Na osnovi 31. člena Statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na seji
dne 14.08.2020 sprejelo:

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK

I. POJMI
1. člen
Pravilnik je napisan v moški slovnični obliki, vendar vsi pojmi veljajo enako za moške in ženske.
-

-

-

-

-

ODBOJKARSKE ORGANIZACIJE (v nadaljevanju OOO) so:
- društva,
- klubi,
- sekcije.
LICENCIRANI IGRALEC je igralec, ki je umeščen na eno od licenc posamezne OOO v tekoči tekmovalni
sezoni v skladu s tem pravilnikom in ima pravico nastopa na tekmovanjih.
VEZAN IGRALEC je igralec, ki v tekoči tekmovalni sezoni ni licenciran za OOO, vendar od njegovgae
zadnjega licenciranja za OOO oziroma klub v tujini še nista potekli dve celotni tekmovalni sezoni (za
igralce male in mini odbojke ena tekmovalna sezona), oziroma si s predpisanim postopkom ni pridobil
statusa prostega igralca ali mu tega statusa ni odobrila Tekmovalno-registracijska komisija (v primeru
spora igralec – OOO).
PROSTI IGRALEC je igralec, ki že najmanj dve celotni tekmovalni sezoni ni bil licenciran za OOO oziroma
klub v tujini, oziroma si je s predpisanim postopkom pridobil ta status ali mu je ta status odobrila
Tekmovalno-registracijska komisija (v primeru spora igralec – OOO).
REGISTRIRANI IGRALEC je igralec, ki je licenciran in ima opravljen najmanj en nastop na uradnem
tekmovanju OZS.
KATEGORIZIRAN ŠPORTNIK je igralec, ki je dosegel rezultat, skladen s kriteriji za kategorizacijo OKS.
DVOJNA LICENCA (v nadaljevanju DL-člani). DL-člani ima lahko igralec, ki je licenciran za člansko ekipo
OOO v višji članski ligi, DL-člani pa se izda igralcu za igranje v članski vrsti iste OOO v nižji članski ligi.
DVOJNA LICENCA MLADI (v nadaljevanju DL-mladi) – DL-mladi ima lahko igralec, ki je licenciran za
člansko vrsto matične OOO, DL-mladi pa se izda igralcu za igranje v mlajših kategorijah druge OOO.
PRESTOPNI ROK – je prestopni rok, ki traja do 15. julija.
MINI PRESTOPNI ROK – je prestopni rok, ki traja do 10. decembra.
PRESTOPNO OBDOBJE – je prestopni rok, v katerem igralci lahko prestopajo samo s soglasjem vseh
vpletenih strani in traja od 3. septembra do 31. januarja.
REPREZENTANT - Za izračun višine nadomestila za vzgojo se pojem dodeli igralcu, ki je v dveh preteklih
sezonah nastopil za reprezentanco na uradni reprezentančni tekmi. Uradne reprezentančne tekme so
tekme reprezentance v okviru tekem FIVB, CEV, MEVZA, OKS.
PROFESIONALNA POGODBA je pogodba med OOO in igralcem, v kateri je opredeljeno, da je mesečni
dohodek igralca v višini vsaj minimalne bruto zajamčene plače v RS (višina na dan podpisa pogodbe).

II. REGISTER ODBOJKARSKIH ORGANIZACIJ
2. člen
Odbojkarska organizacija, ki se prijavi za vpis v register OZS, mora biti predhodno vpisana v register društev
pristojnega upravnega organa kraja, sedeža OOO.
3. člen
Registracija odbojkarske organizacije se opravi na podlagi zahtevka odbojkarske organizacije.
Za registracijo mora OOO predložiti:
- sklep pristojnega organa kluba, oziroma društva, oziroma zveze,
- podpisano in žigosano Pristopno izjavo,
- podpisan in žigosan Sporazum o ustanovitvi Odbojkarske zveze Slovenije,
- podpisan in žigosan Sporazum o združevanju sredstev za poslovanje Odbojkarske zveze Slovenije,
- kopijo Statuta kluba ozirom društva oziroma zveze,
- kopijo odločbe upravne enote o vpisu v register društev,
- kopijo potrdila Davčne uprave Republike Slovenije o vpisu v davčni register,
- kopijo obvestila iz poslovnega registra, ki ga vodi Agencija republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve.

