracijski pravilnik KZS  avgust 2020 

RP – priloga 8 /soglasje za odhod v tujino – 33. člen/ 

   

Košarkarski klub izdajatelj soglasja davčna številka           matična številka 

                       

SOGLASJE ZA ODHOD V TUJINO 
/ posredovanje Letter of Clearance - LofC/ 

 
daje soglasje KZS, da izda »Letter of Clearance« za igralca 

 

Ime in priimek:  spol: M Ž 

 

Datum rojstva:  

 

Matična številka:  

 

Država v katero odhaja :  

 

   

Igralčev agent državljanstvo                št. FIBA licence 

 

S podpisom tega soglasja izjavljamo, da je igralec prost in brez obveznosti do kluba,KZS igralcu lahko 

odvzame pravico nastopa in izda »Letter of clearance« v skladu s 33. členom RP. 

 

 

Podpis igralca:      Ime in priimek odgovorne osebe kluba: 

 

             

     Žig kluba 

       Podpis odgovorne osebe kluba: 

 

             

 

Kraj in datum podpisa:  

 

 



 

 

RP – priloga 9A /pravica nastopa ČLANI – ČLANICE – 52., 55. in 56. člen/ 

KOŠARKARSKA KLUB  Davčna št.:  Matična št.: 

PRIJAVLJA IGRALCE / IGRALKE ZA POTRDITEV PRAVICE NASTOPA  

ime ekipe:  Člani 1., 2., 3., 4., pokal Članice 1., 2. pokal tekmovalna sezona 20../20.. 

 

Zap Status igralca PODATKI O IGRALCU 

št. košarkarska št. posoja PRIIMEK IME rojen (10 mest) kraj pošta Podpis igralca 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              

19.              

20.              

21.              

22.              

Zaključeno z zaporedno številko:________________  Podpis in pečat kluba:  

Datum:_________________           ___________________________________ 



 

67 
 

RP – priloga 9B /pravica nastopa MLAJŠE STAROSTNE KATEGORIJE – 52., 55. in 56. člen / 

KOŠARKARSKA KLUB  Davčna št.:  Matična št.: 

PRIJAVLJA IGRALCE / IGRALKE ZA POTRDITEV PRAVICE NASTOPA  

ime ekipe:  FANTJE U19, U17, U15, U13, U11, U9 DEKLETA U19, U17, U15, U13, U11, U9 Sezona 20.. / 20.. 

 

Zap Status igralca PODATKI O IGRALCU 

št. košarkarska št. posoja PRIIMEK IME rojen (10 mest) kraj pošta Podpis igralca 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

13.              

14.              

15.              

16.              

17.              

18.              

19.              

20.              

21.              

22.              

23.              

24.              

25.              

Zaključeno z zaporedno številko: _______________  Podpis in pečat kluba:  

Datum: ________________ ___________________________________ 


