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 Izvršni odbor (v nadaljevanju: IO) Namiznoteniške zveze Slovenije (v nadaljevanju: NTZS) je na podlagi določila 

23. člena Statuta NTZS sprejel naslednji  

 

 

 

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK 
 
 

I. TEMELJNA DOLOČBA 

 
1. člen 

S tem pravilnikom se določajo: 

- pogoji za sprejem organizacij, ki so organizirane po pravilih Zakona o društvih (društva, zveze društev – 

v nadaljevanju » društvo ali »klub«) v NTZS, 

- pogoji za registracijo članov in članic klubov - aktivnih namiznoteniških igralcev in igralk (v 

nadaljevanju se za ženski in moški spol uporablja enoten izraz »igralec«), 

- pogoji za registracijo drugih namiznoteniških igralcev, 

- nadomestilo za prestop iz kluba v drug klub (v nadaljevanju: nadomestilo). 

 

S tem pravilnikom se tudi določajo pravice in obveznosti klubov in igralcev do NTZS. 

 

 

II. ČLANSTVO V NTZS 

 

1. Člani NTZS  

2. člen 

V NTZS se včlanjujejo posamezni klubi, igralci, ki so včlanjeni v te klube ter v posebnih primerih in pod posebnimi 

pogoji tudi drugi namiznoteniški igralci. 

 

Tekmovanj, ki se odvijajo v okviru NTZS, se lahko udeležijo le klubi in igralci, ki so registrirani v skladu s tem 

pravilnikom. Izjeme morajo biti določene vnaprej v tem pravilniku ali drugih splošnih aktih NTZS. 

 

 

2.  Tehnična komisija 

3. člen 

O vseh postopkih, povezanih z registracijo klubov in igralcev, odloča Tehnična komisija.  

 

 

III. ČLANSTVO V NTZS -  KLUBI 

 
4. člen 

Članstvo v NTZS je prostovoljno. 

 

V NTZS se lahko včlanijo samo tiste organizacije, ki so organizirane v skladu z Zakonom o društvih (društva ali zveze 

društev) - v nadaljevanju se uporabljata termina »društvo« ali »klub«. 

 

Pogoj za sprejem kluba v NTZS je, da se ukvarja in razvija namiznoteniško igro. Dokaz o ukvarjanju z namiznoteniško 

igro je preliminarna prijava za sodelovanje v najmanj eni od lig (v katerikoli starostni kategoriji, moški ali ženski), ki so 

organizirane v okviru NTZS ali evidentirano delo in ukvarjanje z namiznim tenisom (udeleževanje neuradnih tekmovanj, 

organizacija namiznoteniških tekmovanj ipd.).  

 

Podrobnejše pravice in dolžnosti klubov, včlanjenih v NTZS, so določene v Pravilih NTZS. 

 

 

1. Postopek in pogoji registracije 

5. člen 

Postopek registracije kluba se prične na podlagi pisne prijave za registracijo, ki jo vloži klub. 

 

Prijava mora biti vložena na naslov NTZS in naslovljena na Tehnično komisijo. 



 

Ob prijavi se plača taksa za registracijo ter članarina. 

 

6.  člen 

Člani NTZS so lahko le  društva ali zveze društev (klubi), ki so organizirane v skladu z Zakonom o društvih. 

 

Del društva, ki se ukvarja z namiznim tenisom, ne more biti kot del društva član NTZS, pač pa je lahko član le društvo, ki 

pa mora vsaj v delu izpolnjevati pogoje iz 3. odstavka 4. člena tega pravilnika ter Pravil NTZS in drugih splošnih aktov 

NTZS. 

 

7. člen 

Prijava društva ali zveze društev mora vsebovati naslednje podatke: 

1. ime kluba (društva) z navedbo matične in davčne številke, 

2. datum ustanovitve, 

3. navedbo, ali se klub športno ukvarja samo z namiznim tenisom ali tudi z drugimi športno – rekreativnimi 

dejavnostmi, 

4. število članov kluba, ki se ukvarja z namiznim tenisom,  

5. podpis predsednika kluba, 

6. datum prijave. 

 

Prijavi morajo biti priloženi: 

7. pravila (statut) kluba, dostavljena upravni enoti, 

8. odtis žiga, ki ga  klub uporablja, 

9. dokaz o ukvarjanju z namiznim tenisom (dokaze o možnosti sodelovanja v najmanj eni od lig oziroma ekipnih 

tekmovanj, ki se vrše v okviru NTZS (predpogodbe z igralci oziroma izjave klubov, da bodo izdali že 

registriranim igralcem izpisnice, predlog za prvo registracijo posameznih igralcev ipd.), 

10. dokaz o plačilu takse za registracijo in članarine. 

 

 

2.  Sklep o registraciji in pritožba 

8. člen 

O registraciji kluba odloča Tehnična komisija, ki mora odločiti v roku 15. dni od prejema prijave. 

 

Zoper sklep o registraciji društva se lahko klubi, ki so že člani NTZS ali prijavitelj v roku 15. dni po objavi  oziroma 

vročitvi, pritožijo. Pritožbi mora biti priložena taksa za pritožbo. Brez potrdila o plačilu takse  pritožbo zavrže Tehnična 

komisija. O pritožbi odloči IO NTZS.  

 

Zoper odločitev IO NTZS je kot izredno pravno sredstvo dovoljena »zahteva za izreden preizkus odločbe IO NTZS,« ki 

jo lahko vloži prizadeti klub ali drugi klubi, člani NTZS. Zahtevi mora biti predložen dokaz o plačilu takse za zahtevo. 

Taksa znaša dvakratnik zneska takse za pritožbo. Če taksa ni plačana, Tehnična komisija zahtevo zavrže. O izrednem 

preizkusu odloči skupščina kot najvišji organ NTZS. 

 

9. člen 

Po pravnomočnosti sklepa o registraciji, postane klub član NTZS in se z dnem pravnomočnosti sklepa vpiše v register 

klubov.  Z dnem pravnomočnosti sklepa lahko klub prične uveljavljati svoje pravice in obveznosti, opredeljene v Pravilih 

NTZS. 

 

Opravila, ki so vezana na rok (prijava v lige, registracija igralcev, prijava za organizacijo tekmovanj ipd.), lahko prične 

klub opravljati pred pravnomočnostjo sklepa o registraciji. Če je sklep razveljavljen, se odločbe, ki so bile izdane pred 

registracijo kluba, po uradni dolžnosti razveljavijo. 

 

 

3. Prenehanje članstva v NTZS 

10. člen 

Klubu preneha  članstvo v NTZS: 

a. če več ne izpolnjuje zakonskih pogojev za delovanje, 

b. če preneha z delom, 

c. če so izpolnjeni pogoji iz Pravil NTZS, 

d. če dve leti zapored ne poravna članarine, 

e. v primeru združitve z drugim društvom, če je določeno, da združeno društvo deluje pod novim imenom 

(član NTZS je lahko samo pravni naslednik združeni društev, ki je kot tak določen v aktu o združitvi). 



 

V primerih, ko ugotavlja organ NTZS kakršno koli dejstvo, ki lahko pomeni prenehanje članstva kluba v NTZS,  so zoper 

odločbo organa dovoljena  enaka pravna  sredstva, ki se lahko uveljavljajo na enak način in pod enakimi pogoji, kot je to 

določeno v primeru registracije kluba (8. in 9. člen tega pravilnika). 

 

 

IV. ZDRUŽITEV IN RAZDRUŽITEV KLUBOV 

 

1. Združitev v nov klub  

11. člen 

V primeru združitve (fuzije) dveh (ali več) klubov, ki sta člana NTZS tako, da nastane nov klub, prevzame novo nastali 

klub pravice in obveznosti obeh klubov. Prijavi za registracijo mora novi klub predložiti: 

a. sklep skupščine obeh klubov o združitvi, 

b. za novo nastali klub dokumentacijo in dokazila, navedena v 7. členu, 

c. izjavo, katere tekmovalne pravice predhodnih klubov bo novi klub prevzel. 

 

Z dnem registracije novo nastalega kluba preneha članstvo v NTZS pravnima prednikoma novo nastalega kluba.  

 

Novo nastali klub prevzame in je dolžan poravnati vse obveznosti pravnih prednikov kluba. 

 

12. člen 

Če je vložen prijava za registracijo vložena med tekmovalno sezono, se tekmovanja zaključijo tako, kot  da do združitve 

ne bi prišlo, tekmovalna pravila iz 2. odstavka pa se uporabljajo za naslednjo sezono.   

 

Pri prevzemu tekmovalnih pravic lahko novo nastali klub prevzame katerekoli tekmovalne pravice združenih klubov, s 

tem da ne more imeti dveh ekip na isti ravni  tekmovanja  (npr. pri članih je bil klub A v 1. ligi, pri članicah v 3. ligi, klub 

B pa pri članih v 2. ligi in pri članicah v 2. ligi – novo nastali klub bo lahko nastopal v moški konkurenci z eno ekipo v 1. 

in eno ekipo v 2. ligi,  v ženski konkurenci pa lahko prijavi le eno ekipo (ista raven tekmovanja – 2. liga)).  

 

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo za vse primere statusnih sprememb pri klubih, navedenih v tem pravilniku. 

 

V kolikor gre za statusne spremembe, ki niso navedene v tem pravilniku, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika. 

 

 

2. Pripojitev enega kluba k drugemu 

13. člen 

Če se en klub pripoji k drugemu klubu in sta oba kluba člana NTZS, prevzame klub, ki je pripojil drugi klub, pravice in 

obveznosti obeh klubov. Prevzemni klub mora v roku 8. dni po sprejetju zadnjega sklepa o pripojitvi, predložiti: 

a. sklepa skupščine obeh klubov o pripojitvi, 

b. izjavo, katere tekmovalne pravice obeh klubov bo prevzel prevzemni klub.  

