Ljubljana, 23. 9. 2017
KLUBOM ČLANOM KZS

NAVODILA REGISTRACIJSKE KOMISIJE O PRESTOPIH IGRALCEV

A. PRESTOPI V ČASU PRESTOPNIH ROKOV
1. PRESTOPNI ROKI (13. člen RP)
Prestopni roki so:
a. v članski kategoriji od 10. avgusta do 10. septembra.
b. v starostnih kategorijah fantov U19, U17, U15, U13 let v dveh delih:
prvi del od 20. aprila do 10. maja,
drugi del od 10. do 31. avgusta,
c. v starostnih kategorijah deklet U19, U17, U15, U13 let od 10. do 31. avgusta,
d. v starostnih kategorijah fantov in deklet U11 in U9 let od 15. novembra do 15. decembra.
Igralec, ki prestopi v času prvega dela prestopnega roka mlajših starostnih kategorij za fante, ne more
ponovno prestopiti času prestopnega roka za člane oziroma v drugem delu prestopnega roka za mlajše
kategorije za fante.
2. VLOŽITEV ZAHTEVKA ZA PRESTOP (14. člen RP)
a. vloga zahtevka za prestop (RP_priloga 4)
Zahtevek za prestop na obrazcu RP - priloga 4 iz kluba v klub vloži klub, v katerega igralec prestopa.
Zahtevek morata podpisati predstavnik kluba in igralec, za igralce mlajše od 15 let tudi eden od staršev,
skrbnik ali posvojitelj, priložena morajo biti morebitna druga dokazila (izpisnica, kopija pogodbe, ipd.).
V vlogi morajo klubi izpolniti vse podatke (ime kluba, davčna in matična številka, priimek in ime igralca,
rojstne podatke, matično številko igralca) in označiti, katera dokumentacija je priložena vlogi (izpisnica,
pogodba) in v primeru potrebe izračuna nadomestila označiti za katero ekipo bo igralec predvidoma
pridobil pravico nastopa.
b. omejitev posredovanja vlog za prestop
Klubi, ki mu je izrečen suspenz zaradi neporavnanih obveznosti do KZS ali njenih članov, lahko vloži
zahtevek za prestop, vendar ga Registracijska komisija KZS ne obravnava do ukinitve suspenza.
Suspenz lahko izrečejo:
a. Generalni sekretar KZS ali Izvršni odbor KZS zaradi neporavnanih obveznosti do KZS in članov KZS,

b. Registracijska komisija KZS zaradi neporavnanih obveznosti iz naslova plačila nadomestila oziroma
odškodnine.
Registracijska komisija KZS zahtevek za prestop, ki ga vloži klub z izrečenim suspenzom, obravnava
najkasneje do:
a. 10. septembra za članske ekipe klubov 1., 2., 3. in 4. SKL za člane ter 1. SKL za članice,
b. 31. avgusta za ekipe mlajših starostnih kategorij U19, U17, U15 in U13,
c. 15. decembra za ekipe mlajših starostnih kategorij U11 in U9,
Po preteku teh rokov Registracijska komisija KZS zahtevke za prestop s sklepom zavrže.
3. PRAVICA PRESTOPA V ČASU PRESTOPNEGA ROKA (15. člen RP)
Pravico prestopa v prestopnem roku imajo:
- slovenski igralci z izpisnico (16. člen),
- slovenski igralci mlajši od 12 let z ali brez izpisnice v skladu z 32. členom Zakona o športu,
- slovenski igralci, ki jim poteče pogodba (17. člen),
- slovenski igralci, ki nastopajo brez podpisane pogodbe (18. člen),
- slovenski igralci klubov, ki prenehajo z delovanjem ali klubov, ki so izključeni iz tekmovanja oz. klubov,
ki izstopijo iz članstva KZS (25. in 26. člen),
- tuji igralec s podeljenim statusom doma vzgojenega igralca – »Homegrown Player«
(42. člen)
- tuji igralec članske kategorije, registriran pod posebnimi okoliščinami (38. člen),
- tuji igralec mlajših starostnih kategorij, registriran pod posebnimi okoliščinami iz prve točke 39. člena
(neurejeno slovensko državljanstvo) in druge točke 39. člena (prva registracija),
- igralci moške članske kategorije in moških mlajših kategorij U19, U17 in U15, ki jim v zadnjih petih
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 ligi NCAA, o tem Registracijsko komisijo KZS obvesti klub, v katerem je igralec
registriran;
- igralke ženske članske kategorije in ženskih mlajših kategorij U19, U17 in U15, ki jim v zadnjih treh
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 nastopale v ligi NCAA, o tem Registracijsko komisijo KZS obvesti klub, v katerem je igralka
registrirana.
4. MOŽNOST PREKLICA ZAHTEVKA ZA PRESTOP (19. člen RP)
Vloženi zahtevek za prestop je možno umakniti le v času prestopnega roka:
a. če zahtevek umakne klub, mora imeti pisno soglasje igralca za umik zahtevka,