registracije - 1/10

4. člen
Register odbojkarskih organizacij je elektronski.
V register odbojkarskih organizacij se vpisujejo naslednji podatki:
- ime OOO,
- kratko ime OOO,
- dvočrkovna koda OOO,
- uradni naslov OOO,
- uradni naslov elektronske pošte OOO,
- matična številka OOO,
- davčna številka OOO,
- številka bančnega računa in naziv banke.
Najmanj enkrat letno je potrebno izdelati varnostno kopijo registra odbojkarskih organizacij. Varnostna kopija
ne sme biti shranjena v istem prostoru, v katerem se nahaja računalnik z registrom odbojkarskih organizacij.
III. REGISTER IGRALCEV
5. člen
Za prvo registracijo odbojkarskih igralcev in igralk (v nadaljevanju igralcev) mora OOO v aplikacijo
(app.odbojka.si) vpisati vse obvezne zahtevane podatke (priimek, ime, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, KZZ,
spol, stanujoč – ulica, kraj, državljanstvo), naložiti skeniran ali fotografiran obrazec 1B, naložiti skeniran ali
fotografiran izpisek iz matične rojstne knjige in v aplikacijo naložiti ustrezno fotografijo igralca.
Osebni dokumenti (potni list) so lahko tudi prineseni v pisarno OZS, kjer se preveri pravilnost vpisanih
podatkov, lahko pa fotografijo ali potnega lista (strani s podatki) naloži v aplikacijo namesto izpiska iz matične
rojsten knjige.
Klub lahko vnaša samo igralce, ki imajo slovensko državljanstvo in ki so prvič registrirani v Sloveniji.
6. člen
Register odbojkarskih igralcev je elektronski.
V register odbojkarskih igralcev se vpisujejo naslednji podatki:
- ime in priimek,
- datum rojstva,
- EMŠO,
- številka KZZ,
- spol,
- športno državljanstvo,
- kraj rojstva,
- naslov stalnega prebivališča - ulica, hišna številka in kraj,
- državljanstvo,
- elektronska pošta igralca (*neobvezen podatek),
- telefonska številka igralca (*neobvezen podatek),
- v register igralcev se vnese tudi fotografijo igralca v elektronski obliki.
Fotografije igralcev je obvezno obnavljati z aktualnimi fotografijami, in sicer za vse mladoletne igralce na
najmanj dve leti, za ostale igralce pa najmanj na vsakih pet let.
Najmanj enkrat letno je potrebno izdelati varnostno kopijo registra igralcev. Varnostna kopija ne sme biti
shranjena v istem prostoru, v katerem se nahaja računalnik z registrom igralcev.
7. člen
Klub v register igralcev sam vnese podatke o novem igralcu, oziroma popravlja že obstoječe podatke (ulica in
kraj stanovanja, fotografija), ki pa jih mora odgovorna oseba na OZS pred aktivizacijo igralca potrditi.
Aktivizacija igralca se lahko opravi le na podlagi predloženih ustreznih dokumentov (rojstni list ali potni list (nov
igralec), obrazca 1b (nov igralec oziroma podaljšanje), pri popravku podatkov pa le za podatke, ki se jih
popravlja (npr. izpisek iz poročne knjige pri spremembi priimka poročene osebe).
IV. REGISTRACIJA IN LICENCIRANJE IGRALCEV
8. člen
Igralec se licencira za OOO za obdobje od datuma potrditve registracije do konca tekmovalne sezone.
Tekmovalna sezona traja od 10. junija tekočega leta do 9. junija naslednjega leta.
Igralec se lahko licencira le za dve starostni kategoriji (člani, mladinci, kadeti, dečki, mala odbojka).
Igralcu je dovoljeno enkrat v sezoni zamenjati eno kategorijo nastopanja, in sicer v obdobju od začetka
tekmovanja pa najkasneje do 31. januarja. Zamenjava kategorije je možna le pri enem igralcu v ekipi (v ekipi
v katero prihaja) in ob plačilu takse 50 €.
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9. člen
Klub si ekipno licenco natisne za vsako ekipo posebej.
Klubi sami, preko aplikacije app.odbojka.si, dodajajo igralce na ekipno licenco (licenciranje), ki jo tudi sami
kadarkoli natisnejo.
Licenciranje v spodaj navedenih primerih izvaja izključno pisarna OZS (potrebno dostaviti obrazec 1b):
- igralec, ki je že licenciran za tekmovanje v mlajših kategorijah, licencira pa se ga za ekipo v tekmovanju
v članski kategoriji,
- igralec, ki je že licenciran za člansko ekipo v nižji DOL in ga OOO želi licencirati za člansko ekipo v višji
DOL,
- igralec se licencira z DL-člani,
- mladoletni igralec se licencira z dvojno licenco mladi za drug klub.
10. člen
OOO mora igralca vnesti v spletno aplikacijo.
Datum vnosa igralca se šteje samo za igralce, ki jih pisarna OZS potrdi.
Za zavrnjene igralce, se za datum vnosa šteje datum ponovnega vnosa (igralec je zavrnjen le, če gre za očitne
napake v podatkih ali neprimerne fotografije).
Na dan vnosa igralca v sistem igralca ni možno licencirati. Licenciranje igralca ni možno tudi dan po vnosu
igralca v sistem. Licenciranja drugi do tretji dan po vnosu je možno le ob plačilu dodatne takse 250 €, četrti do
sedmi dan je licenciranje mogoče le ob plačilu dodatne takse 50 €, če pa je od vnosa igralca minilo že osem
dni ali več, dodatne takse ob licenciranju ni potrebno plačati.