 

 

3. Razdružitev kluba  

14. člen 

Če pride do razdružitve kluba tako, da nastaneta dva ali več delov, ki lahko samostojno postanejo člani NTZS, mora, če 

želi del kluba tudi tekmovalno biti pravni naslednik ter nadaljevati z vsemi ali delom tekmovanj na ravni, ki jo je imel 

klub pred razdružitvijo, novi klub, ki vloži prijavo za registracijo, predložiti: 

a. celotno dokumentacijo, kot je določeno v 7. členu tega pravilnika, 

b. sklep skupščine kluba, ki se je razdružil, v katerem je določeno, kateri del 

      kluba bo tekmovalni naslednik na določenem tekmovalnem delu, s 

      poimenskim spiskom posameznih igralcev. Sklep mora tudi vsebovati navedbo 

      o tem, kolikšen del finančnih obveznosti nosi kateri pravni naslednik. 

 

Če se naslednika ne moreta dogovoriti o prevzemu igralcev in obveznosti, lahko za razrešitev spora zaprosita IO NTZS, 

ki imenuje arbitražo. Le – ta se imenuje in deluje po pravilih, določenih v tem pravilniku. Odločba arbitraže je dokončna 

in nadomesti v tem delu sklep skupščine. 

 

Če se oba dela ne moreta dogovoriti o prevzemu finančnih obveznosti, odgovarjata po pravilih civilnega prava za vse 

obveznosti z vsem svojim premoženjem. O razrešitvi finančnih razmerij ni moč imenovati arbitraže, pač pa lahko kluba 

morebitne zahtevke za povračilo tistega, kar je kateri klub plačal od obveznosti skupnega pravnega prednika, drug proti 



 

drugemu uveljavljata le na sodišču. Ti medsebojni zahtevki ne morejo vplivati na registracijo in položaj kluba v NTZS, 

razen v primerih, določenih v tem pravilniku. 

 

 

4. Prevzem tekmovalnih pravic 

15. člen 

Tekmovalne pravice (sodelovanje na določenih nivojih tekmovanj v okviru NTZS) lahko preidejo iz enega na drug klub 

le na način, določen v tem pravilniku ali Pravilih NTZS. 

 

Za vse spremembe, ki se morajo po Zakonu o društvih prijaviti MNZ, je potrebno ob prijavi spremembe predložiti dokaz, 

da je bila sprememba predložena MNZ in da je le – ta v primeru, ko se izdaja odločba, to odločbo tudi izdalo. Odločbo je 

potrebno preložiti prijavi. 

 

Pri vseh spremembah je Tehnična komisija dolžna v primeru dvoma preveriti tudi, ali so bili postopki sprememb vodeni v 

skladu z Zakonom o društvih oziroma drugimi zakoni, ki urejajo področje delovanja društev.   

 

 

5. Evidentiranje statusnih sprememb 

16. člen 

Postopke spremembe članstva (klubov in igralcev), ki so posledica statusnih sprememb v tem, četrtem poglavju, je moč 

opraviti le v času rednega prestopnega roka. Do vpisa sprememb v ustrezni register NTZS nastopajo klubi tako, kot da do 

spremembe ne bi prišlo.  

 

 

6. Pritožbeni postopki 

17. člen 

Pritožbeni postopki za klube se vodijo po pravilih in na način, določen v 8. in 9. členu tega pravilnika. Ne uporablja se 

samo 1. odstavek 8. člena (da mora Tehnična komisija odločiti v roku 15. dni po prejemi vloge za vpis), saj je v tem 

poglavju določen drug rok (v času prestopnega roka).  

 

Pritožbeni postopki za registracijo igralcev se vodijo po pravilih, določenih za registracijo igralcev v tem pravilniku v 

primeru podaljšanja registracije, razen če ni v tem pravilniku drugače določeno. 

 

 

7. Spremembe pravil in zastopnikov 

18. člen 

Vsak klub, član NTZS je dolžan v roku 15. dni predložiti Tehnični komisiji vsako spremembo pravil (statuta) kluba ter 

vsako spremembo zakonitega zastopnika kluba. 

 

Klub mora v istem roku sporočiti tudi vse druge spremembe, ki se nanašajo na podatke iz 7. člena tega pravilnika.  

 

 

V. REGISTRACIJA ČLANA KLUBA (aktivni namiznoteniški igralec) 

 

19. člen 

Z vpisom v register registriranih igralcev (v nadaljevanju registracija) pridobi aktivni namiznoteniški igralec pravico 

nastopanja na vseh tekmovanjih, ki se vrše v Republiki Sloveniji pod okriljem NTZS. 

 

 

1. Pogoji za registracijo  

20. člen 

Registracijo lahko pridobi le igralec, ki je član kluba, včlanjenega v NTZS. Pogoje za članstvo v klubu določajo pravila 

kluba, sprejeta v skladu z Zakonom o društvih. 

 

Registrirajo se lahko igralci, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije ter igralci, ki imajo državljanstvo drugih držav 

ali so brez državljanstva. 

 

Predlog za registracijo vloži klub, razen v primerih, določenih s tem pravilnikom. 

 

Igralec je lahko registriran samo za en klub, razen v primerih, določenih s tem pravilnikom. 



 

 

2. Prva registracija 

21. člen 

Klub, ki želi prvič registrirati igralca, državljana Republike Slovenije ali državljana tuje države oziroma osebe brez 

državljanstva, ki še ni bil registriran ne v Republiki Sloveniji in ne v tujini, mora predlogu za prvo registracijo igralca 

priložiti: 

a. prošnjo za registracijo z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika kluba in igralca (za mladoletnega igralca 

tudi  soglasje za registracijo, ki ga podajo zakoniti zastopniki ali skrbnik), 

b. izjavo zakonitega zastopnika kluba, da so z akti društva ali z individualno pogodbo z igralcem urejena vsa 

razmerja o pravicah in obveznostih med klubom in igralcem, vključno z določbami o nadomestilu v primeru 

prestopa,  

c. fotokopijo potrdila o državljanstvu. 

 

Za tujega državljana mora klub, poleg navedenega v točkah a. do c.  prejšnjega odstavka, predložiti še: 

d. izjavo krovne namiznoteniške organizacije države, katere državljan je, da ni in nikoli ni bil registriran v tej niti 

kateri koli drugi državi (za igralca brez državljanstva ter za igralca, državljana tuje države, katere krovna 

namiznoteniška organizacija izjave ne poda v roku 2 mesecev od drugega zaprosila/opomnika, zadostuje izjava 

igralca),  

e. potrdilo o stalnem ali začasnem bivališču v RS, razen v primeru, če je kraj bivanja igralca v tuji državi manj kot 

300 kilometrov oddaljen od sedeža kluba, ki prijavlja registracijo (šteje se prijavljeno stalno prebivališče po 

podatkih v potni listini in razdalja v najkrajši vožnji po cesti po podatkih AMZS). Za državljane držav članic 

Evropske unije, potrdilo o stalnem ali začasnem bivališču v RS ni potrebno. 

 

Tehnična  komisija mora o predlogu za prvo registracijo odločiti v roku 15. dni po prejemu.  

 

Igralec ima pravico do nastopa po izteku 45 dni od registracije. 

 

 

3. Podaljšanje registracije 

 

a. Skupinsko podaljšanje registracije  

22. člen 

Registracija velja eno sezono (do 20. 08. tekočega leta oziroma do registracije za drug klub).  

 

Klubi morajo vložiti predlog za skupinsko podaljšanje registracije igralcev, ki so bili v pretekli sezoni registrirani za klub, 

v obdobju od 01. 07. do 20. 08. tekočega leta. Podaljšanje registracije v tem obdobju je praviloma skupinsko. Prijava 

skupinskega podaljšanja mora vsebovati: 

a. spisek igralcev, za katere se podaljšuje registracija, 

b. dokaz o plačilu takse in članarine, 

c. pisno soglasje igralca za podaljšanje. 

 

O podaljšanju skupinske registracije mora Tehnična komisija odločati in v primeru popolnih predlogov odločiti  do 31. 

08. 

 

      b. Posamično podaljšanje registracije 

23. člen 

Podaljšanje registracije posameznega igralca, ki je že bil registriran za klub, pa ni prestopil v drug klub in dosedanji  klub 

ni predlagal podaljšanja registracije v okviru skupinskega podaljšanja v času od 01. 07. do 20. 08., lahko zahteva klub za 

sezono, ki je v teku, v času od 20. 08. do najkasneje 31. 01. naslednjega leta (izven skupinske registracije). Po tem 

datumu podaljšanje registracije za tekočo sezono ni več možno. 

 

Prijavi za podaljšanje registracije posameznega igralca je potrebno priložiti: 

a. soglasje tekmovalca za registracijo, 

b.   dokaz o plačilu takse in članarine. 

 

Tehnična komisija mora o podaljšanju odločiti v roku 15. dni od prejema predloga za podaljšanje. 

 

 

 

      c. Prekinitev podaljšanja registracije  



 

24. člen 

Igralec, za katerega klub eno sezono ne predlaga podaljšanja registracije in ga v času od 01. 07.  do 20. 08. naslednjega 

leta tudi ne predlaga za podaljšanje registracije za naslednjo sezono (tako da igralec dve sezoni ne bi tekmoval), šteje za 

prostega igralca in ga lahko, po 20. 08.,  za že začeto sezono kot igralca, ki se prvič registrira, prijavi drug klub.  

Predlog za registracijo mora vsebovati: 

a. prošnjo za registracijo z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika kluba in igralca (za mladoletnega igralca 

tudi  soglasje za registracijo, ki ga podajo zakoniti zastopniki ali skrbnik) in navedbo, za kateri klub je že bil 

registriran in koliko časa, 

b. dokaz o plačilu takse in članarine. 

 

Če gre za tujega državljana ali osebo brez državljanstva, se v,  v 1. odstavku navedenem primeru, smiselno uporabljajo 

določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na tuje državljane. 

 

 

4. Prestop iz enega v drug klub  

 

a. Pogoji in roki 

25. člen 

Prehod iz enega v drug klub (v nadaljevanju prestop) je možen in dovoljen ob pravilih, kot jih določajo akti posameznega 

kluba, katerega član je igralec, ki želi zamenjati klub, ta pravilnik ter drugi splošni akti NTZS. 

 

Sprememba članstva, ki pomeni tudi spremembo dovoljenja za igro za drugi klub (registracije za ta klub), se lahko opravi 

v obdobju od 15. 06. do 30. 06. za prihodnjo sezono (prestopni rok). 

