
 

 

Ljubljana, 11. 7. 2017 
KLUBOM  
 
 

NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE ZA REGISTRACIJO  IN PRIDOBITEV 
PRAVICE NASTOPA ZA TUJE DRŽAVLJANE V MLAJŠIH KATEGORIJAH  

 
Registracijska komisija je na osnovi določil Registracijskega pravilnika KZS pripravila 
navodila, v katerih posreduje vse informacije pomembne za registracijo tujih državljanov v 
mlajših starostnih kategorijah (registracija, pravica nastopa, roki, ipd.). 
 
I. OSNOVNA NAČELA 
 
1. SPLOŠNA DOLOČILA - 40. člen (pravica registracije tujega igralca mlajših starostnih 
kategorij) 
Klubi ne morejo registrirati tujih igralcev mlajših starostnih kategorij, razen pod posebnimi 
okoliščinami. Vlogo lahko posredujejo vsi klubi člani KZS, ki sodelujejo v tekmovanjih in sicer 
v naslednjih treh primerih: 
 
1. igralec tuj državljan z urejenim stalnim bivališčem in zdravstvenim zavarovanjem, ki 
obiskuje osnovno ali srednjo šolo v Sloveniji, 
Klub mora Registracijski komisiji KZS dostaviti Prijavo za prvo registracijo tujega igralca 
mlajših starostnih kategorij (obrazec RP – 3A) z naslednjo priloženo dokumentacijo: 
a. fotokopijo potnega lista, kar dokazuje starost in državljanstvo, 
b. potrdilo o prebivališču, kar dokazuje da ima skupaj s starši ali njihovimi skrbniki urejeno 
stalno bivališče ali bivalno dovoljenje v Sloveniji, 
c. potrdilo o šolanju, kar dokazuje da redno obiskujejo osnovno ali srednjo šolo v Sloveniji, 
d. fotokopijo kartice zdravstvenega zavarovanja, 
 
DODATNO ZARADI PREJETIH NAVODIL FIBA: 
e. izjavo igralca (v slovenščini in angleščini), da ni bil nikoli prej registriran v drugi državi 
(izjavo morajo podpisati tudi starši), 
f. Registracijska komisija KZS je dolžna od tuje košarkarske zveze, katere državljanstvo ima 
igralec, pridobiti izjavo, da igralec tam ni bil nikoli registriran. 
Za igralce, kateri so že registrirani, vendar pri registraciji niso predložili izjave starša, da 
igralec še ni bil registriran oziroma Registracijska komisija ni pridobila potrdila tuje 
košarkarske zveze, je potrebno urediti manjkajočo dokumentacijo. Prav tako morajo igralci 
dostaviti kopijo potnega lista. 



 

 

O registraciji igralca iz te točke odloča Registracijska komisija KZS. 
Registracija se mora s predložitvijo potrdila o šolanju obnoviti vsako tekmovalno sezono.  
 
2. igralec tuj državljan, ki prihaja iz tujine in opravi v Sloveniji prvo registracijo, 
Registracijska komisija KZS mora pred pričetkom postopka za registracijo igralca pridobiti 
potrdilo tuje košarkarske zveze, da igralec še ni bil registriran. Klub je dolžan Registracijski 
komisiji KZS posredovati kopijo potnega lista s prošnjo, da preveri ali je igralec že bil 
registriran pri tuji košarkarski zvezi. Po prejemu negativnega odgovora, Registracijska 
komisija KZS obvesti klub, da lahko prične s postopkom registracije. 
Klub mora Registracijski komisiji KZS dostaviti Prijavo za prvo registracijo tujega igralca 
mlajših starostnih kategorij (obrazec RP – 3A) z naslednjo priloženo dokumentacijo: 
a. fotokopijo potnega lista, kar dokazuje starost in državljanstvo, 
b. potrdilo o prebivališču, kar dokazuje da ima urejeno stalno bivališče ali bivalno dovoljenje v 
Sloveniji, 
c. potrdilo o šolanju, kar dokazuje da redno obiskujejo osnovno ali srednjo šolo v Sloveniji) 
 
