
 

Ljubljana, 30.11. 2019 
 
Košarkarskim klubom 
 
Zadeva: PRESTOPI IGRALCEV 
 
V skladu z 26. in  57. členom Registracijskega pravilnika Registracijska komisija KZS 
posreduje informacijo o terminih prestopov igralcev iz kluba v klub in možnosti prehoda 
igralcev iz ekipe v ekipo. 
 
26. člen 

a. klubi, ki nastopajo v članski kategoriji v 1., 3. in 4. moške SKL in 1. ženski SKL lahko 
vlagajo Zahtevke za prestop oziroma registracijo tujega državljana do tri dni pred 
začetkom 2. dela tekmovanj: 
- 1. moška SKL najkasneje do 26. 2. 2020, 
- 3. moška SKL najkasneje do 26. 2. 2020, 
- 4. moška SKL najkasneje do 26. 2. 2020, 
- 1. ženska SKL najkasneje do 29. 1. 2020, 

b. klubi, ki nastopajo v članski kategoriji v 2. moški SKL lahko vlagajo Zahtevke za 
prestop oziroma registracijo tujega državljana do tri dni do druge polovice prvega 
dela tekmovanja: 
- 2. moška SKL najkasneje do 18. 12. 2019, 

c. klubi, ki nastopajo v mlajših kategorijah lahko vlagajo Zahtevke za prestop oziroma 
registracijo igralca s podeljenim posebnim statusom najkasneje do 15. 1. 2020. 

Dokumentacija za ureditev prestopa (vložen zahtevek za prestop, izpisnica, obrazec RP 9A 
oziroma RP 9B) oziroma registracijo tujca (vložen Zahtevek za registracijo tujca, pridobljen 
LoC, Zagotovilo kluba in obrazec RP 9A oziroma RP 9B) mora biti dostavljen Registracijski 
komisiji najkasneje zadnji dan do 16 ure. Nepopolne dokumentacije oziroma prepozno 
dostavljeno dokumentacijo Registracijska komisija ne bo obravnavala. 
 
57. člen 
a. prehodi igralcev med ekipami: 
- klub, ki nastopa v članskem ligaškem tekmovanju z dvema ali več ekipami, lahko med 
sezono, najkasneje do pet kol pred s koledarjem tekmovanja določenim zaključkom 
zadnjega dela ligaškega 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. 



 

- klub, ki nastopa v tekmovanju iste mlajše starostne kategorije z dvema ali več 
ekipami, lahko med sezono od drugega kola drugega dela tekmovanja najkasneje do pet 
krogov pred zaključkom zadnjega dela ligaškega 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. 
 
b. dopolnjevanje ekip: 
- med sezono lahko klub dopolni seznam članske ekipe z za klub registriranimi igralci 
članske kategorije in za klub registriranimi igralci mlajših starostnih kategorij,  najkasneje do 
s koledarjem tekmovanja določenim terminom kola, ki je do pet kol pred zaključkom 
zadnjega dela ligaškega tekmovanja za posamezno ekipo kluba.  
- 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, U11 in U9 z registriranimi igralci kluba. 
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