 

Za igralce, ki na zadnji dan prestopnega roka nastopajo za državno reprezentanco in se vrnejo s tekmovanja 30. 6. ali 

pozneje, se prestopni rok podaljša za 3 dni od dneva, ki ga kapetan ustrezne reprezentance navede kot datum vrnitve. 

 

      b. Prijava prestopa 

26. člen 

Prestop posameznega igralca iz enega v drug klub je možen le na podlagi posamične prijave.  

 

Predlogu za registracijo igralca, ki je prestopil, mora novi klub predložiti: 

a. s strani zakonitega zastopnika kluba in igralca lastnoročno podpisano prijavnico (za mladoletnega igralca tudi  

soglasje za registracijo, ki ga podajo zakoniti zastopniki ali skrbnik), 

b. izpisnico iz prejšnjega kluba z izjavo kluba, da so urejene vse medsebojne obveznosti med kluboma, 

c. izjavo kluba, v katerega igralec prestopa, in igralca, da ni omejitev iz drugih prejšnjih klubov, za katere je bil 

igralec registriran, za registracijo (le, če ne gre za prvi prestop), 

d. dokaz o plačilu takse in članarine. 

 

Vpis spremembe v izkaznici NTZS opravi Tehnična komisija. 

 

      c. Prestop igralca iz tujine ali igralca brez državljanstva (tuj igralec) 

27. člen 

Predlogu za registracijo tujega igralca, ki je že registriran v tujini, mora klub predlogu za registracijo priložiti: 

a. prošnjo za registracijo z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika kluba in igralca (za mladoletnega igralca 

tudi  soglasje za registracijo, ki ga podajo zakoniti zastopniki ali skrbnik), 

b. izpolnjeno izkaznico NTZS z dvema fotografijama velikosti 3,5x4,5 cm,   

c. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali potnega lista, 

d. dovoljenje prejšnjega tujega kluba, da se registrira za drug klub v tujini (izbrisnica), 

e. soglasje za registracijo, ki ga v skladu s pravili ITTF, izda krovna namiznoteniška organizacija države, katere 

državljan je igralec ali država, v kateri je igralec nazadnje nastopal pred vložitvijo predloga za registracijo v 

Republiki Sloveniji, 

f. potrdilo o stalnem ali začasnem bivališču v RS ter dovoljenje za delo (ali potrdilo o rednem vpisu na fakulteto ali 

srednjo šolo), razen v primeru, če je kraj bivanja igralca v tuji državi manj kot 300 kilometrov  oddaljen od 

sedeža kluba, ki prijavlja registracijo (šteje se prijavljeno stalno prebivališče po podatkih v potni listini in razdalja 

v najkrajši vožnji po cesti po podatkih AMZS) in igralec ne bo bival na ozemlju republike Slovenije. Za 

državljane držav, članic Evropske unije, potrdilo o stalnem ali začasnem bivališču v RS ni potrebno. 

g. Tujim igralcem, registriranim v Sloveniji, se za igranje v državi, katere državljan je, dovoli tudi registracijo v 

nacionalnem klubu (v kolikor nacionalne zveze to izrecno zahtevajo), vendar izključno za potrebe individualnih 



 

nastopov na nacionalnih tekmovanjih in turnirjih. O vseh tovrstnih registracijah in drugih spremembah povezanih 

z registracijskimi postopki so igralci oziroma njihovi klubi v Sloveniji dolžni takoj obvestiti Tehnično komisijo. 

 

 

28. člen 

Če je tuj igralec že registriran v Republiki Sloveniji, se za obnavljanje registracije ter prehode iz enega v drug klub na 

območju Republike Slovenije uporabljajo pravila, kot se uporabljajo za igralce, ki so državljani Republike Slovenije, 

razen če v dovoljenju prejšnjega tujega kluba ali soglasju krovne tuje namiznoteniške organizacije, v kateri je bil igralec 

registriran pred registracijo v naši državi, ni določeno drugače. 

 

29. člen 

Vsi dokumenti, ki so izdani v tujem jeziku, morajo biti priloženi v originalu in prevodu. Prevod mora opraviti sodni 

tolmač za jezik, v katerem so izdani originalni dokumenti. 

 

30. člen 

Tehnična komisija mora v roku 8. dni po registraciji igralca za klub iz Republike Slovenije, obvestiti krovno 

namiznoteniško organizacijo države, iz katere je igralec prestopil, o izvršeni registraciji. 

 

V istem roku mora komisija poslati obvestilo tudi v primeru, ko preneha biti tuj igralec registriran v Republiki Sloveniji. 

 

 

5. Izpisnica 

 

      a. Definicija 

31. člen 

Izpisnica je dokument, s katerim klub, v katerem je bil igralec registriran pred želenim prestopom v drug klub potrdi, da  

so urejena oziroma dogovorjena ureditev vseh razmerij med klubom in igralcem tako, da ni  ovir za registracijo za drug  

klub. 

 

Prehod iz enega v drug klub v Republiki Sloveniji ali v tujino je mogoč le na podlagi izpisnice, razen če ni v tem 

pravilniku določeno drugače. 

 

Za izpisnico lahko zaprosi le igralec. V postopku izdaje izpisnice (vključno z zahtevo za izdajo izpisnice) lahko igralca na 

podlagi posebnega pisnega pooblastila zastopa pooblaščenec, v skladu s pravili civilnega prava.  

 

Če je izpisnica starejša od 30 dni, mora igralec poleg izpisnice posredovati Tehnični Komisiji tudi izjavo, da se od dneva 

izdaje izpisnice pa do predložitve izpisnice Tehnični komisiji dejansko stanje, ki je bilo ob izdaji izpisnice, ni spremenilo 

tako, da ne bi bilo moč izvršiti registracije. 

 

      b.  Obvezne sestavine izpisnice 

32. člen 

Tehnična komisija izda obrazec izpisnice, ki mora vsebovati: 

- klub, ki izdaja izpisnico z navedbo zakonitega zastopnika, ki jo je podpisal, 

- ime, priimek in očetovo ime igralca, 

- EMŠO igralca, 

- datum zadnjega nastopa na ekipnem ali posamičnem tekmovanju za klub, 

- navedba obveznosti do kluba z navedbo, ali so in na kakšen način so urejene obveznosti do kluba,  

- ali je zoper igralca začet disciplinski postopek v klubu ali NTZS, ali je zoper njegovo članstvo izrečen suspenz; če 

je bil disciplinski postopek že zaključen navedbo kazni, ki je bila igralci izrečena. 

 

Izpisnica je veljavna le, če je pravilno izpolnjena ter opremljena z žigom ter podpisom zakonitega zastopnika kluba. 

 

Če Tehnična komisija dvomi v vsebino ali obliko izpisnice, lahko pozove zakonitega zastopnika kluba, ki je izpisnici 

izdal, da potrdi pristnost izpisnice. 

 

Če se izkaže, da vsebina ni pravilna, se šteje, da predlogu za registracijo izpisnica ni predložena.   

 

       

 

 c. Dogovor o  ureditvi razmerij 



 

33. člen 

Če sta se klub in igralec oziroma nov klub dogovorila, da bodo obveznosti za prestop poravnane po registraciji igralca za 

nov klub ali da ima dosedanji klub pravico do participaciji na nadomestilu v primeru prestopa igralca v tretji klub in 

podobno, zaradi neizpolnitve takšnega dogovora ni moč razveljaviti registracije ali  preprečiti registracije za tretji klub, če 

je predložena izpisnica kluba, za katerega je bil igralec nazadnje registriran. 

 

V tem primeru prizadeti nimajo varstva znotraj NTZS, pač pa svoje civilnopravno razmerje rešijo po pravilih reševanja 

tovrstnih sporov (sporazumno ali preko sodišča), razen če se soglasno dogovorita, da o sporu dokončno odloči arbitraža, 

ki jo imenuje IO NTZS. 

 

     d. Izdaja izpisnice 

34. člen 

Klub mora izdati odločitev o zahtevi za izdajo izpisnice v roku 15. dni po prejemu pisne zahteve igralca za izdajo 

izpisnice. Klub in igralec se lahko dogovorita za krajši rok, ne pa za daljšega. Dogovor je veljaven le, če je zapisan v pisni 

obliki. 

 

Če klub izda izpisnico, ni potrebna posebna odločba kluba, pač pa se postopek registracije za nov klub lahko začne. 

 

 

6. Primeri, ko  izpisnica ni predložena  (fikcija izdaje  izpisnice) 

35. člen 

Za zagotovitev varstva pravic in interesov igralcev je mogoča registracija za drug klub tudi v primeru, ko klub, v katerem 

je igralec registriran, na zahtevo igralca ne odgovori, odgovori brez tehtne obrazložitve ali odgovori odklonilno, pa za 

odklonitev ne navede tehtnih argumentov in ne predloži dokazov, ki bi utemeljevali ovire za odklonitev. 

 

Namen ureditve registracije za drug klub je v teh primerih predvsem preprečiti neutemeljeno vezanost igralce na klube, 

kar je v nasprotju pravicami in svoboščinami športnikov, skladno z Zakonom o športu. 

 

Presoje po pravilih tega poglavja so možne le v okviru rednega prestopnega roka, nikakor pa niso možne v času mini 

prestopnega roka, če je ta določen, ali izven roka, razen če ta pravilnik ali Pravila NTZS ne določajo drugače. 

 

36. člen 

Uporaba inštituta »fikcija izdaje izpisnice« je mogoča le, če je pogodba kluba z igralcem potekla oziroma če pogodbe ni, 

če omogoča prehod v drug klub brez izpisnice ta pravilnik. 

 

Izjeme od gornjega pravila so dovoljene le v primerih, ki jih določa ta pravilnik (npr: izdaja izpisnice v primeru 

neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, neregistracija igralca za določeno obdobje, prenehanje registracije na zahtevo 

igralca, …), nikakor pa se v času, ko še niso izpolnjeni pogoji za prestop (veljavna pogodba, pravilnik tega ne omogoča) 

ni moč sklicevati npr. na neodgovor na zahtevo za izdajo izpisnice, odklonitev izdaje izpisnice brez obrazložitve, 

obrazložena odklonitev izdaje izpisnice – presoja utemeljenosti, in podobno. 

