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Na osnovi 31. člena Statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na 
seji dne 20.06.2006 sprejelo :  
 
 

PRAVILNIK O REGISTRACIJI ORGANIZACIJ, DELAVCEV IN IGRALCEV 
ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem pravilnikom se določi način vpisa organizacij, delavcev in igralcev v register članov OZS. 

 
2. člen 

Odbojkarske organizacije so: 
- osnovne odbojkarske organizacije (v nadaljevanju OOO) so: društva, klubi, sekcije 
- območne odbojkarske zveze (v nadaljevanju OOZ) 
- Društva odbojkarskih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju DOS) 
- Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije (v nadaljevanju DOT) 

 
3. člen 

Odbojkarska organizacija ki se prijavi za vpis v register OZS mora biti predhodno vpisana v register društev 
pristojnega upravnega organa kraja, sedeža OOO. 
 

4. člen 
Pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz aktov OZS pridobe organizacija, delavec, sodnik, trener in igralec, ki so 
vpisani v register OZS. 

 
5. člen 

Registracija odbojkarske organizacije se opravi na podlagi zahtevka odbojkarske organizacije, potrdila o 
vpisu v register društev, pri pristojnem upravnem organu in kopije statuta odbojkarske organizacije. 
 

6. člen 
Vpis v register novih odbojkarskih delavcev, sodnikov in trenerjev se opravi na podlagi zahtevka odbojkarske 
organizacije z navedbo prejšnjega članstva, dosedanjih in sedanjih dolžnosti, ter izpiskom (fotokopijo) iz 
rojstne matične knjige oziroma fotokopije potnega lista (strani s podatki). Priložiti je potrebno barvno 
fotografijo 3x4 cm.  
 

7. člen 
Registracija odbojkarskih igralcev in igralk (v nadaljevanju igralcev) se opravi na podlagi obrazca za 
registracijo, ki ga vloži OOO in ga predhodno podpiše igralec (za mladoletne igralce je obvezen tudi podpis 
staršev ali skrbnika), fotokopije izpiska iz matične rojstne knjige ali fotokopije osebne izkaznice ali fotokopije 
potnega lista (strani s podatki) in ene fotografije 3x4 cm, ki ne smeta biti starejše od 1 leta.  
Višino registracijske takse določi predsedstvo OZS pred vsako novo tekmovalno sezono.  
 
II. REGISTRACIJSKE KNJIGE (REGISTRI) 
A. Register odbojkarskih organizacij, 

8. člen 
V register odbojkarskih organizacij se vpisujejo naslednji podatki: 

- zaporedna številka in datum vpisa, 
- ime in naslov organizacije, 
- datum ustanovitve OO, datum preimenovanja ali datum fuzije. 
- davčna in matična številka 
- transakcijski račun 
 

Registracijski organ vrne potrjen dvojnik zahtevka z navedbo reg. št. in datuma vpisa v register. 
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B. Register odbojkarskih sodnikov, trenerjev 

9. člen 
V register odbojkarskih sodnikov in trenerjev se vpisujejo naslednji podatki: 

- zaporedna številka in datum vpisa, 
- priimek in ime, 
- datum in kraj rojstva, 
- OOO, v kateri dela in eventualne zamenjave OOO, 
- izobrazba, usposobljenost, znanje jezikov (aktivno, pasivno), 
- datum sodniškega ali trenerskega izpita in pridobljeni naziv (rang), 
- transakcijski račun in davčna številka. 

Registracijski organ po vpisu v register pošlje sodniku/trenerju člansko izkaznico. 
 
C. Register igralcev. 

10. člen 
V register igralcev se vpisujejo naslednji podatki: 

-  številka registracije, veljavnost registracije, priimek in ime, datum in kraj rojstva, članstvo igralca v 
OOO, prva registracija in matično OOO, datum registracije in pravica nastopa na tekmovanjih, 
državljanstvo, naslov, številka KZZ 

Vsaka ekipa v posamezni kategoriji ima posebno ekipno licenco.  
 
III. REGISTRACIJA  IN LICENCIRANJE TRENERJEV, SODNIKOV TER IGRALCEV 
 
A. Registracija in licenciranje trenerjev 

11. člen 
Postopek registracije in licenciranja trenerjev je definiran v pravilniku o licenciranju in izobraževanju 
trenerjev. 
 