Dan vnosa
0
+1
ni možno

+2

+3

+4

+5

250 €

+6
50 €

+7

+8

→
0€

Taksa za licenco se plačuje na podlagi računa pisarne OZS.
11. člen
Vsako podaljšanje registracije, nova registracija ali prestop oziroma pridobitev statusa prostega igralca, se
finančno ovrednoti – registracijske takse:
- nova registracija (1. DOL)
9,50 € + DDV
- nova registracija (2. in 3. DOL)
7,00 € + DDV
- nova registracija (mladinske kategorije)
4,00 € + DDV
- podaljšanje (1. DOL)
4,50 € + DDV
- podaljšanje (2. in 3. DOL)
3,00 € + DDV
- podaljšanje (mladinske kategorije)
2,00 € + DDV
- prestop domačega igralca (iz 1. DOL)
46,00 € + DDV
- prestop domačega igralca (iz ostalih kategorij)
23,00 € + DDV
- prestop tujega državljana (v 1. DOL)
92,00 € + DDV
- prestop tujega državljana (v ostale kategorije)
46,00 € + DDV
Če je igralec licenciran v več ekipah kluba, se obračuna le registracijska taksa za najvišji nivo. Taksa za licenco
se plačuje na podlagi računa pisarne OZS.
Postopki, sproženi po začetku določenih tekmovanj v članskih kategorijah, se ovrednotijo petkratno (za igralce
iz tujine 2,5-kratno).
Višino taks sprejema Predsedstvo OZS najkasneje do 1. junija za naslednjo tekmovalno sezono in se jih
najkasneje do 10. junija objavi na spletni strani OZS.
12. člen
Registracijske postopke v skladu s Registracijskim pravilnikom OZS na prvi stopnji vodi pisarna OZS.
Pritožbe zoper odločitve pisarne OZS v zvezi s postopki registracij, licenciranja in prestopov na drugi stopnji
rešuje Tekmovalno-registracijska komisija (TRK OZS).
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Dvojna licenca
13. člen
OOO lahko zaprosi za dvojno licenco igralca samo do starosti, ki je določena za igranje v kategoriji mladincev
oziroma mladink. Vse dvojne licence prenehajo z veljavo s koncem tekmovalne sezone.
14. člen
OOO, ki v članski konkurenci nastopa z dvema ali več ekipami, lahko zaprosi za dvojno licenco igralca za eno
od preostalih članskih ekip (v nadaljevanju DL-člani). V tem primeru je igralec licenciran za člansko ekipo OOO
v višji ligi, dvojno licenco pa se izda igralcu za igranje v članski vrsti iste OOO v nižji ligi.
15. člen
Igralec, ki v mini prestopnem roku zamenja OOO (članska konkurenca), lahko zaprosi za izdajo dvojne licence
le za igranje v drugi članski ekipi nove OOO (DL-člani).
Dvojna licenca - mladi
16. člen
OOO lahko zaprosi tudi za izdajo dvojne licence za igranje v mlajših kategorijah (v nadaljevanju DL-mladi), in
sicer za igralca, ki je sicer član drugega OOO. V tem primeru je igralec licenciran za člansko vrsto matične
OOO (določila 13. in 14. člena ne omejujejo dvojne licence po tem členu).
Matična OOO potrdi izdajo DL-mladi za nastopanje igralca v mlajših kategorijah drugega OOO z oznako
licenciranja (DL-mladi) v spletni aplikaciji.
Za izdajo dvojne licence mladi mora biti obvezno priložen obrazec 1b (podpis staršev), oziroma mora biti
dovoljenje za izdajo dvojne licence mladi razvidno že iz obrazca 1b, naloženega v sistemu app.odbojka.si.
Igralec z DL-mladi za matično OOO ne more nastopati v nobeni konkurenci v mlajših kategorijah.
17. člen
DL-mladi se lahko izda le za igralca, ki v tekoči tekmovalni sezoni ni bil licenciran za ekipe mlajših kategorij
matične OOO. Igralec v isti sezoni v nobenem primeru ne more zaprositi za spremembo DL-mladi, oziroma za
izdajo dveh DL-mladi.
18. člen
Igralec z DL-mladi lahko v isti sezoni igra tudi za drugo OOO v mlajših kategorijah le v dveh primerih:
- če v mini prestopnem roku opravi prestop nazaj v matično OOO - ukinitev DL-mladi (prestop po členu 24),
lahko od registracije in licenciranja naprej igra za mlajše kategorije matične OOO.
- če opravi prestop v mini prestopnem roku (po rednem postopku) v članski vrsti. V mlajših kategorijah
lahko igralec nastopa za novo OOO le ob pisnem soglasju kluba (soglasje se priloži k prestopnici), v
katerem je igralec nastopal z DL-mladi. Če pisnega soglasja nova OOO ne predloži, igralec do konca
sezone nastopa v mlajših kategorijah za klub, v katerem je že prej nastopal z licenco DL-mladi.