 

a. Neodgovor na zahtevo za izdajo izpisnice 

37. člen 

V kolikor klub v roku 15. dni  po prejemi zahteve za izdajo izpisnice ne odgovori se šteje, da je izpisnica izdana. V tem 

primeru klub v okviru NTZS več nima sredstva, s katerim bi lahko preprečil registracijo za drug klub, razen če v pritožbi 

zoper registracijo dokaže, da zahteve za izdajo izpisnice ni prejel ali da jo je prejel kasneje in rok še ni potekel (pa je v 

roku odgovoril na zahtevo).  

 

Morebitne zahtevke lahko uveljavlja klub samo zoper igralca v rednih sodnih postopkih in niso ovira za registracijo 

igralca. 

  

Predlogu za registracijo mora biti priložena povratnica ali drug dokaz, iz katerega je razvidno, kdaj je klub prejel vlogo 

igralca in ali je bila vloga pravilno naslovljena (oziroma da je bila klubu vročitev poskušana, pa klub kljub obvestilu ni 

dvignil pošiljke). 

 

Zoper registracijo je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča IO NTZS. 

 

b. Odklonitev izdaje izpisnice brez obrazložitve 

38. člen 



 

Če klub zahtevo za izdajo izpisnice zavrne, mora biti zavrnitev obrazložena. V obrazložitvi morajo biti navedena dejstva, 

ki so ovira za izdajo izpisnice ter dokazi, ki potrjujejo zatrjevana dejstva. 

 

Če klub pravilno odkloni izdajo izpisnice, se igralec ne more registrirati za drug klub, razen če ta pravilnik ne določa 

drugače. 

 

V kolikor zavrnitev ni obrazložena na način iz prvega odstavka (npr. je navedeno samo, »da se izdaja izpisnice zavrača, 

ker niso urejena vsa razmerja s klubom,«) se šteje, kot da klub ni v roku odgovoril na zahtevo za izdajo izpisnice (37. člen 

tega pravilnika)  in nastopi fikcija, da je izpisnica izdana. Nastop fikcije presoja Tehnična komisija izključno v 

registracijskem postopku.   

 

Zoper odločbo Tehnične komisije je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča IO NTZS. 

 

c. Obrazložena odklonitev izdaje izpisnice – presoja utemeljenosti 

39. člen 

Obrazložena odklonitev izdaje izpisnice je ovira za registracijo igralca za drug klub, razen v primerih, navedenih v tem 

pravilniku. 

 

Igralec ki z obrazložitvijo ne soglaša, lahko zahteva presojo Tehnične komisije o zavrnitvi zahteve za izdajo izpisnice.  

 

Zahteva se lahko vloži le v prestopnem roku. Pred vložitvijo zahteve ali najkasneje z njo mora klub, v katerega želi 

igralec prestopiti, vložiti tudi predlog za registracijo igralca (26. člen).  

 

O zahtevi odloči Tehnična komisija skupaj z odločitvijo o predlogu za registracijo. Odločba Tehnične komisije mora biti 

obrazložena. Odločba se vroči s priporočeno pošiljko s povratnico prizadetima kluboma ter igralcu. 

 

40. člen 

Zoper odločbo Tehnične komisije iz prejšnjega člena je dovoljena pritožba, ki jo lahko vložita igralec in klub, katerega 

član je še igralec. Ker gre za neurejena razmerja med igralcem in klubom, »novi« klub, ki je predlagal registracijo igralca, 

ni stranka razmerja in ne more imeti pravice do pritožbe. 

 

d. Odklonitev izdaje izpisnice zaradi neplačila nadomestila 

41. člen 

Če klub od igralca zahteva plačilo nadomestila v nasprotju z določili tega pravilnika ali zakonodaje RS, se taka zahteva ne 

šteje za upravičen razlog za odklonitev izdaje izpisnice. Na zahtevo igralca v takih primerih odloča Tehnična komisija. 

 

42. člen 

Klub, ki vztraja pri plačilu nadomestila, lahko v postopku pred Tehnično komisijo dokaže, da je višina nadomestila 

primerna in skladna z določili tega pravilnika in zakonodajo RS.  

 

43. člen 

Če pristojni organ: Tehnična komisija ali arbitraža odloči, da se igralec lahko registrira za nov klub, mora tudi določiti 

višino nadomestila, skladno s tem pravilnikom.  

 

44. člen 

Odločitev arbitraže ali Tehnične komisije, če ni pritožbe, je dokončna v registracijskem postopku. Prizadeti klub lahko od 

igralca ali novega kluba zahteva višje nadomestilo, kot mu je bilo z arbitraže priznano, in sicer po pravilih civilnega 

postopka pred rednim sodiščem vendar le, če je izkoristil znotraj NTZS vsa pravna sredstva (če je bila zoper odločbo 

Tehnične komisije vložena arbitražna pritožba).  

 

Morebitni sproženi sodni postopek ne more vplivati na registracijo igralca za nov klub, saj je ta izvršena na podlagi 

dokončne odločbe v okviru NTZS.  

 

e. Izdaja izpisnice v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti 

45. člen 

Če klub ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti tako, kot so dogovorjene s pogodbo ali če le te ni, ustno, lahko nov klub v 

času prestopnega roka (od 15. 06. do 30. 06), če igralcu klub ne da izpisnice, zahteva registracijo za klub na podlagi 

neizpolnitve pogodbenih obveznosti do igralca. 

 



 

Na fikcijo izdaje izpisnice zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ne vpliva dejstvo, da  pogodba z igralcem še ni 

potekla.  

 

46. člen 

Šteje se, da klub ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, če tri mesece zapovrstjo ali skupno štiri mesece v sezoni ne 

poravna svojih prevzetih obveznosti v celoti.  

 

Če je kljub kršil enega ali oba pogoja iz prejšnjega odstavka, na »neizpolnitev pogodbenih obveznosti« ne vpliva dejstvo 

morebitne poravnave vseh ali dela obveznosti  pred nastopom prestopnega roka. 

 

V kolikor skleneta klub in igralec kakršen koli pisni dogovor, s katerim določita nov rok za plačilo, ki zapade po začetku 

prestopnega roka (po 15. 06.), se igralec na določbo o neizpolnjevanju obveznosti ne more več sklicevati. 

 

Igralec je dolžan izpolnjevati svoje obveznosti tako, kot je dogovorjeno s klubom, sicer se na možnost registracije brez 

izdaje izpisnice zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ne more sklicevati (npr. neigranje, …).  

   

Za presojo utemeljenosti registracije brez izpisnice v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, se v celoti 

smiselno uporabljajo pravila podpoglavja d (odklonitev izdaje izpisnice zaradi neplačila nadomestila) ter tam  določeni 

postopki. 

 

f. Pritožbeni postopki v primerih, določenih v členih 38 do 46 

47. člen 

V postopkih, ki potekajo pred Tehnično komisijo na podlagi določb v poglavjih »odklonitev izdaje izpisnice brez 

obrazložitve«, »obrazložena odklonitev izdaje izpisnice«, »odklonitev izdaje izpisnice zaradi neplačila nadomestila« in 

»izdaja izpisnice v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti« (členi 38 do 46), odloča na podlagi predložene 

dokumentacije na prvi stopnji Tehnična komisija brez prisotnosti prizadetih klubov in igralca ter druge javnosti. 

 

Tehnična komisija si lahko pri odločanju priskrbi ustrezno strokovno pomoč. 

 

Predsednik Tehnične komisije lahko pozove klub ali igralca, da v roku, ki ne sme biti daljši od treh dni, predloži dodatne 

dokaze. V odločbi Tehnične komisije mora biti, v kolikor se predlogu za registracijo ugodi, določena višina nadomestila. 

 

Tehnična komisija mora predloge za registracijo prestopa iz enega v drug klub v primerih, ko ni izpisnice, obravnavati 

prednostno. 

 

 

48. člen 

Zoper odločbo Tehnične komisije, ki mora biti obrazložena, je dovoljena pritožba v roku 8. dni od prejema. Pritožbo je 

potrebno vložiti na IO NTZS. 

 

IO NTZS mora v roku 8. dni po prejemu pritožbe imenovati arbitražo. 

 

Arbitraža šteje najmanj tri in največ pet članov, v njo pa ne morejo biti imenovani predstavniki prizadetih strani. 

 

49. člen 

Postopki pred arbitražno komisijo potekajo na obravnavi in v prisotnosti predstavnikov prizadetih klubov in igralca 

(strank). Javnost je v postopku arbitraže izključena. 

 

Stranke morajo biti vabljene na obravnavo pisno, obravnava pa se lahko opravi tudi v neprisotnosti ene, dveh ali vseh 

strank, ki so bile pravilno vabljene. Šteje se, da je stranka pravilno vabljena tudi v primeru, če je bila vročitev poskušana, 

pa naslovnik ni dvignil pošiljke. 

 

Stranke so dolžne takoj, ko so obveščene o obravnavi, najkasneje pa na sami obravnavi, predočiti arbitraži vse navedbe, 

zaradi katerih vztrajajo pri rešitvi spora v njihovo korist in predložiti vse dokaze, s katerimi razpolagajo in kateri 

potrjujejo navedbe, seveda le tiste, ki jih še niso predložile v postopku pred Tehnično komisijo. 

 

Arbitraža si mora prizadevati za sporazumno rešitev razmerja med strankami, če pa sporazum ni mogoč, v roku dokončno 

odločiti.  

 



 

Arbitraža odloči z obrazloženo pisno odločbo najkasneje do 31. 08. Za delo arbitraže se uporabljajo določbe Zakona o 

pravdnem postopku, arbitraža pa lahko odloči tudi po načelu pravičnosti.  

 

Odločba arbitraže je dokončna.  

 

Če je predlogu za registracijo v arbitražni odločbi ugodeno, se igralec, po izpolnitvi pogojev iz arbitražne odločbe, 

registrira za nov klub.  

 

50. člen 

Za pritožbo zoper odločbo Tehnične komisije se plača taksa za pritožbo. Igralec, ki vloži pritožbo, je oproščen plačila 

takse za pritožbo. V kolikor taksa ni plačana, Tehnična komisija pritožbo zavrže.  

 

 

7. Nastopanje igralca za drug klub 

51. člen 

Igralec lahko nastopa le za klub, za katerega je registriran. 

