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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 PRESTOPIH IGRALCEV V TUJINO 
 

1. člen 
S pravilnikom se določajo kriteriji za prestope igralcev v tuje klube, izven meja Republike Slovenije. Pri 
odločanju o kriterijih se upošteva tudi pisna navodila CEV in FIVB. 
 

2. člen 
Za prestop igralca v tuji klub se Odbojkarski zvezi Slovenije (v nadaljevanju OZS) izplača odškodnina v 
znesku, določenem s tem pravilnikom. 
 

3. člen 
Ob odhodu v tujino se lahko odškodnina izplača tudi klubu, iz katerega igralec odhaja, v primeru, če ima 
igralec še vedno veljavno pogodbo ali da je odškodnina definirana v pogodbi, ki je potekla. Višino 
odškodnine sporazumno določita klub iz katerega igralec odhaja (SLO) in novi klub. Igralec lahko dobi 
dovoljenje OZS (certifikat) le v primeru veljavne predložene izpisnice starega kluba (ob prvem odhod 
oziroma v skladu s pogodbo). Pisarna OZS po prejemu prošnje igralca za odhod v tujino ter predpisane 
dokumentacije pošlje prošnjo za dovoljenje (izpisnico) staremu klubu, ki mora v 7. dneh izdati izpisnico 
oziroma predložiti pisno izjavo, zakaj tega ne želi storiti in izjavi predložiti pisne argumente (veljavno 
pogodbo ali dokazljivo materialno terjatev). V primeru, da pisarna OZS v predpisanem roku ne prejme pisne, 
argumentirane izjave, potrjeno dokumentacijo odstopi v obravnavo FIVB.  
 

4. člen 
IGRALEC - REPREZENTANT je vsak igralec, ki je na reprezentančnem spisku naveden med do 20 
dvajsetimi igralci. BIVŠI REPREZENTANT je igralec še dve leti po zadnji registraciji za reprezentanco.   
 

5. člen 
Za vse prestope igralcev v tujino Odbojkarska zveza Slovenije zaračuna prestopno takso v višini 1000 EUR. 
 

6. člen 
Višina odškodnine za prestop v tujino se za OZS izračuna na podlagi kategorizacije igralca, starosti igralca 
in nivoja tekmovanja v tujini (za igralke se osnova pod točko "a" zmanjša za 30%). 
 

a. kategorizacije igralca :  - igralec – reprezentant    5000 EUR 
 - bivši reprezentant   4000 EUR 
 - igralec I.DOL   3000 EUR 
 - igralec II.DOL in nižje   500 EUR 
 - ostali igralci     ni odškodnine 
 

b. starosti igralca : - do 25 let     100% 
 - do 27 let       90% 
 - do 29 let       80% 
 - do 31 let       70% 
 - do 33 let       50% 
 - nad 33 let       30% 
 

c. nivoja tekmovanja v tujini : - igralec-reprezentant (ne glede na nivo)   100%   
 - igranje v tujini v prvi ali drugi državni ligi   100% 
 - igranje v nižjih in deželnih ligah   70% 
 

7. člen 
Igralcu – reprezentantu se lahko odškodnina zmanjša. Zmanjšanje odškodnine lahko predlaga direktor 
reprezentance v dogovoru s selektorjem (prvim trenerjem) reprezentance. Odškodnina se  lahko na osnovi 
pisne vloge igralca zmanjša na do 0%. Predlog za zmanjšanje odškodnine posredujeta sa skupnem 
dokumentu direktor in selektor (trener), predlog pa je veljaven samo o lastnoročnem podpisu obeh. 
 

8. člen 
Igralec, ki se iz neupravičenih razlogov (neupravičen izostanek) ni odzval povabilu v reprezentanco nima 
pravice zahtevati znižanja odškodnine oziroma je njegova vloga neveljavna (se ne obravnava). 
 