IV. SPREMEMBA ČLANSTVA
IZPISNICA
19. člen
Igralec lahko kadarkoli zahteva izpisnico iz starega kluba. Klub mu je izpisnico dolžan izdati, vendar na izpisnici
lahko poda zahteve po omejitvi ob registraciji za nov klub. Klub mora izpisnico izdati najkasneje v petih dneh
po prejemu zahtevka za izpisnico.
Igralcu se lahko na podlagi izpisnice dodeli status prostega igralca, če stari klub ni podal zahteve po omejitvi,
oziroma ob dokazilu, da so vzroki za omejitev odpravljeni in igralec poravna prestopno takso.
Igralcu se na podlagi izpisnice dodeli status prostega igralca po poteku dveh let od dneva, ko je igralec podal
zahtevo za izpisnico, tudi ob podani zahtevi za omejitev za registracijo A (Plačilo odškodnine po pogodbi klubigralec), C (Plačilo nadomestila za vzgojo) oziroma D (Povračilo dodatnih individualnih vložkov v razvoj igralca)
– medtem, ko se igralcu ne more dodeliti statusa prostega igralca, če v starem klubu ni poravnal zaostalih
vadnin, članarin.
20. člen
Datum prestopnega roka vključuje tudi nedelje in praznike.
Državnim reprezentantom, ki v času prestopnega roka z reprezentanco nastopajo v tujini, se prestopni rok
podaljša za teden dni od dne povratka reprezentance v domovino – velja le za prestopni rok in mini prestopni
rok.
Nova OOO ali posameznik morata za pričetek postopka prestopa plačati prestopno takso. Plačilo takse je
potrebno izvesti po veljavnih višinah taks, brez računa. Slednjega OZS izstavi naknadno.
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21. člen
Klub, za katerega je Odbojkarska zveza Slovenije izdala suspenz, ne more začeti postopka za prestop igralca
v svoj klub. Prepoved traja vse do preklica suspenza. Navedeni postopki, ki jih klub začne v času suspenza,
se ne odobrijo, morebitna plačana prestopna taksa se ne vrača.
Prestopni rok
22. člen
Postopek spremembe članstva – prestopni rok
Igralec lahko prestopi v novo OOO na podlagi obrazca št. 22 - prestopnice, ki jo izda OZS. Na prestopnici
mora biti označena vrsta prestopnega roka, v katerem se prestop obravnava – »prestopni rok«. Prestopnice
brez ustrezne oznake se ne obravnava.
Postopek prestopa v prestopnem roku (prestopnice, oddane najkasneje 15. julija):
➔ Igralec kadarkoli (po koncu prejšnjega prestopnega roka do zadnjega dne prestopnega roka) izpolni
prestopnico (obr. 22) in jo dostavi novi OOO.
➔ Nova OOO lahko kadarkoli, vendar najkasneje zadnji dan prestopnega roka, priporočeno s povratnico
(veljaven je žig (datum) na potrdilu pošte - Potrdilo o sprejemu pošiljke, ki ga prejme pošiljatelj ob oddaji
priporočene pošte (s povratnico)), pošlje izpolnjeno prestopnico stari OOO, kopijo pa OZS (priporočeno).
Prestopnice se pošiljajo za vsakega igralca posebej.
Če prestopna taksa ni plačana najkasneje do zadnjega dne prestopnega roka, se prestop lahko izvede le
ob plačilu 10-kratne prestopne takse, vendar najkasneje do 25. avgusta.
➔ Stara OOO je dolžna najkasneje do 25. julija izpolnjeno prestopnico (original) priporočeno s povratnico
poslati na OZS in priporočeno s povratnico novi OOO (kopijo). Primere, ko stari klubi iz obrazloženih in
upravičenih razlogov ne morejo dvigniti prestopnice pravočasno, se obravnava individualno.
➔ OOO lahko obojestransko potrdita prestopnico (s tem lahko OOO preskočita postopke iz prejšnjih točk
tega člena) in jo nova OOO, ali stara OOO, ali igralec najkasneje zadnji dan prestopnega roka priporočeno
s povratnico pošlje na OZS oziroma jo prinese v pisarno OZS, ki izda ustrezno potrdilo.
➔ Proti igralcu, ki je brez pravice podpisal prestopnico (obr. 22) za eno ali več OOO, ali pa ima še veljavno
pogodbo, se uvede disciplinski postopek.
➔ Če s pogodbo ni drugače določeno, morajo biti vse obveznosti poravnane do 25. avgusta tekočega leta.
Najkasneje 25. avgusta morajo klubi vsa dokazila o poravnavi obveznosti, pogodbe o obročnem
odplačevanju oziroma ostale pogodbe, ki se nanašajo na prestope posameznih igralcev, posredovati
pisarni OZS. Stara OOO mora za plačilo nadomestila novi OOO izdati račun.