 

Igralec lahko na stopa za drug klub le na prijateljskih tekmah z izrecnim pisnim dovoljenjem kluba, v katerem je 

registriran. Za igranje prijateljskih tekem v tujini, je potrebno tudi soglasje NTZS. 

 

 

 

8. Pritožbeni postopki 

52. člen 

V vseh primerih registracije igralca, kjer pri posameznem poglavju ali podpoglavju ni posebnih določb o pritožbenih 

postopkih (poglavja »prva registracija«, »podaljšanje registracije«, »prestop iz enega v drug klub« in podpoglavje  

»neodgovor na zahtevo za izdajo izpisnice«), je zoper odločbo Tehnične komisije dovoljena pritožba. Pritožbo lahko vloži 

klub, ki je vložil predlog za registracijo, igralec, za katerega se predlaga registracija ali tretji klub, član NTZS, ki izkaže 

upravičen interes. O pritožbi dokončno odloči IO NTZS. 

 

Če vloži pritožbo klub, je potrebno pritožbi priložiti dokaz o plačilu takse za pritožbo. Če dokaz ni priložen, Tehnična 

komisija pritožbo zavrže. Igralci so oproščeni plačila takse za pritožbo. 

 

53. člen 

Pritožnik mora v pritožbi navesti vsa dejstva, zaradi katerih meni, da je njegova pritožba utemeljen ter predložiti vse 

dokaze, za katere meni, da dokazujejo v pritožbi navedena dejstva. 

 

Poročevalec na IO NTZS lahko pozove pritožnika, da svojo pritožbo dopolni ter pritožbo po potrebi predloži tudi tistim, 

za katere meni, da lahko odločba vpliva na njihov položaj (igralec, klub, ki je predlagal registracijo, ki se izpodbija). 

 

Ko IO NTZS obravnava pritožbo, so na obravnavo te točke vabljeni pritožnik in osebe iz prejšnjega odstavka. Pri 

obravnavi javnost ni izključena.  

 

 

VI. PRENEHANJE REGISTRACIJE IGRALCA 

 

54. člen 

Igralcu preneha registracija NTZS: 

- če  klub ne zahteva podaljšanja registracije, tako da igralec dve sezoni ne bi igral (24. člen tega pravilnika),  

- na lastno zahtevo. 

 

Prenehanje registracije v primeru, da klub ne zahteva podaljšanja registracije ter posledice in pravice in obveznosti 

igralca, že podrobneje ureja 24. člen tega pravilnika. 

 

 

1. Prenehanje registracije na zahtevo igralca 

55. člen 

Igralec lahko kadarkoli izjavi, da več ne želi biti član določenega kluba. O tem mora obvestiti tudi Tehnično komisijo. 

Obvestilu mora biti predložen dokaz, da je klub na pravilen način pisno obvestil, da izstopa iz kluba.  

 



 

Tehnična komisija zabeleži datum prejema obvestila ter o prejemu le tega obvesti klub, za katerega je igralec registriran. 

 

Od dneva prejema obvestila igralec več ne sme nastopati za klub, za katerega je bil registriran. Tehnična komisija takoj 

obvesti o izstopu liga odbor, tekmovalno komisijo in vse klube. 

 

Če igralec umakne izjavo se šteje, kot da izjava o izstopu ni bila podana in igralec lahko nastopa od dneva umika dalje za 

klub, za katerega je bil registriran. Tehnična komisija o umiku na primeren in hiter način obvesti organe iz prejšnjega 

odstavka.  

 

56. člen 

Igralec, ki je podal izstopno izjavo se dve sezoni po tisti, v kateri je podal izstopno izjavo, ne more registrirati za noben 

klub v Republiki Sloveniji, niti mu NTZS ne sme dati izpisnice za registracijo v tujini. 

 

Pred registracijo za nov klub v Republiki Sloveniji ali tujini mora igralec ali nov klub skladno s pogoji tega pravilnika 

(XIII poglavje) plačati dosedanjemu klubu nadomestilo v višini 1/3 v tem pravilniku določenega nadomestila. Če gre za 

registracijo igralca v tujini, znaša nadomestilo 2/3 v tem pravilniku določenega nadomestila. V takem primeru se delež 

NTZS izračuna od znižanega zneska nadomestila. Kategorija igralca, ki je osnova za izračun nadomestila, se določi na 

dan, ko je igralec podal izstopno izjavo.  

 

Po preteku roka iz prvega odstavka in predložitvi dokaza o plačilu v drugem odstavku določenega nadomestila se šteje, da 

je igralec prost in se lahko registrira kot nov igralec za kateri koli klub. 

 

Morebitna višje in druge zahtevke, ki jih imata klub in igralec drug do drugega, morata igralec in klub rešiti po pravilih 

civilnih postopkov. 

 

57. člen 

V kolikor se klub in igralec v času, ko se igralec ne more registrirati sporazumno dogovorita, se lahko po izjavi igralec 

registrira za kateri koli klub v Republiki Sloveniji ali tujini. Registracija v Republiki Sloveniji je možna samo v okviru 

prestopnega roka (od 15. 06. do 30. 06.).  

 

Če igralec poda pisno izjavo, da umika izjavo o tem, da ne želi več biti član kluba, s to izjavo tudi izjavi, da soglaša s 

podaljšanjem registracije za matični klub. Tehnična komisija ga registrira takoj, ko prejme izjavo o umiku (če je izjava 

podana v pretekli sezoni), ne glede na ostale določbe tega pravilnika (tudi po 31. 01.). Igralec lahko nastopi za klub šele 

po odločitvi Tehnične komisije, ki mora odločiti najkasneje v roku 8. dni od prejema izjave.    

 

V tem primeru se šteje, kot da izjava ne bi bila podana. Če je podana nova izjava, začne rok za to, da postane igralec 

prost, teči znova.  

 

 

2. Izredno dovoljenje za igranje v posamični konkurenci 

58. člen 

Če gre pri nepodaljšanju registracije s strani kluba ali za izjavo igralca za prenehanje registracije, za igralca, ki je član (A 

ali B) reprezentance, lahko na predlog igralca Tehnična komisija za čas, ko se igralec nima pravice registrirati za drug 

klub doma in v tujini, dovoli igralcu nastopati na vseh posamičnih tekmovanjih, ki se vršijo v okviru NTZS. 

 

Tehnična komisija lahko izda dovoljenje kadarkoli in ni vezana na prestopni rok. 

 

Zoper dovoljenje Tehnične komisije je dovoljena pritožba kluba, v katerem je bil igralec registriran in vseh drugih 

klubov, članov NTZS. Ob vložitvi pritožbe je potrebno predložiti dokaz o plačilu takse za pritožbo. O pritožbi dokončno 

odloči IO NTZS. 

 

Igralec lahko v tem času tudi nemoteno nastopa za reprezentanco.    

 

 

VII. RAZMERJA MED IGRALCEM IN KLUBOM 

 

59. člen 

Razmerja med igralcem in klubom se urejajo svobodno v skladu s pravili posameznega kluba. 

 



 

Lahko pa igralec in klub uredita medsebojna, predvsem premoženjsko pravna razmerja, s pogodbo. Če gre za igralca 

mlajšega od 18 let, mora podpisati pogodbo zakoniti zastopnik ali skrbnik. 

 

60. člen 

Če igralec in klub nimata podpisane pogodbe, se za upravičenost do nadomestila in njegovo višino uporabljajo določbe 

tega pravilnika. 

 

Klub, ki z igralcem nima podpisane posebne pogodbe, ne more kot pogoj za izdajo izpisnice uveljavljati višjih 

nadomestil, kot je določeno v tem pravilniku. Morebitno višje nadomestilo lahko uveljavlja v civilnem postopku pred 

sodiščem, ta postopek pa ne more vplivati na postopek registracije. 

 

 

VIII. PREHOD IGRALCA V KLUB V TUJINI 

 

1. Definicija tujine 

61. člen 

Prehod igralca iz kluba, ki ima sedež na ozemlju Republike Slovenije (domači klub) v države izven ozemlja Republike 

Slovenije (tujina), je ob izpolnjevanju pogojev iz tega pravilnika, prost. 

 

 

2. Pogoji za registracijo za klub iz tujine 

62. člen 

Igralec se lahko registrira za tuji klub le v primeru, če mu da domači klub izpisnico. Z izpisnico klub potrdi, da so urejena 

vsa razmerja z igralcem. 

 

Ko klub izda izpisnico, registracije za klub v tujini, tako kot tudi ne za klub v domovini, ne more preklicati. Izpolnitev 

dogovora z igralcem lahko uveljavlja le v ustreznem sodnem postopku.  

 

Za izdajo izpisnice za registracijo igralca v tujini ne veljajo določbe tega pravilnika iz poglavja »Primeri, ko izpisnica ni 

predložena (fikcija izdaje izpisnice)«. 

 

63. člen 

Če je zahteva kluba za nadomestilo klubu, s plačilom katere klub pogojuje izdajo izpisnice, nesorazmerno visoka, lahko 

igralec v primeru, da je pogodba s klubom potekla oziroma če igralec nima sklenjene pogodbe, kadarkoli, od NTZS 

zahteva določitev nadomestila in izdajo odločbe, ki naj nadomesti izpisnico. 

 

IO NTZS imenuje tričlansko arbitražo, ki o zahtevi dokončno odloči. Za potek postopka se smiselno uporabljajo določbe 

49. člena tega pravilnika, s tem da tu klub ne more biti stranka v postopku. Postopek se vodi le med igralcem in klubom.  

 

Arbitražna odločba mora vsebovati višino nadomestila, rok, do katerega mora biti nadomestilo poravnano in rok, kdaj se 

lahko igralec registrira za tuj klub. 

 

Postopek arbitraže se lahko izvede le v času prestopnega roka. 

 

 

3. Obveznost igralca do NTZS 

64. člen 

Igralec mora, preden mu NTZS izda dovoljenje za registracijo za tuj klub, v korist NTZS skladno z določili tega 

pravilnika (XIII. Poglavje) poravnati nadomestilo v višini 30 % nadomestila, ki ga je skladno s pogodbo oz. tem 

pravilnikom dolžan plačati klubu. 