B. Registracija in licenciranje sodnikov 

12. člen 
Postopek registracije in licenciranja sodnikov je definiran v pravilniku komisije za izobraževanje in napredek. 
 
C. Registracija in licenciranje igralcev 

13. člen 
Pojem LICENCIRANI IGRALEC pomeni igralca, ki je na eni od licenc za OOO v tekoči tekmovalni sezoni v 
skladu s tem pravilnikom in je s tem tudi član Odbojkarske zveze Slovenije. 
Pojem VEZAN IGRALEC pomeni igralca, ki v tekoči tekmovalni sezoni ni licenciran za OOO, vendar od 
njegove zadnjega licenciranja za OOO oziroma klub v tujini še nista potekli dve celotni tekmovalni sezoni (za 
igralce male in mini odbojke eno tekmovalno sezono), oziroma si s predpisanim postopkom v prestopnem 
roku ni pridobil statusa prostega igralca ali mu tega statusa ni odobrila arbitražna komisija v primeru spora 
igralec – OOO. 
Pojem PROSTI IGRALEC pomeni igralca, ki že najmanj dve celotni tekmovalni sezoni ni bil licenciran za 
OOO oziroma klub v tujini oziroma si je s predpisanim postopkom v prestopnem roku pridobil ta status ali mu 
je ta status odobrila arbitražna komisija v primeru spora igralec – OOO. 
Pojem REGISTRIRANI IGRALEC pomeni igralec, ki je licenciran ali vezan igralec. 
 
D. Registracija in licenciranje igralcev za odbojko na mivki 

14. člen 
Postopek registracije in licenciranja igralcev za odbojko na mivki je definiran v pravilniku registracije igralcev 
odbojke na mivki. 
 

15. člen 
Športnik se licencira za OOO za obdobje od datuma potrditve registracije do konca tekmovalne sezone. 
Tekmovalna sezona traja od 10.6. tekočega leta do 9.6. naslednjega leta. 
 

16. člen 
OOO mora za licenciranje igralcev predložiti spisek (na obrazcu za licenciranje), ki ga podpišejo vsi igralci, 
razen mladoletnih oseb. Za licenciranje mladoletnih oseb je potreben tudi podpis staršev ali skrbnika (na 
obrazcu 1b). Novo registrirani igralci v isti tekmovalni sezoni ne potrebujejo ponovnega podpisa za 
licenciranje. 
OZS izda OOO ekipno licenco za vsako ekipo posebej.  
Postopki sproženi po začetku določenih tekmovanj se ovrednotijo petkratno. Določilo velja za kategoriji 
članov in članic. 
 

Taksa za licenco se plačuje na osnovi računa pisarne OZS. 
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17. člen 

Registracijske postopke in licenciranje 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 RK.   
 
Dvojna licenca 

18. člen 
OOO lahko zaprosi za dvojno licenco igralca oziroma igralke samo do starosti, ki je določena za igranje v 
kategoriji mladincev oziroma mladink. Vse dvojne licence prenehajo z veljavo s koncem tekmovalne sezone. 
 

19. člen 
OOO, ki v članski konkurenci nastopa z dvema ekipama, lahko zaprosi za dvojno licenco igralca za svojo 
drugo ekipo (v nadaljevanju DL-člani). V tem primeru je igralec oziroma igralka licenciran za prvo člansko 
ekipo OOO, dvojno licenco pa se izda igralcu za igranje v drugi članski vrsti iste OOO. 
 

20. člen 
OOO lahko zaprosi tudi za izdajo dvojne licence za igranje v mlajših kategorijah (v nadaljevanju DL-mladi), 
za igralca oziroma igralko, ki je sicer član drugega OOO. V tem primeru je igralec licenciran za člansko vrsto 
matične OOO (določila 11. člena ne omejujejo dvojne licence po tem členu). Matična OOO mora podati 
pisno soglasje za izdajo DL-mladi za nastopanje igralca oziroma igralke v mlajših kategorijah drugega OOO. 
Igralec oziroma igralka z DL-mladi ne more nastopati v mlajših kategorijah za matično OOO. Igralec oziroma 
igralka v nobenem primeru v isti sezoni ne more zaprositi za spremembo DL-mladi oziroma za izdajo dveh 
DL-mladi. 
 

21. člen 
Igralec oziroma igralka, ki v mini prestopnem roku zamenja OOO (članska konkurenca), lahko zaprosi za 
izdajo dvojne licence le za igranje v drugi članski ekipi nove OOO.  
 