➔ Če nova OOO ne poravna obveznosti do stare OOO, igralec ostane član stare OOO.
➔ Pisarna izvede postopek zamenjave kluba po pravnomočnosti sklepa o prestopu (v sistem vnese datum
pravnomočnosti sklepa – (minus) dva dni), klub pa lahko doda igralca na licenco v skladu z določili 10.
člena tega pravilnika.
23. člen
Če pisarna OZS v predpisanem roku ne prejme prestopnice stare OOO, nova OOO (ali igralec sam) pa kot
dokaz predloži podpisano originalno povratnico, se postopek prestopa zaključi, igralec postane član nove
OOO. Tudi v primeru, da stari klub ne dvigne prestopnice (nova OOO predloži originalno ovojnico, iz katere je
razvidno, da se je prestopnica vrnila nazaj k pošiljatelju z opombo pošte »NI DVIGNIL«), prestopnica pa je bila
poslana na pravilen naslov za pošiljanje pošte, objavljen na spletni strani OZS (www.odbojka.si), se postopek
prestopa zaključi, igralec postane član nove OOO. Stara OOO v tem primeru ni upravičena do nobenih
nadomestil za prestop igralca.
Mini prestopni rok
24. člen
Postopek spremembe članstva – mini prestopni rok
Postopek prestopa v mini prestopnem roku:
➔ Igralec kadarkoli (po koncu prestopnega roka do 10. decembra) izpolni prestopnico (obr. 22) in jo dostavi
novi OOO. Na prestopnici mora biti obvezno označena vrsta prestopnega roka, v katerem se prestop
obravnava – »mini prestopni rok«. Prestopnice brez ustrezne oznake se ne obravnava.
➔ Nova OOO lahko kadarkoli, vendar najkasneje do 10. decembra, priporočeno s povratnico (veljaven je
žig (datum) na potrdilu pošte - Potrdilo o sprejemu pošiljke, ki ga prejme pošiljatelj ob oddaji priporočene
pošte (s povratnico)), pošlje izpolnjeno prestopnico stari OOO, kopijo pa OZS (priporočeno) in plača
prestopno takso, kar je pogoj za pričetek postopka.
Prestopnice se pošiljajo za vsakega igralca posebej.
Če prestopna taksa ni plačana najkasneje 10. decembra, se prestop lahko izvede le ob plačilu 10-kratne
prestopne takse, vendar najkasneje v treh dneh po pisnem opozorilu pisarne OZS.
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➔ Stara OOO je dolžna najkasneje do 15. decembra izpolnjeno prestopnico priporočeno s povratnico poslati
na OZS (original), priporočeno s povratnico pa novi OOO (kopijo). Primere, ko stari klubi iz obrazloženih
in upravičenih razlogov ne morejo dvigniti prestopnice pravočasno, se obravnava individualno.
➔ Če obstaja ugovor stare OOO, morata OOO rešiti sporne zadeve najkasneje v 5 (petih) dneh po prejemu
sklepa pisarne OZS (potrjena višina nadomestila, itd.). Stara OOO mora v primeru, če za prestop igralca
zahteva plačilo nadomestila, novi OOO izdati račun. V mini prestopnem roku se pogodb o kasnejšem ali
obročnem plačilu obveznosti do stare OOO ne priznava. V predpisanem roku OOO o dogovoru pisno
obvestita OZS. Če OOO ne rešita spornih zadev v petih dneh, igralec ostane član stare OOO.
➔ OOO lahko obojestransko potrdita prestopnico (s tem lahko OOO preskočita postopke iz prejšnjih točk
tega člena) in jo najkasneje zadnji dan mini prestopnega roka priporočeno s povratnico nova OOO, ali
stara OOO, ali igralec pošlje na OZS oziroma jo prinese v pisarno OZS, ki izda ustrezno potrdilo.
➔ Proti igralcu, ki je brez pravice podpisal prestopnico (obr. 22) za eno ali več OOO ali ima veljavno
pogodbo, se uvede disciplinski postopek.
➔ Igralci, ki prestopijo v drugo OOO v mini prestopnem roku, imajo pravico nastopa za novo OOO s 1.
januarjem naslednje leto. Do 25. decembra lahko igralec nastopa za ekipe stare OOO.
➔ Pisarna izvede postopek zamenjave kluba po pravnomočnosti sklepa o prestopu (v sistem vnese datum
pravnomočnosti sklepa – 25. december), klub pa lahko doda igralca na licenco v skladu z določili 10.
člena tega pravilnika.
Prestopno obdobje
25. člen
Prestopno obdobje traja od 3. septembra do 31. januarja.
➔ Registracijski organ v prestopnem obdobju obravnava samo prestope, ki so posredovani na prestopnicah,
na katerih je jasno označena vrsta prestopnega roka, v katerem se prestop obravnava – »prestopno