 

Če je s klubom dogovorjena nižje nadomestilo od tistega, določene v tem pravilniku (XIII. Poglavje) ali če se klub in 

igralec dogovorita za oprostitev plačila nadomestila oziroma se nadomestilo poravna v drugi obliki (npr. klubu se posodi  

igralec tujega kluba za določen čas, brezplačni treningi v tujini za igralce domačega kluba ipd.),  mora biti  nadomestilo 

poravnano v višini 30 % od v tem pravilniku določenega nadomestila za ustrezno kategorijo igralca. 

 

Igralec, ki je že bil v tujini, pa se je vrnil v R Slovenijo in se želi spet registrirati v tujini, je dolžan NTZS poravnati svojo 

obveznost le v primeru, če je nadomestilo ob drugem (ali naslednjih odhodih) višja od že poravnanega. V tem primeru se 

30% obračuna samo od razlike med že plačanim nadomestilom in nadomestilom, ki bi ob odhodu v tujino moralo biti 

poravnano v skladu s tem pravilnikom.  



 

 

V prejšnjem odstavku navedena olajšava vpliva le na višino obveznosti do NTZS, na razmerja med igralcem in klubom 

ter višino obveznosti do kluba pa ne vpliva. 

 

65. člen 

Če gre za igralca, ki je član A ali B reprezentance v svoji ali višji kategoriji, mora igralec predložiti NTZS pogodbo s 

tujim klubom ali izjavo tujega kluba, s katero bo le–ta dovolil nastopanje igralca za reprezentanco (nastopanje na 

tekmovanjih, določenih v koledarju ITTF in ETTU ter udeležba na skupnih pripravah pred pomembnejšimi tekmovanji iz 

koledarjev praviloma brez omejitev razen pod določenimi pogoji (npr. igranje v državni ligi) ter udeležbo na pripravah 

(lahko omejeno število). Ustreznost zaveze tujega kluba potrdi selektor reprezentance.  

 

Brez zagotovila igralca in tujega kluba iz prejšnjega odstavka, NTZS ne sme izdati dovoljenja za registracijo igralca v 

tujini. 

 

Podrobnejše obveznosti določita igralec in selektor v letnem načrtu dela. 

 

66. člen 

NTZS se ne sme odpovedati nadomestilu, možen pa je dogovor o drugačni poravnavi nadomestila oziroma odlogu plačila 

le–tega.  

 

67. člen 

Članstvo za klub v Sloveniji ponuja možnost dodatne včlanitve slovenskega igralca, ki je že registriran za klub v tujini 

(ali bo registriran v prihajajoči sezoni), da se včlani tudi za klub v Sloveniji. Pod imenom  tega kluba lahko nastopa 

izključno samo na domačih posameznih tekmovanjih (v kategorijah posamezno in v kategorijah parov) pod okriljem 

NTZS. Za prvo včlanitev  za klub v Sloveniji (za igralca, ki je že oz. bo v naslednji sezoni  registriran za klub v tujini) ali 

za vsakoletno obnovitev že obstoječega članstva za isti klub v Sloveniji je potrebno plačati takso v višini dveh točk 

(trenutno je to 10,80 evra). Ob menjavi članstva za klub v Sloveniji (za igralca, ki je registriran za klub v tujini) je 

potrebno plačati takso v višini petih točk (trenutno je to 27,00 evrov). 

 

Članstvo za klub v Sloveniji se izvede pod naslednjimi pogoji: 

Članstvo se lahko izvede le v času prestopnega roka v Sloveniji (praviloma od 15. 06. do 30. 06. za prvo članstvo oz. za 

članstvo za nov klub v Sloveniji), oziroma do časa podaljševanja registracij v Sloveniji (praviloma do 31. 08. za 

obnovitev članstva v dosedanjem klubu v Sloveniji)  

Članstvo za klub v Sloveniji (za igralca, ki je registriran za klub v tujini) se izda  le za eno sezono in ga je potrebno 

obnoviti za vsako novo sezono posebej (pri tem dosedanji klub v Sloveniji v katerem je imel igralec tovrstno članstvo ne 

more postavljati nobenih zahtev in pogojev). 

        

Prošnji za članstvo mora igralec priložiti: 

   Pisno soglasje kluba v tujini, za katerega je, oziroma bo, igralec registriran v prihajajoči sezoni.  

   Pisno soglasje domačega kluba, za katerega bo nastopal na domačih posameznih turnirjih. 

 

Če igralec ni oz. ne bo registriran za klub v tujini, ne more v sezoni, ko ni registriran v tujini, pridobiti  oz. uveljavljati 

članstva v slovenskem klubu. 

 

 

IX. PRESTOPI IN DISCIPLINSKI UKREPI  

 

1. Vpliv disciplinskih postopkov na registracijo 

68. člen 

Začet ali že zaključen disciplinski postopek v klubu ali v NTZS ne vpliva na možnost registracije igralca za klub v 

Republiki Sloveniji ali tujini. Igralec lahko tudi v primeru, da mu je bil disciplinski ukrep že dokončno izrečen, uveljavlja 

v primeru prestopa vse tiste možnosti, ki mu jih nudi ta pravilnik.   

 

 

2. Nadaljevanje in izvršitev že začetih disciplinskih postopkov   

69. člen 

Če je bil zoper igralca v klubu ali v okviru NTZS začet disciplinski postopek se le ta v klubu z dnem registracije za nov 

klub ustavi, ker igralec ni več član kluba. Ustavljen postopek pa ni ovira za uveljavljanje morebitnih zahtevkov izven 

NTZS.  

 



 

Začeti disciplinski postopki v okviru disciplinske komisije pri NTZS se v primeru prehoda igralca iz enega v drug klub v 

Republiki Sloveniji ali v tujino končajo tako, kot da do prehoda nebi prišlo in se igralcu lahko izrečejo disciplinski ukrepi 

v skladu z disciplinskim pravilnikom.  

 

Če je bil disciplinski ukrep znotraj NTZS že izrečen oziroma se konča po registraciji za drug klub, se izvrši tako, kot 

glasi. 

 

 

X. REGISTRACIJA REKREATIVNIH NAMIZNOTENIŠKIH IGRALCEV 

 

70. člen 

Tehnična komisija lahko registrira kot člane NTZS tudi igralce, ki se udeležujejo rekreativnih namiznoteniških tekmovanj 

tako v okviru rekreativnih namiznoteniških ekipnih tekmovanj po posameznih regijah, kot posameznih tekmovanj. 

 

Rekreativni igralci se lahko registrirajo kot  člani klubov ali kot člani sekcije. 

 

Na registracijo igralcev ne vpliva dejstvo, ali se igralci udeležujejo tekmovanj v okviru NTZS ali drugih organizatorjev 

rekreativnih tekmovanj. 

 

71. člen 

Igralec, ki želi biti član NTZS mora izpolniti prijavnico za registracijo igralca, ki vsebuje: 

1. ime in priimek igralca z EMŠO, 

2. ekipa, za katero nastopa (če je član ekipe), 

3. navedba, katerih tekmovanj se udeležuje, 

4. dokaz o plačilu članarine. 

 

Igralec pridobi registracijo R. Le-ta pomeni le, da gre za v NTZS registriranega igralca, ki ne nastopa na rednih 

tekmovanjih. Za nastopanje na rednih tekmovanjih mora izpolnjevati pogoje (biti član kluba in pridobiti registracijo) 

določene v V. poglavju (Registracija člana kluba) tega pravilnika. 

 

Rekreacijski igralci nastopajo na vseh tekmovanjih na lastno odgovornost. 

 

 

 

72. člen 

Evidenco igralcev, ki so pridobili registracijo R, vodi strokovna služba NTZS, Tehnična komisija pa odloča o registraciji. 

Igralec se lahko vpiše (in na izrecno izjavo izbriše) v registracijo R kadarkoli.  

 

Višino članarine določi IO NTZS. Članarina se plačuje vsako leto. 

 

Podrobneje ureja pravice, obveznosti, vrste tekmovanj ter druge podrobnosti v zvezi z dejavnostmi rekreativnih igralcev v 

okviru NTZS, ustrezen pravilnik. 

 

73. člen 

Prehod iz enega v drug klub (v nadaljevanju prestop) je možen in dovoljen brez izpisnice, le z novo registracijo za novi 

klub. 

 

Sprememba članstva, ki pomeni tudi spremembo dovoljenja za igro za drugi klub (registracije za ta klub), se lahko opravi 

v obdobju od 15. 06. do 30. 06. za prihodnjo sezono (prestopni rok). 

 

 

XI. REGISTRACIJA MLADIH-NEAKTVNIH NAMIZNOTENIŠKIH IGRALCEV 

 

74. člen 

Tehnična komisija lahko registrira kot člane NTZS tudi igralce, ki se še ne udeležujejo uradnih namiznoteniških 

tekmovanj pod okriljem NTZS in se jih s to registracijo v tekoči sezoni tudi ne smejo. 

 

Mladi neaktivni namiznoteniški igralci se lahko registrirajo samo v okviru kluba, ki je že član NTZS. 

 



 

Na registracijo igralca vpliva dejstvo, da se še ni udeležil nobenega uradnega tekmovanja pod okriljem NTZS in da je 

mlajši od 15 let. Ob dopolnitvi starosti 15 let, ta registracija ni več možna in zapade s koncem sezone. 

 

75. člen 

Igralec, ki želi biti član NTZS mora izpolniti prijavnico za registracijo igralca, ki vsebuje: 

1. prošnjo za registracijo z lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika kluba in igralca, 

2. izjavo zakonitega zastopnika kluba, da so z akti društva ali z individualno pogodbo z igralcem urejena vsa 

razmerja o pravicah in obveznostih med klubom in igralcem, vključno z določbami o nadomestilu v primeru 

prestopa,  

3. fotokopijo potrdila o državljanstvu. 

 

Igralec pridobi registracijo O. Le ta pomeni le, da gre za v NTZS registriranega igralca, ki ne nastopa na rednih 

tekmovanjih. Za nastopanje na rednih tekmovanjih mora izpolnjevati pogoje (biti član kluba in pridobiti registracijo) 

določene v V. poglavju (Registracija člana kluba) tega pravilnika. 