9. člen 
O zmanjšanju odškodnine odloča Predsedstvo OZS. Predsedstvo OZS lahko ob neupravičenem izostanku 
na reprezentančnih akcijah podvoji predpisano odškodnino za odhod igralca v tujino oziroma mu dovoljenja 
za odhod (certifikata) sploh ne izda. 
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10. člen 

Za neupravičen izostanek se smatra : 
• izostanek iz priprav ali tekem brez pisnega opravičila selektorju (trenerju). Selektor (trener) mora 

opravičenost izostanka pisno sporočiti direktorju reprezentance in pisarni OZS; 
• izostanek zaradi zdravstvenega razloga, ki ni dokazan z zdravniško dokumentacijo iz katere je 

razvidno, da igralec ni sposoben trenirati in nastopati in se s tem strinja tudi selektor (trener). Kopija 
dokumentacije mora biti poslana tudi v pisarno OZS in mora biti tam tudi hranjena; 

• izostanek zaradi zdravstvenih razlogov, ko se igralec ne odzove na pregled pri zdravniku 
reprezentance, v kolikor to zahteva selektor (trener) ali sam zdravnik reprezentance; 

• samovoljen odhod iz reprezentančne akcije (priprava ali tekma); 
• izostanek, ko je selektor (trener) prisiljen igralca odstraniti iz priprav (tekme) zaradi neprimernega 

obnašanja oziroma neprimernega odnosa do samih treningov oziroma tekem; 
• ostali izostanki, ki niso odobreni s strani selektorja (trenerja) oziroma direktorja reprezentance 

 
11. člen 

Dovoljenje za odhod v tujino lahko Predsedstvo OZS igralcu izda tudi med letom, vendar le v primeru 
sporazumne prekinitve pogodbe s klubom in veljavne izpisnice. Z izpisnico preneha veljava registracije za 
slovenski klub. Dovoljenje velja za tekočo sezono in se zaključi najkasneje 31. avgusta. 

 
12. člen 

Dovoljenje velja največ za eno leto . 
Lahko se izda tudi za več let, vendar je v tem primeru potrebno znesek odškodnine pomnožiti s številom let. 

 
13. člen 

Igralec, prestopa v tuji klub mora OZS dostaviti pisno prošnjo z naslednjimi podatki:  
 - ime in priimek, 
 - datum rojstva, državljanstvo, 
 - številka potne listine in mesto izdaje, 
 - bodoča državna zveza, klub in nivo tekmovanja, 
 - posebne podatke (denarni pogoji... ). 
 

Poleg prošnje priloži še: 
 - izjavo kluba, da bo igralcu dovolil prisotnost na pripravah reprezentance in tekmovanjih v okviru 

 evropske in svetovne federacije, 
 - izjavo, da bo tuji klub trikrat v eni sezoni kril stroške potovanja na priprave ali tekmovanje, 
 - soglasje (izpisnico) kluba, iz katerega odhaja, 
 - obrazec FIVB, z zahtevanimi podatki, 
 - mnenje selektorja (ni obvezno). 
 

14. člen 
Odhod v tujino na osnovi urejene dokumentacije lahko potrdi predsednik predsedstva OZS ali generalni 
sekretar, na osnovi mnenja članov predsedstva OZS. Za prestope reprezentantov je potrebno tudi pisno 
soglasje direktorja reprezentanc. 
 

15. člen 
Izplačilo za prestop v tujino se lahko izplača v gotovini, v pisarni OZS ali na devizni račun. OZS za vsako 
izplačilo izda ustrezno potrdilo! 
 

16. člen 
Če igralec ni realiziral prestopa v tuji klub, ostane registriran za klub iz katerega je nameraval oditi, pod 
pogojem da Odbojkarski zvezi Slovenije vrne izdano dovoljenje za odhod v tujino. 
 

17. člen 
Igralec ki je nastopal v tujini se lahko vrne v domovino in registrira za nov klub najkasneje v mini prestopnem 
roku za klub, za katerega je bil registriran pred odhodom v tujino, pa najkasneje do 31.01. in to pod pogojem, 
da je do tujega kluba izpolnil vsa, v pogodbi navedena določila. 
 

18. člen 
Pravilnik začne veljati 8 dni po sprejemu.  
 
 
 
Generalni sekretar:                Predsednik OZS:  
 Igor DOLINŠEK l.r.                 Matjaž Kovačič l.r. 
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