b. če zahtevek umakne igralec, mora imeti pisno soglasje kluba, kateremu je podpisal zahtevek za
prestop, za umik zahtevka.
Po umiku zahtevka je igralec prost in lahko vloži nov zahtevek v času prestopnega roka. V kolikor v
prestopnem roku ne vloži novega zahtevka za prestop, igralec ostane član kluba.
5. PODPIS VEČ ZAHTEVKOV ALI NAVAJANJE NERESNIČNIH PODATKOV (20. člen RP)
Igralec, ki v času rednega prestopnega roka podpiše dva ali več zahtevkov za prestop in igralec ali klub,
ki v zahtevku za prestop navajata neresnične podatke, je disciplinsko odgovoren.
6. NEPOPOLN ZAHTEVEK (21. člen RP)
Če je zahtevek za prestop nepopoln, določi Registracijska komisija KZS ob prejemu takšnega zahtevka
vlagatelju rok 3 dni, v kateremu mora vlagatelj zahtevek dopolniti.
V kolikor vlagatelj zahtevka ne dopolni, Registracijska komisija KZS s sklepom zahtevek zavrže. Zoper
sklep o tem, da je zahtevek zavržen zaradi nepopolnega zahtevka, ni pritožbe.
7. IZPISNICA (16. člen RP)
a. izdaja izpisnice (RP - priloga 5)
Izpisnico izda klub in je dokument, ki omogoča prestop igralca iz kluba v klub brez plačila nadomestila
oziroma odškodnine.
Kot datum izdaje izpisnice se šteje datum, ko je izpisnico prejela Registracijska komisija KZS.
Klub oziroma igralec, ki pridobi izpisnico, lahko izpisnico deponira pri Registracijski komisiji KZS. V
primeru deponiranja izpisnice je rok njene veljavnosti dve tekmovalni sezoni (za čas dveh prestopnih
rokov).
Registracijska komisija KZS izpisnico priloži vloženemu Zahtevku za prestop oziroma izda LoC.
b. omejitev izdaje izpisnice
Klub, ki mu je izrečen suspenz zaradi neporavnanih obveznosti do KZS ali njenih članov, lahko izda
izpisnico samo igralcu članske kategorije v skladu z 25, 26 in 59. členom Registracijskega pravilnika.
V koliko klub, ki mu je izrečen suspenz zaradi neporavnanih obveznosti do KZS ali njenih članov, izda
izpisnico slovenskim igralcem mlajših starostnih kategorij in igralcem članske kategorije, ki prestopajo
prvič po dopolnjenem 19 letu, je takšna izpisnica neveljavna. Registracijska komisija KZS opozori klub
vlagatelja zahtevka in klub, ki je izdal izpisnico, na to, da je izpisnica neveljavna.
Slovenski igralci mlajših starostnih kategorij oziroma igralci članske kategorije, ki prestopajo prvič po
dopolnjenem 19. letu iz kluba, ki mu je izrečen suspenz Generalnega sekretarja KZS, Izvršnega odbora