 

Igralci z licenco O ne smejo nastopati na tekmovanjih pod okriljem NTZS. 

 

Glede izpisnice, pritožb itd. se smiselno upošteva vse člene, ki veljajo za normalno tekmovalno registracijo. 

 

76. člen 

Evidenco igralcev, ki so pridobili registracijo O, vodi strokovna služba NTZS, Tehnična komisija pa odloča o registraciji. 

Igralec se lahko vpiše (in na izrecno izjavo izbriše) v registracijo O kadarkoli.  

 

Višino članarine določi IO NTZS. Članarina se plačuje vsako leto. 

 

Podrobneje ureja pravice, obveznosti, vrste tekmovanj ter druge podrobnosti v zvezi z dejavnostmi rekreativnih igralcev v 

okviru NTZS, ustrezen pravilnik. 

 

77. člen 

Prehod iz enega v drug klub (v nadaljevanju prestop) je možen in dovoljen ob pravilih, kot jih določajo akti posameznega 

kluba, katerega član je igralec, ki želi zamenjati klub, ta pravilnik ter drugi splošni akti zveze. 

 

Sprememba članstva, ki pomeni tudi spremembo dovoljenja za igro za drugi klub (registracije za ta klub), se lahko opravi 

v obdobju od 15. 06. do 30. 06. za prihodnjo sezono (prestopni rok). 

 

78. člen 

Prestop posameznega igralca iz enega v drug klub je možen le na podlagi posamične prijave.  

 

Predlogu za registracijo igralca, ki je prestopil, mora novi klub predložiti: 

a. s strani zakonitega zastopnika kluba in igralca lastnoročno podpisano prijavnico, 

b. izpisnico iz prejšnjega kluba z izjavo kluba, da so urejene vse medsebojne obveznosti med kluboma, 

c. izjavo kluba, v katerega igralec prestopa, in igralca, da ni omejitev iz drugih prejšnjih klubov, za katere je bil 

igralec registriran,  za registracijo (le, če ne gre za prvi prestop), 

d. pogodbo z igralcem, če je ta po tem pravilniku obvezna, ki jo podpišeta igralec in novi klub, 

e.   dokaz o plačilu takse in članarine. 

 

Vpis spremembe v izkaznici NTZS opravi Tehnična komisija. 

 

 

XII. REGISTRACIJSKI ORGANI IN POSTOPKI  

 

79. člen 

Če ni pri posameznih poglavjih določeno drugače, odloča o vseh predlogih po tem pravilniku na prvi stopnji Tehnična 

komisija. 

 

80. člen 

Tehnična komisija odloča z večino glasov. Delo Tehnične komisije vodi in usmerja njen predsednik. Predsednika in člane 

Tehnične komisije imenuje IO NTZS. 

 



 

Predsednik Tehnične komisije vodi postopek, na primeren način pozove predlagatelje posameznih postopkov na 

dopolnitev formalno pomanjkljivih vlog, plačilo taks in članarin ter po sprejemu odločitve na Tehnični komisiji izdela 

obrazloženo odločbo (sklep) ter poskrbi za njeno vročitev ter opravlja druge naloge, potrebne za vodenje registracijskega 

postopka. 

  

Če predsednik komisije oceni, da potrebuje komisija pri reševanju kakšnega vprašanja ali zadeve pomoč zunanjega 

strokovnjaka, lahko le – ta sodeluje pri delu Tehnične komisije, ne more pa sodelovati pri odločanju. 

 

Strokovnjak ne smejo biti povezan s tistimi, o katerih interesu se v postopku odloča. Prav tako se mora pri odločanju o 

posameznem vprašanju izločiti tisti član Tehnične komisije, katerega sodelovanje pri odločanju bi lahko vzbudilo dvom o 

nepristranosti Tehnične komisije.  

 

81. člen 

Tehnična komisija odloča o skupinskem podaljšanju registracije z enotnim sklepom, ki ga ni potrebno posebej obrazložiti, 

pri vseh drugih sklepih po tem pravilniku pa mora sklep vsebovati tudi obrazložitev in pravni pouk. 

 

82. člen 

Tehnična komisija mora pred odločitvijo na primeren način od prizadetih klubov ali igralcev pridobiti ustrezna pojasnila 

in dokumentacijo. 

 

Tehnična komisija ne sme odločati o predlogih, če v roku do izteka prestopnega roka oziroma do roka, ki ga poda 

Tehnična komisija, če ne gre za odločanje v prestopnem roku, ni plačana taksa za opravo dejanja Tehnične komisije. 

Dokaz o plačilu takse mora biti predložen k vlogi, razen v primerih ko je v tem pravilniku določeno, da takse ni potrebno 

plačati. Če taksa ni plačana tudi po pozivu, mora Tehnična komisija predlog zavreči. 

Če po pozivu klub ali igralec dokumentacije ne predloži, odloči Tehnična komisija na podlagi listin, s katerimi razpolaga. 

 

83. člen 

Tehnična komisija mora o svojih odločitvah voditi zapisnik. Posamične odločbe mora vročiti vsem prizadetim (npr. 

obema kluboma ter igralcu) priporočeno po pošti oziroma tako, da bo moč presoditi o datumu vročitve. Posamične 

odločbe morajo biti vedno obrazložene. 

 

84. člen 

Če ni v tem pravilniku drugače določeno, odloča v primerih pritožb zoper odločbe Tehnične komisije IO NTZS. Le–ta 

mora vedno odločiti s pisnim obrazloženim sklepom.  

 

85. člen 

Če ni v tem pravilniku drugače določeno, se za vse odločbe in postopke smiselno uporabljajo pravila Zakona o upravnem 

postopku. 

 

 

XIII. NADOMESTILA 

 

1. Osnovna pravila 

86. člen 

Nadomestilo je obveznost igralca ali novega kluba, da v primerih, ko je tako dogovorjeno z medsebojno pogodbo med 

igralcem in klubom ali v primerih, ki jih določa ta pravilnik (zlasti takrat, ko med igralcem in klubom ni pogodbe) ob 

upoštevanju omejitev iz tega pravilnika in zakonodaje RS, da dosedanjemu klubu (oziroma NTZS v primerih prestopa v 

tujino) povrne del vložka v vzgojo, ki je bila s strani dosedanjega kluba (oziroma NTZS v primerih prestopa v tujino) 

vložena v igralca. 

 

Kot nadomestilo se razume vsakršno povračilo, ki ga je mogoče izraziti v denarni vrednosti, in sicer ne glede na to, kako 

je poimenovano v morebitni pogodbi ali s strani NTZS, kluba oz. igralcev (npr. odškodnina, odmena, taksa, povračilo). 

 

Osnovno izhodišče pravilnika je, da se skladno z zakonodajo ob upoštevanju interesa igralca do proste izbire kluba, 

interesa kluba do vzgoje igralca in upravičenih interesov NTZS določi upravičenost do nadomestila in njegova višina.  

 

Igralec lahko prestopi iz enega kluba v drug klub skladno z načelom proste izbire kluba, vendar ob upoštevanju določil 

tega pravilnika (glede prestopnih rokov, poravnavanja obveznosti klubu ipd.).  

 



 

Če se kluba oziroma NTZS, ko gre za prestop v tujino, dogovorijo za nadomestilo, ki je drugačno (nižje ali višje) od 

nadomestila, ki je določeno v tem pravilniku, je tak dogovor veljaven le, če je sklenjen v pisni obliki. V takem primeru se 

kopija dogovora predloži Tehnični komisiji NTZS v vednost. 

 

 

2. Način pokritja nadomestila 

87. člen 

Vrednost nadomestil je določena v EUR. Zneski ne vsebujejo morebitnega DDV-ja. 

 

Nadomestilo se nakaže na račun kluba (oziroma NTZS, ko gre za prestop v tujino). 

 

 

3. Upoštevanje rezultatov, doseženih po 01. 07.  

88. člen 

Za presojo, v katero kategorijo sodi igralec, se upošteva datum začetka prestopnega roka. Če so po tem datumu še 

tekmovanja, ki se jih udeleži igralec (npr. evropsko kadetsko in mladinsko prvenstvo), se za ugotovitev kategorizacije 

upoštevajo tudi ti rezultati.  

 

 

4. Nadomestila, ki bremenijo igralca 

89. člen 

Klub lahko od igralca, starejšega od 15 let, zahteva nadomestilo le, če ima z njim sklenjeno pisno pogodbo, v kateri je to 

določeno in na podlagi katere prejema plačilo v višini najmanj bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji. Ne glede na 

to klub od igralca ne sme zahtevati plačila nadomestila, če so dejanski stroški, ki jih krije igralec sam za pripravo in 

tekmovanja, v uradnih tekmovalnih sistemih višji od plačila, ki ga prejema od kluba. V nobenem primeru ni mogoče 

zahtevati plačila nadomestila od igralca, mlajšega od 15 let.  

 

90. člen 

Nadomestilo ne sme biti višje od povprečnega mesečnega plačila za vsako dopolnjeno leto pri klubu, ko je igralec od 

kluba prejemal plačilo in v nobenem primeru ne more biti višje od 3-kratnika povprečnega mesečnega plačila, 

izračunanega za zadnja tri leta. Za potrebe izračuna višine nadomestila se plačilom, ki jih je prejemal igralec, prištejejo 

tudi druge pisno dogovorjene koristi, ki jih je igralec prejemal od kluba (stroški prehrane, stanovanja, plačilo individualne 

vadnine, nakup osebne opreme, prevoz na tekmovanja, zdravstvena zavarovanja ipd.), pod pogojem, da niso bile 

financirane iz javnih sredstev. Igralec lahko v vsakem primeru zahteva sorazmerno zmanjšanje nadomestila s stroški, ki 

jih je v zvezi s treningi, pripravami in tekmovanji imel. Morebitna višja izplačila lahko klub uveljavlja pred pristojnim 

sodiščem. 