obdobje«. Prestopnice brez ustrezne oznake se ne obravnava.
➔ Registracijski organ v prestopnem obdobju obravnava samo prestope, za katere so vsi vpleteni (igralec
in obe OOO) že potrdili prestopnico in za katere ni bilo izrečenega ugovora za prestop, oziroma so
prestopnici predloženi dokazi (potrjeni s strani obeh OOO) o odpravi ugovora za prestop.
➔ V prestopnem obdobju se pogodb o kasnejšem ali obročnem plačilu obveznosti do stare OOO ne
priznava.
➔ Dokumentaciji za prestop mora biti dodano tudi potrdilo o plačani prestopni taksi.
➔ Za obravnavo prestopov v prestopnem obdobju mora biti prestopnica poslana (priporočeno s povratnico
- za vsakega igralca posebej) najkasneje 31. januarja. Prestopnico lahko predstavnik OOO prinese tudi v
pisarno OZS, ki izda ustrezno potrdilo, najkasneje do 31. januarja, vendar le v času rednega delovnega
časa pisarne.
➔ Pisarna izvede postopek zamenjave kluba po pravnomočnosti sklepa o prestopu (v sistem vnese datum
pravnomočnosti sklepa – (minus) 5 dni), klub pa lahko doda igralca na licenco v skladu z določili 10. člena
tega pravilnika.
26. člen
V prestopnem obdobju je možen samo en prestop igralca oziroma obravnava zahtevka za registracijo na
osnovi pridobljene izpisnice starega kluba.
27. člen
Suspenz ali kazen igralca ob izpolnitvi drugih pogojev nista ovira za odobritev prestopa oziroma obravnave
zahtevka za registracijo na podlagi pridobljene izpisnice starega kluba.
28. člen
Pisarna OZS je dolžna o svojem postopku s sklepom s priporočeno pošto v osmih dneh obvestiti staro in novo
OOO. Kot sklep je lahko posredovan tudi zapisnik obravnave prestopov v prestopnem roku oziroma mini
prestopnem roku, ki pa mora vsebovati vsa pravna obvestila.
Zoper sklep pisarne OZS je dovoljena pritožba na Tekmovalno-registracijsko komisijo OZS, poslana po pošti
s priporočeno pošiljko v roku 5 (petih) dni od prejema sklepa. Pritožba je možna le ob plačilu pritožbene takse
100 EUR na TRR OZS (SI56 0430 2000 1152 635, odprt pri NKBM).
29. člen
Vse sporne zadeve v zvezi s članstvom, vezane na 22. člen, morajo biti rešene najkasneje do 25. avgusta
tekočega leta.
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30. člen
Za igralca, ki ni dopolnil starosti 15 let (velja datum rojstva), oziroma je dopolnil starost 23 let (velja datum
rojstva), OOO ne more zahtevati plačila nadomestila za vzgojo od druge OOO ali samega igralca, razen v
primeru veljavne profesionalne pogodbe.
Odškodnine za igralce, ki imajo veljavno profesionalno pogodbo, so določene v pogodbi.
OOO lahko zahteva plačilo nadomestila za vzgojo za igralca, ki izpolnjuje enega od treh pogojev:
- ima statusa reprezentanta,
- ima status kategoriziranega športnika,
- je nastopal oziroma bo v naslednji sezoni (tudi nadaljevanju iste sezone po prestopu) nastopal v
najvišjem nivoju tekmovanja člani (1., 1A in 1B. DOL) oziroma (»A« ali 1. liga) pri mladincih, kadetih
oziroma dečkih. Klub je dolžan plačati nadomestilo za vzgojo (ali razliko v višini nadomestila za vzgojo)
tudi v primeru, da igralec med sezono preide v ekipo, ki nastopa v najvišjem nivoju tekmovanja.
Višina nadomestila za vzgojo za igralce, ki v Republiki Sloveniji prestopajo iz ene OOO v drugo OOO, je
odvisna od:
- ranga tekmovanja, v katerem je igralec nastopal,
- ranga tekmovanja, v katerem bo nastopal po prestopu (1., 2., 3. članska DOL, tekmovanje mladincev,
kadetov, dečkov),
- kategorizacije športnika,
- nastopanja igralca v reprezentanci.
Največja višina nadomestila za vzgojo, ki jo lahko stara OOO zahteva od nove OOO, za katero se želi igralec
registrirati, se izračuna s seštevkom točk, pomnoženo z višino količnika, ki ga do 30. maja (vsako leto) določi
Predsedstvo OZS.
Višina točk za izračun višine nadomestila za vzgojo:
A. Reprezentant
Točke se seštevajo za najvišji nivo reprezentančnega nastopa v eni tekmovalni sezoni. Točke se seštevajo
za zadnje štiri pretekle tekmovalne sezone (prestopni rok) oziroma za tekočo tekmovalno sezono in tri
zadnje pretekle sezone (mini prestopni rok) pred prestopom:
-