KZS oziroma Registracijske komisije KZS, so izključeni ali so izstopili iz tekmovanja KZS (18., 25., 26. in
59. člen), lahko prestopijo v drug klub ob plačilu nadomestila KZS, ki ga izračuna Registracijska komisija
KZS, do višine terjatve, ki jo ima KZS in člani KZS do kluba, iz katerega igralec prestopa.
8. IGRALEC, KI MU JE POTEKLA POGODBA (18., 38., in 65. člen RP)
a. igralci slovenski državljani
V kolikor je igralcu potekla pogodba, je po koncu tekmovalne sezone prost. Igralec lahko prestopi v
drug klub izključno v času prestopnega roka. Klubu pripada odškodnina, ki mora biti opredeljena v
pogodbi med klubom in igralcem.
Če igralec, ki mu je potekla pogodba, v prestopnem roku ne vloži zahtevka za prestop, ostane član
kluba.
b. igralci tuji državljani
Tuj igralec članske kategorije, registriran pod posebnimi okoliščinami za klube 3. in 4. SKL za člane in 2.
SKL za članice, lahko prestopi iz kluba v klub izključno v času prestopnega roka.
V kolikor tuj igralec registriran pod posebnimi okoliščinami, v prestopnem roku ne vloži zahtevka za
prestop, ostane član kluba.
9. IGRALEC, KI JE NASTOPAL BREZ PODPISANE POGODBE (18. in 59. člen RP)
a. igralci mlajši do 19 let
Igralci mlajši od 19 let in igralci, ki prestopajo prvič po dopolnjenem 19. letu starosti, in nimajo
podpisane pogodbe s klubom, so po koncu vsake tekmovalne sezone prosti in lahko prestopijo v drug
klub izključno v času prestopnega roka, pod pogoji navedenimi v 59.členu RP (nadomestilo).
Če igralec, ki je imel podeljeno pravico nastopa brez podpisane pogodbe, v prestopnem roku ne vloži
zahtevka za prestop, ostane član kluba.
10. ODLOČITEV REGISTRACIJSKE KOMISIJE (22. člen RP)
Registracijska komisija KZS mora o zahtevkih odločiti v roku 8 dni po preteku prestopnega roka.
Registracijska komisija KZS izda skupno odločbo, v kateri navede vse odobrene, neodobrene oziroma
zavržene prestope in tudi prestope, za katere je bil vložen umik. Odločbo Registracijska komisija KZS
posreduje v elektronski obliki 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
oziroma odškodnine. Takšno odločbo izda v roku treh dni po prejemu dokumentacije. Odločbo
Registracijska komisija KZS posreduje v elektronski obliki kluboma, v katerega in iz katerega je igralec
prestopil in prestop objavi v skupni odločbi na spletni strani KZS.

11. PRITOŽBA ZOPER ODLOČBO REGISTRACIJSKE KOMISIJE (23. člen RP)
Proti odločbi 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.
12. PRAVNOMOČNOST ODLOČBE REGISTRACIJSKE KOMISIJE KZS (24. člen RP)
Odločba Registracijske komisije KZS postane pravnomočna in dokončna po izteku pritožbenega roka ali
z vročitvijo drugostopenjskega sklepa. Pravnomočna odločba se posreduje vsem zainteresiranim
strankam.
Klub, iz katerega je igralec odšel, mora klubu, v katerega je igralec prestopil, v roku 8 dni po
pravnomočnosti odločbe posredovati tekmovalno-identifikacijski karton igralca.

B. PRESTOPI V ČASU TEKMOVALNE SEZONE
1. PRESTOPI V ČASU TEKMOVALNE SEZONE IGRALCEV BREZ PODELJENE PRAVICE NASTOPA (25. RP)
A. Slovenski igralci članske kategorije, ki:
a. jim ni bila podeljena pravica nastopa,
b. se vračajo iz tujine,
c. jim je v tekoči tekmovalni sezoni bila podeljena pravica nastopa za klub v državnem prvenstvu,
vendar jim je bila zaradi izstopa ekipe iz tekmovanja preklicana,
d. so registrirani igralci klubov ki so prenehali z delovanjem,
e. so registrirani igralci klubov ki so izključeni iz članstva KZS,
lahko prestopijo v drug klub v času po odigranem prvem kolu ligaškega tekmovanja do
a. 28. marca 2018 (tri delovne dni pred začetkom drugega dela tekmovanja) v klube 1. SKL, 2. SKL,
3. in 4. moške SKL
b. 14. februarja 2018 (tri delovne dni pred začetkom drugega dela tekmovanja) v klube 1. ženske
SKL.
V kolikor Registracijska komisija KZS prejme zahtevke za prestop po zaključenem prestopnem roku v
času do 10. septemba, se šteje, kot da je klub zahtevek za prestop vložil po odigranem prvem krogu
ligaškega tekmovanja. Izjema tega pravila so samo igralci, ki se vračajo iz tujine.
B. Slovenski igralci mlajših starostnih kategorij (fantje, dekleta U19, U17, U15, U13)
brez podeljene pravice nastopa v katerikoli kategoriji, lahko prestopijo v drug klub do 15. januarja.
Pogoj za prestop med sezono je izdana izpisnica.