DODATNO ZARADI PREJETIH NAVODIL FIBA: 
e. izjavo igralca (v slovenščini in angleščini), da ni bil nikoli prej registriran v drugi državi 
(izjavo morajo podpisati tudi starši), 
f. Registracijska komisija KZS je dolžna od tuje košarkarske zveze, katere državljanstvo ima 
igralec, pridobiti izjavo, da igralec tam ni bil nikoli registriran. 
Za igralce, kateri so že registrirani, vendar pri registraciji niso predložili izjave starša, da 
igralec še ni bil registriran oziroma Registracijska komisija ni pridobila potrdila tuje 
košarkarske zveze, je potrebno urediti manjkajočo dokumentacijo. Prav tako morajo igralci 
dostaviti kopijo potnega lista. 
 
O registraciji igralca iz te točke odloča Registracijska komisija KZS. 
Registracija se mora s predložitvijo potrdila o prebivališču in potrdila o obnoviti vsako 
tekmovalno sezono. 



 

 

3. igralec tuj državljan, ki prestopa iz kluba v tujini v skladu s pravili FIBA (special case). 
Poznamo dve vrsti prestopov na osnovi posebnih primerov:  
 
A. PRESTOPI, KI NISO POVEZANI S KOŠARKO  
Klub posreduje na naslov Registracijske komisije Slovenije zahtevo za sprožitev postopka za 
pridobitev LOC – za prestop, ki ni povezan s košarko, v kateri navede iz katerega kluba in 
države igralec prihaja in zahtevku doda naslednje dokumente, ki morajo biti napisani 
oziroma prevedeni v angleščino: 
a. kopijo potnega lista, 
b. izjavo staršev, da dovoljujejo mednarodni prestop igralca v nov klub in da bodo v času 
bivanja v Sloveniji skrbeli za otroka, 
c. potrdilo o prebivališču, da ima igralec skupaj s starši ali njihovimi skrbniki urejeno stalno 
bivališče ali bivalno dovoljenje v Sloveniji, 
d. potrdilo o šolanju, da redno obiskujejo osnovno ali srednjo šolo v Sloveniji, 
e. potrdilo o zaposlitvi staršev. 
Po prejemu dokumentacije Registracijska komisija KZS dokumentacijo posreduje na naslov 
FIBA, ki izda odločbo o prestopu. 
 
B. PRESTOPI, KI SO POVEZANI IZKLJUČNO S KOŠARKO 
O podelitvi posebnih statusov tujim igralcem do 18. leta starosti, ki prestopajo v Slovenijo v 
okviru pravil »FIBA special cases U18«, odloča na prvi stopnji Registracijska komisija KZS na 
podlagi mnenja Strokovnega sveta KZS. V primeru pritožbe na odločitev Registracijske 
komisije KZS odloča na drugi stopnji Izvršni odbor KZS. V skladu z določili Pravil FIBA lahko v 
Slovenijo v eni tekmovalni sezoni prestopi največ 10 igralcev mlajših od 18 let in Slovenijo 
zapusti največ 5 igralcev mlajših od 18 let. 
 
Pričetek postopka za ureditev prestopa v okviru pravil “FIBA special cases U18” 
Klub posreduje na naslov Registracijske komisije Slovenije najkasneje do 1. junija vsako leto 
vlogo za sprožitev postopka za pridobitev LOC – special case, ki mora biti podana v 
slovenščini, v kateri navede: 
a. osnovne podatke o klubu v katerega igralec prestopa, 
b. osnovne podatke o igralcu, ki prestopa, 
c. še osnovne podatke o agentu v primeru, da igralca zastopa agent, 
d. starostno kategorijo ali kategorije za katere bo igralec pridobival pravico nastopanja, 
e. podatke o državi in klubu iz katerega prihaja. 
f. oceno kakovosti in perspektivnosti igralca (oceno poda planirani trener novega kluba na 
posebnem obrazcu, ki ga predpiše Strokovni svet KZS), 
Ustreznost in popolnost pravočasno dospelih vlog oziroma zahtevkov ugotavljaRegistracijska 



 

 

komisija KZS. Ustrezne in popolne vloge komisija posreduje Strokovnemu svetu KZS, ki jih 
obravnava na podlagi internega postopka in kriterijev, sam postopek pa mora biti izpeljan v 
času počitnic. 
 