22. člen 
Igralec oziroma igralka z DL-mladi lahko v isti sezoni igra tudi za drugo OOO v mlajših kategorijah le v dveh 
primerih :  

-  če opravi prestop v mini prestopnem roku nazaj v matično OOO (prestop po členu 27), 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, lahko po registraciji in 
licenciranju igra tudi za mlajše kategorije nove OOO. Za DL-mladi igralec oziroma igralke v isti tekmovalni 
sezoni ne more več zaprositi. 

 
IV. SPREMEMBA ČLANSTVA 

23. člen 
Prestopni rok 

Igralec lahko prestopi v drugo OOO samo v prestopnem roku, vsako leto od 10.6. do 20.6., v mini 
prestopnem roku (datum določi Predsedstvo OZS s koledarjem tekmovanj) oziroma v dodatnem mini 
prestopnem roku, ki traja drugi ponedeljek in torek v septembru. 
Datum prestopnega roka vključuje tudi nedelje in praznike. Prestopni rok se lahko prične po končanih 
kvalifikacijah. Državnim reprezentantom, ki v času prestopnega roka nastopajo z reprezentanco v tujini, se 
prestopni rok podaljša za teden dni od dne povratka reprezentance v domovino (velja samo za redni 
prestopni rok). 
Igralec, ki prestopi iz starega OOO v novega, se po uspešno končanem postopku avtomatsko registrira za 
novo OOO. Igralec ima pravico nastopa za novi OOO po prejemu licence, ki mora biti izdana najkasneje v 8. 
dneh po prejemu zahtevka za licenciranje. 
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24. člen 

Postopek spremembe članstva – prestopni rok       
Igralec lahko prestopi v novo OOO na podlagi obrazca št. 22 - prestopnice, ki jo izda OZS. 
 
Postopek prestopa v prestopnem roku : 

 Igralec kadarkoli (po koncu mini prestopnega roka do zadnjega dneva prestopnega roka) izpolni 
prestopnico (obr.št.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, pošlje kopijo OZS 
(priporočeno) in plača prestopno takso, kar je pogoj za pričetek postopka. Prestopnice se pošiljajo za 
vsakega igralca posebej.  

      V kolikor prestopna taksa ni plačana najkasneje v prestopnem roku, se prestop lahko izvede le ob 
plačilu 10 x prestopne takse, vendar najkasneje do 31.08. 

 Stara OOO je dolžna v roku desetih (10) dni po prejemu prestopnice le to izpolnjeno priporočeno s 
povratnico poslati na OZS in (priporočeno s povratnico) novi OOO (kopijo). 

 OOO lahko obojestransko potrdita prestopnico (s tem lahko OOO preskočita postopke iz prejšnjih točk 
tega člena) in jo nova OOO najkasneje zadnji dan prestopnega roka (priporočeno) pošlje na OZS 
oziroma jo prinese v pisarno OZS, ki izda ustrezno potrdilo. 

 Proti igralcu, ki je brez pravice podpisal prestopnico (obr. št. 3) za eno ali več OOO ali ima veljavno 
pogodbo, se uvede disciplinski postopek. 

 
25. člen 

Če registracijski organ v predpisanem roku desetih dni ne prejme prestopnice stare OOO, nova OOO (ali 
igralec sam) pa kot dokaz predloži podpisano - originalno povratnico, se registracijski postopek zaključi 
igralec se registrira za novo OOO oziroma se mu dodeli status prostega igralca (v prestopnem roku). Stara 
OOO ni upravičen do nobenih nadomestil za prestop igralca. 
 

26. člen 
Preklic prestopnice 

Prestopnico je možno tudi preklicati.  
- Preklic prestopnice – prestopni rok - je možen najkasneje do prvega dne prestopnega roka, za  

prestopnice, ki jih je igralec/ka podpisal v obdobju po koncu mini prestopnega roka do prvega dne 
prestopnega roka. 

- Preklic prestopnice – dodatni mini prestopni rok - je možen najkasneje do prvega dne dodatnega mini 
prestopnega roka, za  prestopnice, ki jih je igralec/ka podpisal v obdobju po koncu prestopnega roka do 
prvega dne dodatnega mini prestopnega roka. 

