
 

 

Ljubljana, 18. 6. 2018 
 

NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE 
v kategoriji članov, članic, fantov in deklet U19, U17, U15, U13, U11, U9  

v tekmovalni sezoni 2018/2019 
 
Na osnovi določb Registracijskega pravilnika Registracijska komisija izdaja navodila, ki jih morajo klubi 
upoštevati pri oddaji dokumentacije za podelitev pravice nastopa v tekmovalni sezoni 2018/2019. 
 

1. PRVA REGISTRACIJA SLOVENSKEGA DRŽAVLJANA /8.,9. in 10. člen Registracijskega pravilnika/ 
Za igralce, ki še niso registrirani, klub posreduje Registracijski komisiji KZS v pisni obliki (posredovanje 
dokumentov po elektronski pošti v skladu z navodili, ki smo jih prejeli s strani Informacijske pooblaščenke, ni 
dovoljeno) izpolnjen obrazec (RP-priloga 3) "Prijava za prvo registracijo" z naslednjimi prilogami : 
1. kopijo enega izmed dokumentov, ki dokazujejo starost in državljanstvo RS – (kopija izpisa iz matične knjige 
ali  kopija potnega lista ali kopija obeh strani osebne izkaznice), 
2. kopijo kartice zdravstvenega zavarovanja. 
 

2. PRVA REGISTRACIJA TUJEGA DRŽAVLJANA MLAJŠIH KATEGORIJ /40. člen Registracijskega pravilnika/ 
Za igralce tuje državljane v mlajših starostnih kategorijah, ki še niso registrirani, klub posreduje  Registracijski 
komisiji KZS v pisni obliki (posredovanje dokumentov po elektronski pošti v skladu z navodili, ki smo jih prejeli 
s strani Informacijske pooblaščenke, ni dovoljeno) izpolnjen obrazec (RP-priloga 3a) "Prijava za prvo registracijo 
– posebni status" z naslednjimi prilogami : 
1. fotokopijo potnega lista – (dokazilo o državljanstvu in starosti), 
2. potrdilo o prebivališču (dokazilo da ima urejeno stalno bivališče ali bivalno dovoljenje), 
3. potrdilo o prebivališču staršev (dokazilo da ima urejeno stalno bivališče ali bivalno dovoljenje), 
4. potrdilo o šolanju (redno obiskujejo osnovno ali srednjo šolo v Sloveniji), 
5. kopijo kartice zdravstvenega zavarovanja, 
6. obrazec FIBA za samoopredelitev (»Self Declaration«) – ni potrebno za igralce, ki prestopajo v okviru 
postopka FIBA za pridobitev posebnega statusa. 
 

3. PRESTOPNI ROK / 14., 15. in 16. člen Registracijskega pravilnika/ 
a. prestopni rok za člane in članice je od 1. do 15. septembra 2018, 
b. prestopni rok za fante U19, U17, U15 in U13 je: 
- prvi del od 3. maja do 10. maja 2018 in  
- drugi del od 20. do 31. avgusta 2018 (prestop v prvem delu izključuje možnost prestopa v drugem delu), 
c. prestopni rok za dekleta U19, U17, U15 in U13 je od 20. do 31. avgusta 2018, 
d. prestopni rok za fante in dekleta U11 in U9 je od 15. do 30. novembra 2018. 
 
Opozorili: 



 
1. Klubi morajo posredovati vso dokumentacijo vezano na prestope igralcev v času prestopnih rokov. 
2. V kolikor klubi posredujejo dokumentacijo za prestop po preteku prestopnega roka in pred odigranim prvim 
krogom ligaškega tekmovanja, bo pravica nastopa igralcu podeljena po odigrani prvi tekmi ligaškega tekmovanja. 

 
 
4. POSOJA IN PREKLIC POSOJE IGRALCEV IN IGRALK - 47., 48., 49. in 50. člen Registracijskega pravilnika 

 
I. POSOJA IGRALCA (RP – 6)  
je možna do roka, ko so klubi dolžni posredovati potrebno dokumentacijo za pridobitev pravice nastopa. 
Urejanje instrumenta posoje po tem roku ni več mogoče. Vsaka moška ekipa lahko ima največ dva posojena 
igralca, vsaka ženska ekipa ima lahko največ pet posojenih igralk. 
 
Opozorilo: 
Posoja igralcev, katerim je podeljena pravica nastopa v ekipe, ki sodelujejo v kvalifikacijah za nastop v 1. SKL za 
fante U19, U17, U15 in U13, velja za celotno tekmovalno sezono 2018 /2019. 

 
II. PREKLIC POSOJE IGRALCA (RP – 6A)  
je možen za igralce članske kategorije in igralce mlajših kategorij U19 in U17, ki so posojeni izključno v članske 
ekipe klubov 1., 2., 3., 4. SKL za člane in 1. SKL za članice do tri delovne dni pred začetkom drugega dela 
tekmovanja. Igralec po preklicu posoje in pridobitvi pravice nastopa ne more prestopiti ali biti ponovno posojen 
v isti ali drug klub. Obrazec za preklic posoje klub posreduje na naslov Registracijske komisije KZS sočasno z 
dodatnim obrazcem za podelitev pravice nastopa igralca/igralke RP 9A. 
 