C. Slovenski igralci mlajših starostnih kategorij in tuji igralci mlajših starostnih kategorij registrirani
pod posebnimi okoliščinami iz točke 1 - neurejeno slovensko državljanstvo in točke 2 - prva
registracija (fantje, dekleta U19, U17, U15, U13)
ki so registrirani igralci klubov, ki prenehajo z delovanjem oziroma so izključeni iz članstva KZS, lahko
prosto prestopijo v drug klub do 15. januarja.
2. PRESTOPI IGRALCEV V ČASU TEKMOVALNE SEZONE S PODELJENO PRAVICO NASTOPA (26. RP)
Vsak slovenski igralec članske kategorije 1., 2., 3. in 4. moške SKL in igralka 1. ženske SKL
a. s podeljeno pravico nastopa lahko v tekmovalni sezoni enkrat prestopi v drug klub,
b. s podeljeno pravico nastopa lahko v tekmovalni sezoni prestopi v drug klub, če klub, pri katerem ima
podeljeno pravico nastopa, izstopi oziroma je izključen iz tekmovanja med tekmovalno sezono
Roki za prestop so:
a. 28. marca 2018 (tri delovne dni pred začetkom drugega dela tekmovanja) v klube 1. SKL, 2. SKL,
3. in 4. moške SKL
b. 14. februarja 2018 (tri delovne dni pred začetkom drugega dela tekmovanja) v klube 1. ženske
SKL.
Slovenski igralci mlajših starostnih kategorij oziroma igralci članske kategorije, ki prestopajo prvič po
dopolnjenem 19 letu iz kluba, ki mu je izrečen suspenz Generalnega sekretarja KZS, Izvršnega odbora
KZS oziroma Registracijske komisije KZS (19., 26., 67. člen), lahko prestopijo v drug klub ob plačilu
nadomestila KZS, do višine terjatve, ki jo ima KZS in člani KZS do kluba, iz katerega igralec prestopa.
Pogoj za prestop med sezono je izdana izpisnica.
3. ODLOČITEV REGISTRACIJSKE KOMISIJE (27. člen RP)
Registracijska komisija KZS mora urediti prestop med tekmovalno sezono v 48 urah od prejema
popolne zahteve za prestop, odločbo o prestopih izdaja enkrat mesečno.
Na izdan sklep o prestopu med tekmovalno sezono ni pritožbe.
4. PRESTOP IGRALCA S PODELJENO PRAVICO NASTOPA V TUJINO (28. člen RP)
Ob odhodu igralca z že podeljeno pravico nastopa v tujino med tekmovalno sezono je klub dolžan
izpolniti obrazec Soglasje za odhod v tujino (RP - priloga 8), ki ga mora podpisati tudi igralec in obrazec
skupaj z identifikacijsko tekmovalnim kartonom vrniti Registracijski komisiji KZS.
5. POVRATEK IGRALCA IZ TUJINE (29., 61. člen RP)
Če igralec brez podpisane pogodbe prestopi v klub v tujino med tekmovalno sezono, se lahko po vrnitvi
v Slovenijo vrne samo v klub, katerega član je bil pred odhodom v tujino.

V primeru, da po vrnitvi iz tujine želi igralec prestopiti v drug klub v Sloveniji, je klub, iz katerega je
odšel v tujino, upravičen do nadomestila v skladu z 59. členom tega pravilnika. Nadomestilo se izračuna
na dan odhoda v tujino, Prestop v tujino se ne šteje kot prvi prestop po prvem odstavku 59. člena tega
pravilnika.