- Preklic prestopnice – mini prestopni rok - je možen najkasneje do prvega dne mini prestopnega roka, za  
prestopnice, ki jih je igralec/ka podpisal v obdobju po koncu dodatnega mini prestopnega roka do prvega 
dne mini prestopnega roka, oziroma nerešeno prestopnice v dodatnem mini prestopnem roku – do prvega 
dne mini prestopnega roka. 

 
 Pogoji za preklic so naslednji : 

- prestopnice, ki jo je igralec/ka podpisal v času prestopnega roka (mini prestopnega oziroma 
dodatnega mini prestopnega roka) ni možno preklicati 

- prestopnico se lahko prekliče samo s posebnim obrazcem (pisarna OZS) 
- preklic prestopnice je možen samo v pisarni OZS (redni delovni čas pisarne, igralec/ka in eden o 

staršev (skrbnikov) če je igralec/ka mladoleten) 
- ob preklicu je igralec/ka dolžan poravnati eventualno že poravnano prestopno takso, ki se vrne klubu 
- pisarna OZS je o preklicu prestopnice dolžna obvestiti stari in novi klub  
- igralec/ka lahko po preklicu prestopnice podpiše prestopnico za nov (tretji) klub 
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27. člen 

Mini prestopni rok 
Mini prestopni rok traja vsako leto dva dni v mesecu decembru. Določi ga predsedstvo OZS ob sprejemu 
Koledarja tekmovanj. 
Postopek prestopa v mini prestopnem roku : 

 Igralec kadarkoli (po koncu dodatnega mini prestopnega roka do zadnjega dneva mini prestopnega 
roka) izpolni prestopnico (obr.št.22) in jo dostavi novi OOO. 

 Nova OOO lahko kadarkoli, vendar najkasneje zadnji dan mini 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, pošlje 
kopijo OZS (priporočeno) in plača prestopno takso, kar je pogoj za pričetek postopka. Prestopnice se 
pošiljajo za vsakega igralca posebej.  

      V kolikor prestopna taksa ni plačana najkasneje v mini prestopnem roku, se prestop lahko izvede le ob 
plačilu 10 x prestopne takse, vendar najkasneje v treh dneh po pisnem opozorilu Registracijske 
komisije. 

 Stara OOO je dolžna v roku treh (3) dni po prejemu prestopnice le to izpolnjeno priporočeno s 
povratnico poslati na OZS in (priporočeno s povratnico) novi OOO (kopijo). 

 Če obstaja ugovor stare OOO, morata OOO rešiti sporne zadeve najkasneje v 5-ih dneh po prejemu 
ugovora. V mini prestopnem roku RK OZS 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 5-ih dneh, ostane igralec član stare OOO. 

  OOO lahko obojestransko potrdita prestopnico (s tem lahko OOO preskočita postopke iz prejšnjih točk 
tega člena) in jo nova OOO najkasneje zadnji dan prestopnega roka (priporočeno) pošlje na OZS 
oziroma jo prinese v pisarno OZS, ki izda ustrezno potrdilo.   

 Proti igralcu, ki je brez pravice podpisal prestopnico (obr. št. 3) za eno ali več OOO ali ima veljavno 
pogodbo, se uvede disciplinski postopek. 

 
28. člen 

Dodatni mini prestopni rok 
Dodatni mini prestopni rok traja vsako leto dva dni in sicer drugi ponedeljek in torek v septembru. 
 

Registracijska komisija v dodatnem mini prestopnem roku obravnava samo prestope, za katere so OOO že 
obojestransko potrdile 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 dodatnem mini prestopnem 
roku RK OZS pogodb o kasnejšem ali obročnem plačilu obveznosti do stare OOO ne priznava. 
Dokumentaciji za prestop mora biti dodano tudi potrdilo o plačani prestopni taksi. Registracijska komisija bo 
v dodatnem mini prestopnem roku obravnavala samo tiste prestopnice, ki jih nova OOO najkasneje zadnji 
dan dodatnega mini prestopnega roka (priporočeno s povratnico) pošlje na OZS oziroma jo prinese v pisarno 
OZS, ki izda ustrezno potrdilo.   
Vse ostale (nerešene, nepotrjene) prestopnice se obravnavajo v postopku pri mini prestopnemu roku, po 
določilih 24. člena tega pravilnika. 
 