 

 

5. Nadomestila, ki bremenijo klub 

91. člen 

Od kluba, v katerega želi igralec prestopiti, je v skladu s tabelo iz 91. člena pravilnika mogoče zahtevati nadomestilo za 

vzgojo igralca za čas od koledarskega leta v katerem igralec dopolni 14 let do koledarskega leta v katerem igralec dopolni 

23 let (9 letno obdobje). Pri prestopu igralca lahko dosedanji klub od novega kluba zahteva nadomestilo le v primeru, če 

je igralec pri dosedanjem klubu vsaj eno leto imel tekmovalno licenco ter je podan še eden od naslednjih pogojev:  

- igralec je v času prestopa kategoriziran športnik skladno z Zakonom o športu ter 

- igralec je v času prestopa član A ali B državne reprezentance ali 

- igralec bo v isti ali naslednji sezoni imel možnost nastopa v 1. ali 2. moški SNTL ali 1. ženski SNTL. 

 

Klub (oziroma NTZS, ko gre za prestop v tujino), iz katerega želi igralec prestopiti, lahko v vsakem primeru zahteva 

povračilo sredstev za vzgojo igralca, če ima klub z igralcem sklenjen veljaven individualiziran dogovor za vzgojo igralca, 

ki izkazuje plačevanje individualnih stroškov iz zasebnih sredstev (ne iz javnih sredstev) kluba za igralca, ki je 

neposredno povezan z razvojem njegove igralske kariere in sicer: stroški prehrane, stanovanja, plačilo individualne vadbe, 

nakup osebne opreme, prevoza na tekmovanja ali vadbo, žepnine, zdravljenja ali zdravstvenega zavarovanja, če 

zavarovanje traja še potem, ko je igralec izstopil; klub mora priložiti uradna dokazila o izplačilih. Višina nadomestila, ki 

mora biti sorazmerna dokazljivemu vložku za vzgojo igralca, določi Tehnična komisija. 

 

92. člen 

Klub, v katerega želi igralec prestopiti je za vsako leto vzgoje igralca (izjema je pri kadetih, kjer nadomestilo ni vezano na 

leta) dosedanjemu klubu dolžan plačati nadomestilo v skladu z naslednjo tabelo: 

 



 

 

Za vsako dopolnjeno leto vzgoje igralca: Višina nadomestila 

ki je član članske A ali B reprezentance Slovenije in je (bil) 

na svetovni jakostni lestvici v sezoni prestopa uvrščen do 

vključno 30. mesta in na evropski jakostni lestvici do 

vključno 20. mesta. 

2.000 EUR 

ki je član članske A ali B reprezentance Slovenije in je (bil) 

na svetovni jakostni lestvici v sezoni prestopa uvrščen od 

vključno 31. do vključno 70. mesta in na evropski jakostni 

lestvici od vključno 21. do vključno 50. mesta 

1.000 EUR 

ki je državni članski A ali B reprezentant Slovenije z 

najmanj tremi nastopi na uradnih tekmovanjih koledarja 

ITTF ali ETTU v sezoni prestopa 

700 EUR 

ki je državni članski A ali B reprezentant Slovenije 500 EUR 

ki ni uvrščen v zgornje kategorije in je (bil) uvrščen v 

sezoni prestopa do vključno 10. mesta na jakostni lestvici 

NTZS 

400 EUR 

ki ni uvrščen v zgornje kategorije in je (bil) uvrščen v 

sezoni prestopa od vključno 11. do vključno 25. mesta na 

jakostnih lestvicah NTZS 

300 EUR 

ki je ali je bil v mladinski konkurenci uvrščen do vključno 

4. mesta na evropski jakostni lestvici oziroma je ali je bil 

nosilec medalj(e) z evropskega prvenstva ali mlajši član, ki 

je ali je bil uvrščen v kategoriji mlajših članov do vključno 

10. mesta na evropski jakostni lestvici. 

1.200 EUR 

ki je uvrščen v mladinsko ali reprezentanco mlajših članov 

– v tej konkurenci v svoji karieri nastopal na vsaj treh 

turnirjih ITTF ali ETTU ali evropskem prvenstvu 

900 EUR 

ki je uvrščen do vključno 16. mesta na mladinski jakostni 

lestvici NTZS v sezoni prestopa 

600 EUR 

Za prehod igralca (kadeta): Višina nadomestila 

ki je ali je bil v kadetski konkurenci uvrščen do vključno 

10. mesta na evropski jakostni lestvici ali je nosilec 

medalj(e) na evropskem prvenstvu                     

3.000 EUR 

ki je član kadetske reprezentance Slovenije in je v svoji 

karieri nastopal na vsaj dveh turnirjih ITTF ali ETTU  ali 

na evropskem prvenstvu 

2.000 EUR 

ki je v sezoni prestopa uvrščen do vključno 16. mesta na 

kadetski  jakostni lestvici NTZS 

1.000 EUR 

 

 

 

93. člen 

NTZS pripada nadomestilo le v primeru prehoda igralca v tuj klub. Višina nadomestila je urejena v členih od 64. do 66. 

tega pravilnika. Morebitno višje nadomestilo pripada NTZS le v primeru, če igralec in tuj klub ne podata zagotovila iz 65. 

člena tega pravilnika. Nadomestilo v takem primeru ustreza stroškom, ki jih je v zadnjih 3-ih letih v igralca vložila NTZS 

(treningi, priprave, plačila, potni stroški, prijavnine ipd.). Nadomestilo je dolžan poravnati igralec ali tuj klub, sicer NTZS 

igralcu ne da dovoljenja za prehod v tuj klub. 

 

 

6. reševanje sporov        

94. člen 



 

Morebitne spore v zvezi z določanjem temelja in višine nadomestil, izračunanih na podlagi določb tega pravilnika rešuje 

arbitraža, ki jo po pravilih in na način, določen v tem pravilniku, imenuje IO NTZS. 

 

Odločba arbitraže je dokončna. Prizadeta stranka lahko svoje pravice uveljavlja pred pristojnim sodiščem. 

 

V primerih, določenih s tem pravilnikom (poglavje Primeri, ko izpisnica ni predložna), poteka postopek na način, določen 

v tem poglavju. Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za vse ostale primere, v katerih je določeno, da se jih 

rešuje z arbitražo.    

 

 

XIV. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI IN POTEK POSTOPKA 

 

1. Objava odločb Tehnične komisije 

95. člen 

Vse odločbe, ki se tičejo registracije igralcev se objavljajo na spletni strani NTZS ali pismeno v biltenu NTZS, tako da se 

lahko z njimi lahko seznanijo vsi klubi. 

 

Posamezne odločbe se objavijo samo v izreku in le v tistem delu, ki je pomemben za položaj in pravico do pritožbe vseh 

klubov (npr. objavi se sklep o registraciji za nov klub, ne objavi pa se višine  nadomestila – ta je obrazložena v sklepu, ki 

se vroči vpletenim klubom in igralcu). Za izdelavo sklepa, ki vsebuje vse bistvene elemente odločbe (uvod, izrek in 

obrazložitev) je zadolžen predsednik organa (Tehnične komisije, arbitraže, IO NTZS). 

 

 

2. Nepopolne vloge in sum v navedbe 

96. člen 

Če je vloga nepopolna ali se pojavi sum v navedbe ali listine, lahko organ, ki odloča (po predsedniku organa oziroma 

predsedniku arbitraže) pozove predlagatelja na dopolnitev vloge. 

 

Če vloga v roku ni dopolnjena, organ odloča brez dopolnitve, razen če v tem pravilniku ni drugače določeno. 

 

 

3. Evidence 

97. člen 

Vsi organi morajo na  seji, na kateri se sprejema odločitev, pisati zapisnik, v katerega mora zabeležiti vse odločitve ter 

bistvene povzetke vsebine razprav na seji. 

 

Tehnična komisija vodi: 

1. Register klubov, članov NTZS 

2. Register registriranih igralcev (aktivnih namiznoteniških igralcev) 

3. Register igralcev, članov NTZS (rekreativni namiznoteniški igralci) 

  4.   Druge registre oziroma evidence, kot jih določi IO NTZS. 

 

Vsi registri se vodijo tako, da je iz njih razvidno zaporedje vpisov.    

 

 

4. Tolmačenje pravilnika 

98. člen 

Tolmačenja tega pravilnika daje IO NTZS, vendar samo izven postopkov, ki že tečejo. V postopkih tolmači IO NTZS 

pravilnik v okviru sprejetih odločitev organov v postopkih.  

 

 

XV. ČLANARINE IN TAKSE 

 
99. člen 

Članarine in takse se izražajo s številom točk.  

 

Vrednost točke ob sprejemu tega pravilnika znaša 5,40 EUR. 

 

IO NTZS najpozneje do 15. 06. določi vrednost točke, ki se uporablja za naslednjo sezono, vključno s postopki 

registracije, ki se začno s prestopnim rokom 15. 06.    



 

 

Letna članarina, ki jo plača klub za članstvo v NTZS znaša enotno 350 EUR. 

 

Takse za opravo določenih dejanj znašajo: 

- taksa za prvo registracijo kluba                                                          15    točk 

- taksa za prvo registracijo igralca                                                    1    točka 

- taksa za registracijo do 10. igralcev istega kluba (po igralcu)              2    točki 

- taksa za registracijo vsakega igralca istega kluba nad 10. igralcem    1    točka 

- taksa za prvo članstvo za klub v Sloveniji oz. podaljšanje članstva v istem klubu  2    točki 

- taksa za spremembo članstva za klub v Sloveniji      5    točk 

- taksa za registracijo igralca za licenco R                                              1    točka 

- taksa za registracijo igralca za licenco O                                               1    točka 

- taksa za registracijo prestopa igralca iz enega v drug klub                   5    točk 

- taksa za pritožbo zoper odločbo o registraciji kluba                            10   točk 

- taksa za izredna pravna sredstva v postopku registracije kluba           20   točk 

- taksa za pritožbo zoper druge odločbe Tehnične komisije            10   točk 

 

Članarine morajo biti poravnane pred začetkom sezone (najkasneje do 20. 08.), takse pa ob predlogu za opravo 

posameznega dejanja. 

 

Potrdila o plačilu takse morajo biti predložena predlogu. 

 

 

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

 

1. Uporaba pravilnika 

100. člen 

Ta pravilnik začne veljati in se uporabljani na dan sprejema s strani IO, kar označuje uvodoma navedeni datum.  

 

 

 

 

 

 

 

  Predsednik NTZS  

 Mag. Marjan Hribar                  

                                                                                                                   

 