 

5. POTRDITEV PRAVICE NASTOPA / 51., 52., 53., 54. in 55. člen Registracijskega pravilnika/ 

 
I. MLAJŠE STAROSTNE KATEGORIJE U19, U17, U15 in U13 
izpolnjen obrazec RP – priloga 9B za mlajše starostne kategorije s prilogami (obrazci za posojo) za največ 30 
igralcev dostavijo klubi Registracijski komisiji KZS (lahko tudi po elektronski pošti) do naslednjih terminov: 
a. za ekipe fantov U19, ki sodelujejo v predkvalifikacijah – do petka, 4. 5. 2018, 
b. za ekipe fantov U19, ki sodelujejo v prvem delu kvalifikacij – do torka, 8. 5. 2018, 
c. za ekipe fantov U17, U15, U13, ki sodelujejo v kvalifikacijah – do torka, 8. 5. 2018, 
d. za ekipe fantov U19, ki sodelujejo v 2. delu kvalifikacij – do torka, 4. 9. 2018, 
e. za ekipe fantov U19, ki ne sodelujejo v kvalifikacijah – do četrtka, 6. 9. 2018, 
f. za ekipe fantov U17 in U15 - do četrtka, 6. 9. 2018, 
g. za ekipe deklet U15 - do četrtka, 6. 9. 2018, 
h. za ekipe fantov U13 - do torka, 11. 9. 2018, 
i. za ekipe deklet U19, U17 in U13 - do torka, 11. 9. 2018. 
 



 
Opozorilo:  
1. Klub posreduje obrazec RP 9B samo enkrat pred začetkom tistega dela, v katerem ekipa prvič nastopi v 
tekmovanju. 

 
II. ČLANSKA KATEGORIJA 
izpolnjen obrazec RP – priloga 9A za člansko kategorijo s prilogami (obrazci za posojo) za največ 22 igralcev 
dostavijo klubi Registracijski komisiji KZS (lahko tudi po elektronski pošti) do naslednjih terminov: 
- za ekipe članov Lige Nove KBM, 2., 3. in 4. SKL in članic do torka, 25. 9. 2018. 

 
III. MLAJŠE STAROSTNE KATEGORIJE U11 in U9 
izpolnjen obrazec RP – priloga 9B za mlajše starostne kategorije s prilogami (obrazci za posojo) za največ 30 
igralcev dostavijo klubi Registracijski komisiji KZS (lahko tudi po elektronski pošti) do naslednjih terminov: 
a. za ekipe fantov in deklet U11 - do torka, 18. 12. 2018, 
b. za ekipe fantov in deklet U9 - do torka, 18. 12. 2018. 
Registracijska komisija bo za tekmovanja U11 in U9 izdala dodatna tehnična navodila. 
 

IV. NAMESTITEV FOTOGRAFIJ ZA IGRALCE 
Klubi so dolžni sami namestiti fotografije igralcev v Basket hotelu in nato Seznam igralcev / igralk s podeljeno 
pravico nastopa natisnili oziroma ga shraniti v elektronski obliki.  
Klubi so tako dolžni po prejemu liste igralcev / igralk s podeljeno pravico nastopa namestiti fotografije igralcev v 
elektronski obliki velikosti do 200 KB v jpg. formatu. Na fotografiji mora biti viden obraz igralca, obrnjen proti 
kameri. 
V kolikor imajo posamezni igralci že nameščene fotografije, ki pa niso več aktualne, mora klub fotografije 
nadomestiti z novimi. Prav tako mora klub zamenjati fotografije igralcev po prejetem obvestilu Registracijske 
komisije KZS, če fotografije niso ustrezne. 
 
Opozorili: 
1. Klubi morajo posredovati vso dokumentacijo in namestiti fotografije v aplikaciji do navedenih rokov. 
2. V kolikor klubi posredujejo dokumentacijo za podelitev pravice nastopa naknadno, vendar pred pričetkom 
tekmovanja, Registracijska komisija KZS podeli pravico nastopa in opravi ostale naloge (odobritev prestopa, prva 
registracija) in v skladu z 17. členom Tekmovalnih propozicij zaračuna stroške podelitve v znesku od 30 do 60 
EUR glede na rok dostave dokumentacije. 
 
 

6. PRESTOPI MED TEKMOVALNO SEZONO / 2. in 16. člen Registracijskega pravilnika/ 

 
I. IGRALEC BREZ PODELJENE PRAVICE NASTOPA ALI IGRALEC, KI PRESTOPA IZ TUJINE, LAHKO 
PRESTOPI V DRUG KLUB: 
Klubi morajo posredovati vso potrebno dokumentacijo (Zahtevek za prestop, izpisnica, LoC za prestop iz tujine, 
sklep FIBA): 
a. za nastop v ekipi mlajših starostnih kategorij do 15. januarja 2019, 



 
b. za nastop v ekipi članske kategorije v klubu, ki nastopa v 1., 3. in 4. moški SKL in 1. ženski SKL do tri dni pred 
začetkom drugega dela tekmovanja, 
c. za nastop v ekipi članske kategorije v klubu, ki nastopa v 2. moški SKL do tri dni pred začetkom druge 
polovice prvega dela tekmovanja. 
 