C. NADOMESTILO, ODŠKODNINA
1. NADOMESTILO (59. člen RP)
Nadomestilo 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 Slovenijo regulirajo pravila FIBE in
pogodba.
2. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA (60. člen RP)
Ob vseh prestopih igralcev mlajših od 19 let in za igralce, ki prestopijo prvič po dopolnjenem 19 letu
starosti brez podpisane pogodbe, se, v kolikor klub ne izda izpisnice, nadomestilo določi na osnovi:
1. pisnega dogovora klub – igralec ali
2. pisnega dogovora klub – klub ali
3. v kolikor ne pride do dogovora, nadomestilo izračuna Registracijska komisija, ki pri izračunu
upošteva:
a. število sezon z dejansko podeljeno pravico nastopa v klubu, iz katerega odhaja, vendar največ 6
sezon v mlajših starostnih kategorijah (v kolikor je igralec pridobil v isti tekmovalni sezoni več pravic
nastopa, se upošteva samo ena podeljena pravica nastopa):
- 2 sezoni v kategoriji U17,
- 2 sezoni v kategoriji U19,
b. dejansko število tekmovalnih sezon s podeljeno pravico nastopa v članski kategoriji,
c. realni staž v državnih selekcijah, kjer se upoštevajo samo nastopi na uradnih tekmovanjiha (Slovenia
Ball, Igre treh dežel, igre AA, tekmovanja EP, SP, OI),
d. rang tekmovanja ekipe kluba, kamor igralec prestopa,
e. kategorizacije igralca,
f. starost igralca (pravilo »26 let«),
g. starost igralke (pravilo »23 let«).

3. ZAHTEVA ZA IZRAČUN VIŠINE NADOMESTILA (60. člen RP)
Pisno vlogo za izračun nadomestila 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 na naslov plačnika v roku 24 ur po prejetem
plačilu.
4. KRITERIJI ZA IZRAČUN NADOMESTILA (61., 62. člen RP)
Pri izračunu višine nadomestila po kriterijih se upošteva:
a. število sezon s potrjeno pravico nastopa odigranih v klubu iz katerega odhaja:
- v kategoriji U9, U11, U13, U15
0 točk za sezono
- v kategoriji U17, U19, člani
1 točka za sezono,
V kolikor je igralec v istem letu imel podeljeni dve ali več pravic nastopa, se upošteva samo podeljena
pravica nastopa v osnovni kategoriji.
b. po realnem igralnem stažu v državnih reprezentancah na uradnih mednarodnih tekmovanjih:
- član pionirske reprezentance kategorije U14
1 točka za sezono,
- član kadetske reprezentance kategorije U16
3 točke za sezono,
- član mladinske reprezentance kategorije U18
4 točke za sezono,
- član mlade reprezentance kategorije U20
6 točk za sezono,
- član članske reprezentance
8 točk za sezono.
V kolikor je igralec v istem letu sodeloval v dveh reprezentancah, se upošteva igralni staž v
reprezentanci starejše kategorije.
c. po rangu tekmovanja najvišje ekipe, kamor igralec prehaja:
v ekipo 1. SKL za člane
v ekipo 2. SKL za člane, 1. SKL za članice, 1. SKL MU19
v ekipo 3. SKL za člane, 1. SKL ŽU19, 1. SKL MU17, 1. SKL ŽU17
v ekipo 4. SKL za člane, 2. SKL za članice, 2. SKL MU19, MU17,

10 točk,
6 točk,
4 točke,
1 točka,

d. pridobitev pravice nastopa v višjem rangu tekmovanja med tekmovalno sezono
- v kolikor igralec članske kategorije prestopi v času prestopnega roka v drug klub ob plačilu
nadomestila in med tekmovalno sezono prestopi v klub višjega ranga, je klub, iz katerega je igralec
prestopil, upravičen do plačila razlike v točki c. (po rangu najvišje ekipe, kjer je igralec pridobil pravico
nastopa). Razliko v znesku je dolžan plačati klub, v katerega igralec prestopi med tekmovalno sezono.
- v kolikor igralec mlajših starostnih kategorij prestopi v času prestopnega roka v drug klub ob plačilu
nadomestila in med tekmovalno sezono pridobi dodatno pravico nastopa za drugo ekipo kluba, je klub,
iz katerega je igralec prestopil, upravičen do plačila razlike v točki c (po rangu najvišje ekipe, kjer je

igralec pridobil pravico nastopa). Razliko v znesku je dolžan plačati klub, v katerem je pridobil dodatno
pravico nastopa.
e. po kategorizaciji igralcev:
- športnik svetovnega razreda
- športnik mednarodnega razreda
- športnik perspektivnega razreda
- športnik državnega razreda
- športnik mladinskega razreda

10 točk,
8 točk,
6 točk,
4 točke,
1 točka.