članska reprezentanca
mladinci (M-U20, Ž-U19)
kadeti (M-U18/U17, Ž-U17/U16)

9 točk
5 točk
4 točke

B. Kategorizacija športnika
Točke se seštevajo za dva najvišja nivoja kategorizacije v letu pred prestopom in v obdobju od enega leta
do dveh let (koledarsko) pred prestopom.
-

olimpijski razred
svetovni razred
mednarodni razred
perspektivni razred
državni razred
mladinski razred

15 točk
12 točk
10 točk
8 točk
7 točk
2 točki

C. Nivo klubskega tekmovanja
Nivo klubskega tekmovanja se upošteva, če je igralec nastopil (bil vpisan v zapisnik) za ekipo vsaj na eni
uradni tekmi.
Točke se seštevajo za dve sezoni nastopanja.
- Prestopni rok: upošteva se najvišji nivo tekmovanja v sezoni pred prestopom in nivo tekmovanja, v
katerem bo igralec nastopal po prestopu;
- Mini prestopni rok: upošteva se najvišji nivo tekmovanja v tekoči tekmovalni sezoni in nivo tekmovanja,
v katerem bo igralec nastopal po prestopu:
-

1. DOL
klub v tujini
2. DOL
3. DOL
mladinska liga
kadetska liga
liga starejših dečkov

10 točk
10 točk
8 točk
6 točk
4 točke
2 točki
1 točka
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31. člen
OOO iz katere igralec izstopa, lahko zahteva povračilo za dodatne vložke v igralca, če:
- ima OOO sklenjen veljaven individualen dogovor za vzgojo športnika, ki izkazuje plačevanje
individualnih stroškov iz zasebnih sredstev (ne iz javnih sredstev) OOO za igralca, ki so neposredno
povezana z razvojem njegove športne kariere;
- v individualne stroške se lahko štejejo: stroški prehrane, stroški stanovanja, plačilo individualne vadnine,
nakup osebne opreme, individualni prevozi na tekme, zdravstvena zavarovanja.
OOO mora ob zahtevi za povračilo dodatnih vložkov podati dokazila o izplačilih. Višino povračila, ki mora biti
sorazmeren vložku za vzgojo športnika, potrdi OZS.
32. člen
Ko pisarna OZS določi (potrdi) nadomestilo za prestop posameznega igralca in če kluba za prestop nista
igralca sklenila pogodbe, je stari klub dolžan novemu klubu poslati račun oz. predračun za plačilo nadomestila.
Prestopni rok - če novi klub ne prejme predračuna ali računa za plačilo nadomestila do 30. avgusta, je o tem
dolžan obvestiti pisarno OZS in nadomestilo poravnati najkasneje naslednji delovni dan, na TRR OZS (SI56
0430 2000 1152 635, odprt pri NKBM).
Mini prestopni rok - če novi klub ne prejme predračuna ali računa za plačilo nadomestila najkasneje četrti
dan po prejemu sklepa OZS (potrjena višina nadomestila), je o tem dolžan obvestiti pisarno OZS in
nadomestilo poravnati najkasneje naslednji delovni dan, na TRR OZS (SI56 0430 2000 1152 635, odprt pri
NKBM).
Če so sredstva za plačilo nadomestila deponirana, OZS deponirana sredstva posreduje staremu klubu, ko ta
pošlje novemu klubu račun, kopijo računa pa OZS. Ob nakazilu OZS zmanjša nakazana sredstva za 10 % in
za ta sredstva izstavi račun staremu klubu.
33. člen
Zadnja možna registracija tujih igralcev in slovenskih igralcev, ki so nastopali v tujini je 31. januar.
Prosti igralci se lahko licencirajo za ekipe v 1. DOL najkasneje pred začetkom končnice državnega prvenstva
(tekme na izpadanje), za ekipe v 2. in 3. DOL najkasneje pet krogov pred koncem rednega dela prvenstva, v
mlajših kategorijah pa najkasneje pred začetkom polfinalnih tekmovanj.
Kvalifikacije za napredovanje so del tekoče tekmovalne sezone in registracije prostih igralcev niso možne.
34. člen
Igralcem iz razpadlih klubov oziroma društev (črtanje iz registra klubov (upravna enota)) se od predložitvi
potrdila upravne enote dodeli status prostega igralca.
Igralcem iz klubov oziroma društev, ki so bili del društva in je skupščina sprejela sklep o prenehanju delovanja
sekcije OOO, se dodeli status prostega igralca v 60 dneh, in sicer od predložitvi sklepa skupščine, ob
predložitvi izpisnice in plačilu prestopne takse.
35. člen
OZS lahko uveljavlja odškodnino za prestop igralcev iz vseh OOO, ki nimajo poravnanih obveznosti do OZS
oziroma do ZOSS, vendar le do višine neporavnanih obveznosti do OZS (ZOSS) stare OOO.
36. člen
Odhod igralca v tujino
Igralec lahko igra v tujini, če izpolnjuje določila Pravilnika o prestopih igralcev v tujino in Pravilnika Mednarodne
odbojkarske organizacije (FIVB).
37. člen
Nadomestilo
OOO, iz katere odhaja igralec v tujino, ima pravico do nadomestila v skladu s pravili FIVB.
OZS ima pravico do nadomestila v skladu s pravilniki mednarodnih organizacij (FIVB oziroma CEV).
V. POGODBE MED OOO IN IGRALCI
38. člen
Profesionalne pogodbe se lahko sklene za največ štiri leta in se jih lahko podaljšuje. Za mladoletne igralce
podpišejo pogodbo z OOO starši oziroma skrbniki. Pogodba za mladoletne igralce je lahko sklenjena le za
obdobje do igralčeve polnoletnosti (za obdobje do konca tekmovalne sezone, v kateri igralec dopolni 18 let).
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39. člen
V primeru kakršnega koli spora (tudi glede višine nadomestila) se upošteva le pogodbe, deponirane na OZS.
Da je pogodba deponirana na OZS pomeni, da jo pisarna OZS dobi v zaprti ovojnici, ki je ustrezno označena
(na kuverti spredaj in zadaj označeno, da gre za pogodbo, na zadnji strani kuverte pa zapisani naziv kluba,