 

II. IGRALEC S PODELJENO PRAVICO NASTOPA V OKVIRU KZS LAHKO PRESTOPI V DRUG KLUB: 
Klubi morajo posredovati vso potrebno dokumentacijo (Zahtevek za prestop, izpisnica) za nastop v ekipi članske 
kategorije v klubu, ki nastopa v 1., 3. in 4. moški SKL in 1. ženski SKL do tri dni pred začetkom drugega dela 
tekmovanja oziroma klub, ki nastopa v 2. moški SKL do tri dni pred začetkom druge polovice prvega dela 
tekmovanja. 
 

7. NAKNADNA POTRDITEV PRAVICE NASTOPA / 57. člen Registracijskega pravilnika/ 
V kolikor želi klub po preteku roka za vložitev dokumentacije dodatno pridobiti pravico nastopa za 
igralca/igralko, posreduje izpolnjen obrazec RP – priloga 9A ali 9B in potrebno dokumentacijo (prva registracija, 
zahtevek za prestop, prehod iz ene v drugo ekipo v isti starostni kategoriji) samo za tega igralca/igralko: 

a. med sezono lahko klub dopolni seznam članske ekipe z za klub registriranimi igralci članske kategorije in 
z igralci mlajših starostnih kategorij kluba brez podeljene pravice nastopa v članski kategoriji, do pet 
krogov pred zaključkom ligaškega dela tekmovanja, 

b. igralci, starejši od 22 let, s podeljeno pravico nastopa za nastop v članskih mednarodnih ali mednarodnih 
regionalnih tekmovanjih, ne morejo pridobiti pravice nastopa za mlajšo (B) ekipo kluba v državnem 
prvenstvu, 

c. 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, v primeru prestopa v drug klub v članski kategoriji, je dolžan predložiti izpisnico kluba, iz katerega 
je igralec odšel v tujino, 

d. med sezono do pet krogov pred zaključkom ligaškega dela tekmovanja lahko klub dopolni seznam ekipe 
mlajše starostne kategorije z registriranimi igralci kluba, 

e. klub, ki nastopa v ligaškem tekmovanju z dvema ali več ekipami, lahko med sezono, do pet krogov pred 
zaključkom rednega ligaškega dela tekmovanja ekipe višjega ranga, dopolni seznam s podeljeno pravico 
nastopa ekipe višjega ranga tekmovanja z igralci ekipe nižjega ranga tekmovanja (iz B v A ekipo), ki s tem 
izgubijo pravico nastopa za ekipo nižjega ranga istega kluba, 

f. klub, ki nastopa v tekmovanju iste mlajše starostne kategorije fantov U19, U17, U15 in U13 z dvema ali 
več ekipami, lahko med sezono od drugega kola drugega dela tekmovanja do pet krogov pred 
zaključkom rednega ligaškega dela tekmovanja (datum opredeljen s koledarjem tekmovanja) ekipe 
višjega ranga, dopolni seznam s podeljeno pravico nastopa ekipe višjega ranga tekmovanja z igralci ekipe 
nižjega ranga tekmovanja (iz C v B in A ekipo, iz B v A ekipo), ki s tem izgubijo pravico nastopa za ekipo 
nižjega ranga istega kluba,  

g. igralec mlajše starostne kategorije, ki je prestopil v drug klub v prvem ali 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. 

 



 
Rok za dostavo popolne dokumentacije za dodatno potrditev pravice nastopa je za ekipe: 
a. vseh mlajših starostnih kategorij do torka, do 12.00 ure in 
b. članske kategorije do srede, do 12.00 ure, 
Ob upoštevanju teh rokov bo igralcu/igralki podeljena pravica nastopa za tekme, ki se igrajo v petek, soboto ali 
nedeljo. 
 

9. POSREDOVANJE GRADIVA 
a. gradivo v pisni obliki (dokumentacija za prvo registracijo, potni list igralcev tujih državljanov) se posreduje na 
naslov:  
Košarkarska zveza Slovenije/registracija igralcev, Leskoškova 12, 1000 LJUBLJANA, 
 
b. gradivo v elektronski obliki (zahtevki za prestop, zahtevek za registracijo tujca z zagotovilom, Obrazci RP 9A in 
RP 9B) se posreduje na naslova:  
registracija@kzs.si in boris.majer@kzs.si. 
 
Posebna opozorila: 
1. klubi - ZAMUDNIKI sami nosijo vse morebitne posledice za nepravočasno izdane pravice nastopa in s tem 
povezane stroške, 
2. posredovane vloge, ki bodo vložene na neustreznih obrazcih, nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo 
posredovane v skladu z navodili, bo registracijska komisija zavračala. 
 
Športni pozdrav. 
 
 
 
Član          Predsednik  
Registracijske komisije KZS       Registracijske komisije KZS 
 
Boris MAJER         Damijan Korošec 