II. VLOGA KZS ORGANOM FIBA 
 
Vlogi KZS je potrebno priložiti naslednje dokumente in dokazila, ki jih priskrbi klub morajo 
biti v angleščini oziroma mora klub poskrbeti za prevod: 
a. kopija potnega lista, 
b. izjavo igralca ter staršev oziroma skrbnikov, da soglašajo z izvedbo postopka, 
c. dokazilo o ureditvi ustreznih pogojev bivanja (potrdilo o začasnem bivanju), 
d. dokazilo o nadaljnjem izobraževanju ali možnostih ureditve nadaljnjega izobraževanja 
(potrdilo o šolanju ali potrdilo o možnosti vpisa v naslednjem šolskem  letu), 
e. srednjeročni (praviloma štiriletni) strokovno organizacijski program dela mlajših 

kategorij 
kluba, 
f. program treniranja in razvoja igralca ter projekcijo vključevanja tega igralca v strokovno 
organizacijski program dela mlajših kategorij kluba, 
g. pisno izjavo igralca, staršev oziroma skrbnikov, novega kluba in predstavnika KZS da bo 
igralec do 18 leta za čas priprav in tekmovanj na razpolago reprezentanci svoje matične 
države, če te obveznosti niso v neskladju s šolskimi aktivnostmi, 
h. dokazilo o plačanem nadomestilu, ter soglasje obeh nacionalnih zvez, da se strinjata z 
višino nadomestila (plačilo poteka preko obeh nacionalni zvez). 
Če se vpletene strani ne morejo dogovoriti o višini nadomestila, Generalni sekretar FIBA 
določi razumen znesek za nadomestilo/odškodnino, katere višina se določi predvsem na 
vložku kluba, ki je vplival na dosedanji razvoj igralca. Nadomestilo /odškodnina se nakaže 
nacionalni zvezi iz katere prihaja igralec, le-ta pa znesek razdeli med klube, ki so prispevali k 
razvoju tega igralca. 
 
Po prejemu dokumentacije FIBA izda sklep, da je potrebno vplačati prispevek v FIBA 
»Solidarity Fund«, nakazilo se izvede direktno na TRR FIBA. 
Po vplačilu zneska FIBA izda dokončno odločbo o prestopu igralca in na osnovi tega 
Registracijska komisija KZS opravi registracijo in podeli pravico nastopa. 



 

 

III. OSTALO 
 
A. Naknadna možnost prestopa igralca 
V primeru, da posameznim izbranim igralcem prestop v Slovenijo s strani FIBA ni odobren, 
se lahko do zapolnitve maksimalnega števila igralcev, predlaga v postopek pri FIBI novega 
igralca, pri tem Registracijska komisija KZS upošteva s strani Strokovnega sveta KZS že 
pripravljen in predlagan vrstni red. 
 
B. Finančne obveznosti kluba 
Vse s postopkom določene in tudi ostale finančne obveznosti, ki izhajajo in nastanejo zaradi 
izpeljave celotnega postopka, gredo v breme kluba, ki je posredoval zahtevek oziroma vlogo. 
 
C. Pritožba 
Zoper odločitev Registracijske komisije KZS na prvi stopnji je možna pritožba. Pritožbo je 
potrebno vložiti v roku 8 dni po prejemu odločbe Registracijske komisije. O pritožbi odloča 
Izvršni odbor KZS. 
 
D. Podaljšanje statusa 
Registracija se lahko vsako leto obnovi ob dostavi naslednje dokumentacije v okviru pravil 
“FIBA special cases U18” 
a. potrdilo o začasnem bivanju, 
b. potrdilo o šolanju, 
c. podanem pozitivnem mnenju Strokovnega sveta KZS (oceno kakovostni in perspektivnosti 
poda trener kluba na posebnem obrazcu, ki ga predpiše Strokovni svet KZS). 
 
 
Športni pozdrav. 
 
Član        Predsednik  
Registracijske komisije KZS     Registracijske komisije KZS 
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