ime in priimek igralca, obdobje veljavnosti pogodbe). Deponirana pogodba se lahko odpre le v primeru pisnega
dovoljenja oz. zahteve vsaj enega od podpisnikov pogodbe.
V primeru spora med igralci in OOO se upoštevajo samo pogodbe, v katerih je določilo, da spore med igralcem
in OOO rešuje pristojni organ OZS. V primeru spora v zvezi z registracijami na prvi stopnji odloča pisarna OZS.
40. člen
Tekmovalno-registracijska komisija mora o sporu odločiti v roku 30 (trideset) dni po prejemu pritožbe.
41. člen
Igralec ima pravico sprožiti spor pred Tekmovalno-registracijsko komisijo, če OOO s poravnavo pogodbenih
obveznosti zamuja najmanj 30 dni.
V primeru, da Tekmovalno-registracijska komisija ugotovi, da OOO ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do
igralca, določi osemdnevni rok za poravnavo zapadlih obveznosti do igralca, ki je sprožil spor pred
Tekmovalno-registracijsko komisijo.
Če OOO v predpisanem roku ne poravna pogodbenih obveznosti, se pogodba med OOO in igralcem
razveljavi. Igralec dobi status PROSTEGA igralca.
VI. PRENEHANJE ČLANSTVA OOO IN BRISANJE IZ REGISTRA
42. člen
Članstvo OOO v članstvu OZS preneha v skladu z določili statuta Odbojkarske zveze Slovenije (člen 15).
43. člen
Združitev (fuzija) OOO se lahko opravi le po končanem tekmovanju in po končanih kvalifikacijah za naslednjo
tekmovalno sezono, vendar najkasneje do 10. septembra. V primeru fuzije dveh OOO, nova OOO zadrži
najugodnejši status.
PRENOS TEKMOVALNIH PRAVIC
44. člen
Prenos tekmovalnih pravic za posamezne ekipe (ali celo OOO) se lahko opravi le po končanem tekmovanju
in po končanih kvalifikacijah za naslednjo tekmovalno sezono, vendar najkasneje do 1. septembra.
Za prenos tekmovalnih pravic za posamezne ekipe (ali celotno OOO) je potrebno:
- posredovati sklepa najvišjih organov obeh OOO o prenosu tekmovalnih pravic,
- stara in nova OOO morata imeti poravnane vse obveznosti do OZS in ZOSS,
- nova OOO mora posredovati poslati pisno obvestilo o nameravanem prevzemu tekmovalnih pravic, OZS
je dolžna nameravan prevzem objaviti na www.odbojka.si, igralci in trenerji stare OOO (ekipe) imajo
pravico v štirinajstih dneh od objavljene namere posredovati v pisarno dokazila in zahtevke v zvezi z
neporavnanimi obveznostmi stare OOO (ekipe). Prenos pravic se izvede le, če stara OOO ali nova OOO
poravnata priznane (potrdi jih OZS) neporavnane obveznosti, oziroma dokažeta, da so bile te obveznosti
že poravnane,
- ob prenosu tekmovalnih pravic se registracije igralcev ne prenašajo avtomatično, igralci lahko med staro
OOO in novo OOO prestopajo v skladu s tem pravilnikom.
45. člen
Registracija člana OOO je neveljavna in se briše, če:
- se naknadno ugotovi nepravilnost registracije;
- član zataji, da je prehodno že bil član neke druge osnovne organizacije;
- je član ali OOO podal netočne podatke ob registraciji;
- ni registriran po predpisih tega pravilnika.
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VI. ZAKLJUČNA DOLOČILA
46. člen
Igralec ali delavec je nastopil na tekmi, če je vpisan v zapisnik.
47. člen
Tuji državljani
Zadnja možna registracija tujih igralcev je 31. januar.
Tuji državljani se v OOO v Republiki Sloveniji registrirajo v skladu s predpisi Mednarodne odbojkarske
federacije (FIVB) in tem Pravilnikom. Prestop in registracija tujih državljanov se praviloma izvedeta do začetka
tekmovanja. Začetek tekmovanja v vseh kategorijah se smatra 1. krog tekmovanja v rednem delu tekmovanja
v katerem ekipa nastopa. Če je registracija izvedena oziroma se je postopek registracije igralca začel (vnos v
sistem FIVB) pred začetkom tekmovanj, je klub za registracijo dolžan poravnati registracijsko takso za tujca.
Če se postopek registracije (vnos v sistem FIVB) začne po začetku tekmovanj, je klub dolžan poravnati takso
za registracijo v višini 2,5-kratne takse za registracijo tujca.
Slovenski državljani, ki igrajo v tujini
48. člen
Igralec, ki je nastopal v tujini in se vrača v domovino, se v OOO v Republiki Sloveniji lahko registrira v skladu
s predpisi Mednarodne odbojkarske federacije (FIVB) in tem Pravilnikom.
Pogoj za začetek postopka registracije domačega igralca, ki se vrača iz tujine, je, da je po pravilih FIVB (sistem
za mednarodne prestope VIS) ustrezno izpisan in da predloži dokument (»letter of release«) starega kluba.
Registracija je možna najkasneje do 31. januarja:
- za matično OOO (klub, iz katerega je igralec odšel v tujino) - kadarkoli, vendar najkasneje do 31.
januarja,
- za prestop v drugo OOO mora biti postopek za prestop igralca (iz OOO, iz katere je igralec odšel v tujino,
v OOO, kamor se igralec vrača iz tujine) sprožen najkasneje do 31. januarja (možen samo en prestop
v eni tekmovalni sezoni),
- igralec, ki je v tujini nastopal dve sezoni zapored, ni več vezan na matično OOO in se lahko do 31.
januarja registrira za katerikoli klub v Republiki Sloveniji.
49. člen
Vse zadeve, ki jih ureja ta pravilnik, veljajo le za področje Republike Slovenije. Določila pravilnika tolmači
PSK OZS. Pravilnik začne veljati z dnevom sprejema na Predsedstvu OZS.

Predsednik OZS:
Metod ROPRET l.r.
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