29. člen 
Napake v postopku spremembe članstva se kaznuje s kaznijo 23.964 SIT (100 EUR), sprememba članstva 
pa se izvede kljub tej napaki. Napake, ki se kaznujejo po tem členu so: pošiljanje več prestopnic v isti 
kuverti, pošiljanje prestopnic po faksu ali elektronski pošti, nepošiljanje kopije prestopnice novi OOO, 
nepopolno izpolnjena prestopnica. 
 

30. člen 
Postopek spremembe licence – Dvojna licenca mladi       

Igralec, ki mu je z DL-mladi omogočeno nastopanje v mlajših kategorijah za drugo OOO lahko z izpeljavo 
spremembe licence v mini ali dodatnem mini prestopnem roku pridobi pravico nastopa za matično OOO (kjer 
je že licenciran za člansko vrsto). Z izpeljavo spremembe licence (označba na prestopnici – mladi) se 
pravice igranja z DL-mladi izničijo, igralec pa nima pravice do nove DL-mladi do konca tekmovalne sezone.  
 

31. člen 
Postopek spremembe registracije – PROSTI igralec       

Igralec lahko v prestopnem roku, mini prestopnem roku ali dodatnem mini prestopnem roku zaprosi tudi za 
prestop z odobritvijo prostega igralca. Igralec mora na prestopnici jasno označiti, da gre za spremembo 
registracije z namenom pridobitve statusa prostega igralca.  
Ob spremembi registracije z namenom pridobitve statusa prostega igralca se ob postopkih za spremembo 
registracije opisani v 21., 22., 23 ali 24. členu upošteva, da namesto nove OOO ves postopek spremembe 
registracije izpelje igralec sam. 



 

 registracije - 6/8 

 
32. člen 

Pisarna OZS v postopku spremembe registracije dodeli status prostega igralca igralcem: 
-  za katere je stara OOO potrdila prestopnico s katere je jasno razvidno, da igralec do stare OOO nima 

nobenih obveznosti; 
-  za katere je podana pogodba o prenosu obveznosti igralca do stare OOO na novo OOO (ob eventualni 

registraciji tega igralca); 
 

33. člen 
Postopek spremembe članstva v OOO – POSOJA igralca       

Ves postopek spremembe članstva v OOO – posoja igralca je enak, kot pri redni spremembi članstva, le da 
obe OOO na prestopnici jasno označita, da gre za POSOJO igralca. Posoja igralca ni možna za več kot eno 
tekmovalno sezono. Pisarna OZS vodi register posojenih igralcev. 
 

34. člen 
Igralec, ki je bil posojen novi OOO je po preteku tekmovalne sezone avtomatsko zopet član stare OOO. 
Nova OOO v mini prestopnem roku ali v dodatnem mini prestopnem roku brez pisnega soglasja stare OOO 
nima pravice omogočiti spremembe članstva igralca v neko tretjo OOO, igralec pa se s spremembo članstva 
lahko vrne v staro OOO.   
 

35. člen 
V primeru nove registracije ali spremembe članstva mora pisarna OZS v petih dneh po dostavitvi predpisane 
dokumentacije zaključiti registracijski postopek, igralec pa pridobi vse tekmovalne pravice 8. dni po izvedeni 
registraciji za novo OOO. Do izvedbe registracije za novo OOO ostane igralec registriran pri stari OOO. 
 

36. člen 
Suspenz ali kazen ob izpolnitvi drugih pogojev za prestop nista ovira za izdajo izpisnice in preregistracijo.          

 
37. člen 

Pisarna OZS je dolžna v 8-ih dneh o svojem postopku s sklepom s priporočeno pošto obvestiti staro in novo 
OOO. Zoper sklep pisarne OZS je dovoljena pritožba na Registracijsko komisijo OZS poslana po pošti s 
priporočeno pošiljko, v roku 8. dni od prejema sklepa. Pritožba je možna le ob plačilu pritožbene takse 
20.000 SIT na TRR OZS (04302-0001152635 odprt pri NKBM). 
 

38. člen 
Vse sporne zadeve v zvezi s članstvom vezano na 24. člen morajo biti rešene do 31.08. tekočega leta. 
 

