
 

Ljubljana, 19. 8 2019 
 

NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE ZA REGISTRACIJO  
IN PRIDOBITEV PRAVICE NASTOPA ZA TUJE DRŽAVLJANE V ČLANSKI KATEGORIJI ZA KLUBE 

3. IN 4. SKL ZA ČLANE V TEKMOVALNI SEZONI 2019/2020 
 
Registracijska komisija KZS je na osnovi določil Registracijskega pravilnika KZS pripravila navodila, v 
katerih posreduje vse informacije, ki so pomembne za registracijo tujcev (registracija, pravica 
nastopa, roki, zamenjave, takse, ipd.). 
 

1. SPLOŠNA DOLOČILA (30. člen RP) 

Za igralce, ki prestopajo iz ene države v drugo mora biti izdan ustrezen dokument »Letter of 
Clearance« (LoC), ki ga izdaja FIBA na osnovi vloženega zahtevka KZS in izdanega soglasja 
košarkarska zveza države, v kateri je bil igralec nazadnje registriran. 
Izdaja LoC je dokončna in se lahko zavrne samo v primeru, če ima igralec s klubom veljavno pogodbo. 
 

2. POSTOPEK REGISTRACIJE IGRALCA 
a. pridobitev LoC (31. člen RP) 
Vlogo za pridobitev LoC vloži klub na Registracijsko komisijo KZS. 
Vloga mora vsebovati osebne podatke o igralcu (priimek in ime, rojstni podatki), podatke o agentu 
igralca ter klubu in državi iz katere prihaja. Klub mora ob vlogi posredovati tudi kopijo potnega lista 
in sliko v elektronski obliki. V primeru, da igralec ni bil registriran pri nacionalni košarkarski zvezi pod 
okriljem FIBA (igralec nastopal npr. v NCAA ali drugih akademskih tekmovalnih), mora biti priložen 
tudi dokument »Self declaration«. 
Po prejemu vloge, ki mora biti poslana po elektronski pošti na naslov basket@kzs.si, 
boris.majer@kzs.si in registracija@kzs.si,  Registracijska komisija KZS vloži zahtevo v aplikaciji FIBA za 
izdajo LoC. Klub s strani FIBA prejme račun za plačilo 250 CHF, ki ga poravna s kreditno kartico.  
Po izpolnitvi vseh pogojev (priložena potrebna dokumentacija in urejeno plačilo 250 CHF), FIBA 
potrdi, da je zahtevek popoln in ga posreduje košarkarski zvezi države, kjer je igralec registriran. 
Košarkarska zveza države, kjer je igralec registriran, ima 6 dni časa, da odgovori na zahtevo. 
Po prejemu odgovora košarkarske zveze FIBA izda LoC v kolikor je odgovor pozitiven, v kolikor je 
odgovor negativen, izdajo LoC zavrne oziroma nadaljuje postopek. 
 
c. pravica registracije tujega igralca (41. člen RP) 
Klub 3. in 4. moške SKL lahko vloži zahtevek za registracijo tujega igralca članske kategorije v 
tekmovalni sezoni 2019/2020 od 1. avgusta 2019 do tri dni pred začetkom 2. dela tekmovanja. 
 
d. registracija igralca (RP - priloga 7) 
Prijava za registracijo tujega igralca članske kategorije lahko klub posreduje v papirni obliki: 
- obrazec RP_7 Prijava za registracijo tujca, na kateri je  je potrebno izpolniti vse podatke, tudi 

podatke o agentu igralca oziroma zapisati, da igralec nima agenta, 
- 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, 
 



 

e. registracija igralca (37. člen RP) 
Po prejemu LoC je Registracijska komisija KZS dolžna registrirati igralca v roku dveh delovnih dni, 
Registracijska komisija KZS mesečno izdaja odločbe o opravljenih registracijah tujcev. 
 
f. podelitev pravica nastopa igralcu (52. člen RP) 
Ob registraciji igralca Registracijska komisija KZS podeli igralcu na osnovi prejetega obrazca RP 9A 
pravico nastopa. 
 
g. administrativna taksa 
Klubi so dolžni KZS poravnati ob registraciji igralca administrativno takso v višini 100 EUR. 
 

3. PRESTOPI IGRALCEV TUJIH DRŽAVLJANOV MED TEKMOVALNO SEZONO (44. člen RP) 
Igralec tuj državljan med tekmovalno sezono ne more prestopit v drug klub v Sloveniji. 
 

4. PRIDOBLJENO SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO (45. člen RP) 
V kolikor igralec, ki ima podeljeno pravico nastopa, pridobi slovensko državljanstvo med tekmovalno 
sezono, se lahko registrira kot slovenski državljan v času rednega prestopnega roka od 1. septembra 
do 15. septembra. Klub, ki vloži zahtevek za registracijo igralca je dolžan poravnati takso, ki jo 
zaračunava FIBA. 
V kolikor igralec, ki nima podeljene pravice nastopa, pridobi slovensko državljanstvo med 
tekmovalno sezono, se lahko registrira kot slovenski državljan v klubu 3. in 4. moške SKL, ki lahko 
vloži zahtevek za registracijo tujega igralca članske kategorije v tekmovalni sezoni 2019/2020 do tri 
dni pred začetkom 2. dela tekmovanja. 
 

5. PODELITEV PRAVICE NASTOPA ( (56. člen RP) 
Klub 3. in 4. SKL za člane lahko na seznamu igralcev s podeljeno pravico nastopa za člansko 
ekipo do 22 igralcev. 
 
Klub 3. in 4. SKL lahko za slovenskega igralca in doma vzgojenega igralca članske kategorije s 
podeljeno pravico nastopa v tekmovalni sezoni 2019/2020 vloži zahtevek za prestop in 
podelitev pravice nastopa do tri dni pred začetkom 2. dela tekmovanja, 
 
Klub mladega igralca s podeljenim posebnim statusom (fantje U19, U17) in igralca mlajših 
starostnih kategorij (fantje, dekleta U19, U17) med tekmovalno sezono ne more zamenjati. 
 
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. 
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