f. po starosti igralca - pravilo "26 let" in igralke – pravilo “23 let”:
po zaključeni tekmovalni sezoni, v katerem igralec dopolni 26 let in igralka 23 let se mu, v kolikor
prestopa v drug klub, skupni znesek nadomestila zmanjša:
- za 20 % v kolikor prestopa iz kluba 1. moške SKL,
- za 25 % v kolikor prestopa iz kluba 2. moške SKL,
- za 33 % v kolikor prestopa iz kluba 3. in 4. moške SKL ali 1. in 2. ženske SKL.
Enak odbitek od nadomestila se opravi za vsako naslednje leto (npr. iz kluba 1. moške SKL – dopolnjena
starost 27 let - zmanjšanje za 40 %, dopolnjena starost 28 let - zmanjšanje za 60 %).
g. izračun nadomestila
Višina nadomestila se izračuna tako, da se seštejejo vse dobljene točke iz 61. člena, ob upoštevanju
pravila "26 let" oziroma “23 let”, vsota se pomnoži z vrednostjo točke.
Igralcu mlajšemu od 19 let, ki je prestopil v drug klub brez plačila nadomestila na osnovi izdane
izpisnice, se ob povratku v klub, iz katerega je prestopil, izračuna nadomestilo samo za čas, v katerem je
bil član drugega kluba.
h. vrednost točke nadomestila
Vrednost točke za določanje višine nadomestila pri prestopih na območju Republike Slovenije določi
Skupščina KZS in znaša
a. vrednost točke za določanje višine nadomestila pri igralcih je 600 EUR,
b. vrednost točke za določanje višine nadomestila pri igralkah je 200 EUR.
5. ODŠKODNINA (64. člen RP)
Odškodnina je s pogodbo klub – igralec opredeljen znesek, ki do katerega je klub upravičen ob
prestopu igralca.

6. PORAVNAVA FINANČNIH OBVEZNOSTI ZA PLAČILO NADOMESTILA, ODŠKODNINE (65. člen RP)
a. morebitno nadomestilo ali odškodnino je klub, v katerega igralec prehaja, dolžan poravnati v skladu z
izstavljenim računom kluba, iz katerega je igralec prestopil,
b. klub, v katerega je igralec prestopil, mora poravnati račun pred pričetkom tekmovanja. Igralec
prejme pravico nastopa po tem, ko Registracijsko komisijo KZS klub, iz katerega je igralec prestopil,
obvesti, da je nadomestilo ali odškodnina plačano.
c. kluba lahko za plačilo obveznosti skleneta tudi poseben pisni dogovor, ki ga morata ob podpisu
posredovati Registracijski komisiji KZS, ki izda na osnovi tega dogovora igralcu pravico nastopa.
7. NEPLAČILO OBROČNEGA PLAČILA NADOMESTILA, ODŠKODNINE (66., 67. člen RP)
V primeru neplačanega plačila obroka ob dogovorjenem obročnem odplačevanju nadomestila ali
odškodnine med tekmovalno sezono, lahko klub, ki je upravičen do nadomestila ali odškodnine, obvesti
Registracijsko komisijo KZS o zamudi.
Registracijska komisija KZS je dolžna klub dolžnik opozoriti na nespoštovanje dogovora in pridobiti
izjavo o vzroku neplačila.
V primeru nespoštovanja dogovora o obročnem plačilu nadomestila oziroma odškodnine med
tekmovalno sezono in po že izdani pravici nastopa igralcu, Registracijska komisija KZS kot prvostopni
organ vsaki ekipi, za katero je igralec pridobil pravico nastopa, izreče suspenz.
O pritožbi zoper suspenz odloča kot drugostopenjski organ Izvršni odbor KZS. Odločitev Izvršnega
odbora KZS je dokončna.
8. ADMINISTRATIVNA PRESTOPNA TAKSA (69. člen RP)
Administrativne prestopne takse znašajo:
a. prestopi slovenskih članskih igralcev v moške prvoligaše in med njimi
b. prestopi ostalih slovenskih igralcev
c. prestopi slovenskih igralk
Prestopna taksa se poravna na osnovi izdanega računa.

80,00 EUR,
20,00 EUR,
20,00 EUR,

Član
Registracijske komisije KZS

Predsednik
Registracijske komisije KZS

Majer Boris

Damijan Korošec