39. člen 
Višina nadomestila za igralce, ki v R Sloveniji prestopajo iz ene OOO v drugo OOO, je odvisna od ranga 
tekmovanja in uspešnosti igralca (reprezentant).  
Za izračun odškodnine se pojem reprezentant dodeli igralcu, ki je v pretekli ali tekoči tekmovalni sezoni 
nastopi za reprezentanco na uradni reprezentančni tekmi. 
V primeru, da višina nadomestila ni določena z medsebojno pogodbo (igralec - OOO), je maksimalna možna 
višina sledeča (brez vštetega DDV): 

1.  za člane: a) igralec - reprezentant    1.677.480 SIT   (7.000 EUR) 
  b) igralec, ki nastopa v 1. DOL    1.174.236 SIT  (4.900 EUR)  
  c) igralec, ki nastopa v 2. DOL   670.992 SIT (2.800 EUR)     
  d) igralec, ki nastopa v 3. DOL    419.370 SIT  (1.750 EUR)    
2. za mladince se višina nadomestila zmanjša za 15 %, 
 nadomestilo za mladince, ki ne igrajo v DOL je    251.622 SIT (1.050 EUR)    
3. za kadete se višina nadomestila zmanjša za 30 %, 
 nadomestilo za kadete, ki ne nastopajo v DOL je       179.730 SIT (750 EUR)    
4. za dečke se višina nadomestila zniža za 50 %,  
 nadomestilo za dečke, ki ne igrajo v DOL 
 - če so bili licencirani v obeh zadnjih dveh sezonah je       131.802 SIT  (550 EUR) 
   - če so bili licencirani samo v zadnji sezoni je     71.892 SIT (300 EUR) 
5. za igralke se višina nadomestila ustrezno zmanjša za 40% 
6. nadomestilo za dečke in deklice (mala odbojka) je     23.964 SIT  (100 EUR)    
7. nadomestilo za dečke in deklice (mini odbojka) je       11.982 SIT  (50 EUR) 

 
Rang tekmovanja se upošteva, če je igralec nastopil za ekipo vsaj na dveh uradnih tekmah – velja za izračun 
odškodnine).  
 
 
 



 

 registracije - 7/8 

 
Vsa nadomestila morajo biti poravnana do 31.08. tekočega leta, razen če ni s pogodbo drugače določeno. 
Kopija pogodbe o obročnem odplačevanju nadomestila mora biti do 31.08. dostavljena pisarni OZS. Če nova 
OOO ne poravna obveznosti do stare OOO, ostane igralec član stare OOO. O sporih odloča registracijska 
komisija, ki po potrebi sodeluje z nevtralnim strokovnjakom - pravnikom.  
Odškodnina za vezanega igralca, ki ni bil licenciran v eni celotni tekmovalni sezoni je polovična, igralec, ki ni 
bil licenciran v dveh celotnih tekmovalnih sezonah dobi status prostega igralca, odškodnine zanj ni. 
Odškodnina za igralce, ki so bili v prejšnji (lahko tudi več) sezoni posojeni se ob prestopu v naslednji sezoni 
obračuna glede na rang tekmovanja, v katerem je igralec zadnjič igral za klub, iz katerega igralec prestopa. 
Enako načelo se upošteva tudi za prestope v mini ali dodatnem mini prestopnem roku. 
 

40. člen 
Zadnja možna registracija tujih igralcev in slovenskih igralcev, ki so nastopali v tujini je 31.01.   
Prosti igralci se lahko licencirajo za ekipe v 1. DOL najkasneje pred končanjem rednega dela prvenstva, za 
ekipe v 2. in 3. DOL najkasneje 5 krogov pred koncem rednega dela prvenstva, v mlajših kategorijah pa 
najkasneje pred začetkom polfinalnih tekmovanj. 
 

41. člen 
Igralci in igralke iz razpadlih klubov oziroma društev se lahko registrira za novi klub v roku 60 dni po razpadu 
starega kluba. Dokaz za razpad kluba je potrdilo o črtanju kluba iz registra klubov (upravna enota) oziroma 
pisna izjava skupščine društva o prenehanju delovanja posamezne sekcije Športnega društva. Igralec ima 
pravico nastopa za novi OOO po prejemu licence, ki mora biti izdana najkasneje v 8. dneh po prejemu 
zahtevka za licenciranje. 
 

42. 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. 
 

43. člen 
Odhod igralca v tujino 

Igralec lahko igra v tujini, če izpolnjuje določila tega Pravilnika, Pravilnika o prestopih igralcev v tujino in 
Pravilnika Mednarodne Odbojkarske Organizacije (FIVB), s soglasjem OOO (za katero je registriran) in 
soglasjem Predsedstva OZS, ki mora pred izdajo soglasja ugotoviti ali sta igralec in novi klub izpolnila vse 
obveznosti do stare OOO. 
 

44. člen 
Nadomestilo 

OOO iz katere odhaja igralec v tujino (prvič), ima pravico do nadomestila v skladu s pravili FIVB.  
 

45. člen 
Za igralca, ki je iz stare prestopil v novo OOO brez nadomestila in odhaja v tujino, se izračuna nadomestilo 
po določilih tega pravilnika. Nadomestilo pripada stari OOO, v primeru, če igralec ni bil registriran v novi 
OOO več kot dve tekmovalni sezoni. 
 
V. POGODBE MED OOO IN IGRALCI 

46. člen 
Medsebojne obveznosti med OOO ter med OOO in igralci se urejajo s pravilniki in pogodbami. Pogodba se 
lahko sklene za največ 4 leta in se lahko podaljšuje. Za mladoletne igralce podpišejo pogodbo z OOO starši, 
oziroma skrbniki.  
 

47. člen 
V prestopnem roku se upoštevajo samo pogodbe, katerih kopije so bile že pred prestopnim rokom spora 
deponirane na OZS. 
V primeru spora med igralci in OOO se upoštevajo samo pogodbe v katerih je določilo, da spore med 
igralcem in OOO rešuje arbitražna komisija OZS. 
 

48. člen 
Arbitražna komisija mora odločiti o sporu v roku 30 (trideset) dni po prejemu pritožbe. 
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49. člen 

Igralec ima pravico sprožiti spor pred arbitražno komisijo, če OOO s poravnavo pogodbenih obveznosti 
zamuja najmanj 30 dni. 
V primeru, da arbitražna komisija ugotovi, da OOO ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti do igralca, določi 8 
(osem) dnevni rok za poravnavo zapadlih obveznosti do igralca, ki je sprožil spor pred arbitražno 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 

50. člen 
Članstvo OOO v članstvu OZS preneha če: 

- najvišji organ OOO odloči o prenehanju dela; 
- pride do priključitve ene OOO k drugi OOO; 
- OOO preneha z delom po disciplinskem pravilniku, oziroma odločitvi pristojnih organov; 
- s sklepom skupščine OZS. 

V slučaju fuzije dveh OOO, nova OOO zadrži najugodnejši status. 
 

51. člen 
Fuzija se lahko opravi le po končanem tekmovanju in po končanih kvalifikacijah za naslednjo tekmovalno 
sezono. 
 

52. člen 
Registracija člana OOO je neveljavna in se briše če: 

- se naknadno ugotovi nepravilnost registracije; 
- član zataji, da je prehodno bil član neke druge osnovne organizacije; 
- je član ali OOO dal netočne podatke ob registraciji; 
- ni registriran po predpisih tega pravilnika. 

 
VI. ZAKLJUČNA DOLOČILA 

53. člen 
Igralec ali delavec je nastopil na tekmi, če je vpisan v zapisnik.   

 
54. člen 

Tuji državljani 
Tuji državljani se registrirajo v OOO v R Sloveniji v skladu s predpisi Mednarodne odbojkarske federacije 
(F.I.V.B.) in tem Pravilnikom. Prestop in registracija tujih državljanov se praviloma izvede do začetka 
tekmovanja. Lahko tudi pozneje (vendar najkasneje v mini prestopnem roku), če je bil registracijski organ 
pred začetkom tekmovanja pisno obveščen o dogovorih za prestop tujega igralca.  
Najavo teh igralcev registracijski organ upošteva le ob vplačilu takse 23.964 SIT (100 EUR) na TRR OZS 
(04302-0001152635 odprt pri NKBM) 

 
Slovenski državljani, ki igrajo v tujini 

55. člen 
Igralec, ki je nastopal v tujini in se vrača v domovino, se lahko registrirajo v OOO v R Sloveniji v skladu s 
predpisi Mednarodne odbojkarske federacije (F.I.V.B.), s tem Pravilnikom in Pravilnikom o prestopih igralcev 
v tujino. 

 
56. člen 

Igralec, ki prestopi v novo OOO brez nadomestila, se lahko vrne v staro OOO brez nadomestila, če s 
pogodbo ni drugače opredeljeno. 
  

57. člen 
Določila pravilnika tolmači PSK OZS. Pravilnik začne veljati v 15 dneh po sprejemu. 
 
 
 
                  Predsednik OZS: 
             Matjaž KOVAČIČ l.r. 
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