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Pravilnik o registraciji in statusu igralcev (PRSI)
Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Izvršni odbor NZS na seji dne 18.02.2010
sprejel in na seji dne xx.yy.2012 dopolnil

PRAVILNIK O REGISTRACIJI
IN STATUSU IGRALCEV (PRSI)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja status igralcev, pogoje za nastopanje igralcev v nogometnih tekmovanjih v
Republiki Sloveniji in izdajo certifikata za mednarodne prestope igralcev.

2. člen
Izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
• stari klub : klub, iz katerega igralec prestopa v novi klub,
• novi klub: klub, v katerega igralec prestopa oziroma, ki je podal vlogo za registracijo igralca,
• domači klub: klub, ki je član katerekoli medobčinske nogometne zveze, ki je članica NZS,
• tuji klub: klub, ki je član tuje nogometne zveze, ki je članica FIFA oziroma ji FIFA priznava
članske pravice,
• nadomestilo: znesek, ki se ob prestopu plača za vzgojo in usposabljanje igralcev,
• odškodnina: znesek, ki se plača zaradi odstopa od pogodbe,
• FIFA: mednarodna nogometna zveza,
• NZS: Nogometna zveza Slovenije,
• MNZ: medobčinska nogometna zveza,
• tekmovalno leto: obdobje od 1. 7. tekočega leta do 30. 6. naslednjega leta,
• uradna tekma: prvenstvena ali pokalna tekma
• zaščitno obdobje: obdobje treh celotnih tekmovalnih let ali treh let po uveljavitvi pogodbe
(karkoli nastopi prej), če je bila pogodba sklenjena preden je profesionalec dopolnil 28 let,
oziroma obdobje dveh celotnih tekmovalnih let ali dveh let po uveljavitvi pogodbe (karkoli
nastopi prej), če je bila pogodba sklenjena, ko je profesionalec dopolnil 28 let. Zaščitno
obdobje začne teči ponovno, če je bila podaljšana veljavnost pogodbe.
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II. STATUS IGRALCEV
i)

AMATERJI IN PROFESIONALCI
3. člen

(1)
(2)

Igralci so amaterji ali profesionalci.
Profesionalec je igralec, ki ima s klubom sklenjeno pisno pogodbo in prejema višje plačilo kot
so njegovi dejanski stroški za igranje nogometa. Vsi drugi igralci so amaterji.

(3)

Najnižje povprečno mesečno plačilo profesionalcu za igranje nogometa ne sme biti nižje od
minimalne plače v Republiki Sloveniji.

ii) REAMATERIZACIJA
4. člen
(1)

Igralec s statusom profesionalca lahko pridobi status amaterja le po predpisanem postopku,
ki ga predpiše generalni sekretar NZS.

(2)

Igralec, ki je registriran kot profesionalec, se lahko registrira kot amater, če je preteklo
najmanj 30 dni od njegove zadnje tekme, ko je bil registriran kot profesionalec.

(3)

Ob reamaterizaciji se nadomestilo ne plača.

(4)

Če se igralec, ki se je reamateriziral, v obdobju 30 mesecev ponovno registrira kot
profesionalec, je njegov novi klub dolžan plačati nadomestilo v skladu s 50. členom tega
pravilnika.

iii) PRENEHANJE IGRANJA
5. člen
(1)

Igralec, ki preneha z igranjem nogometa, ostane kot igralec registriran za klub še 30 mesecev.

(2)

Rok 30 mesecev se šteje od dne, ko je igralec odigral zadnjo uradno tekmo za klub.
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III. POGODBA MED PROFESIONALCEM IN KLUBOM
iv) POGODBA
6. člen
(1)

Profesionalec mora imeti s klubom sklenjeno pisno pogodbo.

(2)

Pogodbo iz prejšnjega odstavka in njene morebitne spremembe in dopolnitve je klub dolžan
poslati registracijskemu organu NZS najkasneje v 15 dneh po sklenitvi.

(3)

Klub, ki ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena je kaznovan v skladu z
Disciplinskim pravilnikom. O kazni odloči Disciplinski sodnik NZS.

v) OBVEZNE SESTAVINE POGODBE
7. člen
(1)
•
•

Pogodba mora vsebovati:
čas trajanja pogodbe, ki ne sme biti krajši kot od dneva uveljavitve pogodbe do konca
tekmovalnega leta in ne daljši od petih let;
obveznosti pogodbenih strank.

(2)

Če je pri pogajanju o sklenitvi pogodbe sodeloval licencirani agent igralca, mora biti njegovo
ime navedeno v pogodbi.

(3)

Pogodba mora biti v skladu z veljavnimi pravili NZS, FIFA in predpisi, ki veljajo v Republiki
Sloveniji.

8. člen
(1)

Igralec, mlajši od 15 let, ne sme skleniti profesionalne pogodbe.

(2)

Igralec, mlajši od 18 let, lahko sklene profesionalno pogodbo za obdobje, ki ni daljše od treh.

(3)

Pogodbo igralca, mlajšega od 18 let, poleg igralca podpiše tudi njegov zakoniti zastopnik.

vi) SKLENITEV POGODBE
9. člen
(1)
•
•

Profesionalec lahko sklene pogodbo z novim klubom:
če je dosedanja pogodba potekla oziroma bo potekla v roku šestih mesecev,
če je dosedanja pogodba sporazumno razvezana,
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•
•
•
(2)

če je dosedanja pogodba razvezana z odločbo Komisije za status igralcev NZS oziroma
pristojnega organa FIFA,
če je pristojni organ ugotovil ničnost pogodbe in jo razveljavil,
če je katera od strank odstopila od pogodbe zaradi utemeljenih športnih ali pravnih razlogov.
Klub, ki želi skleniti pogodbo s profesionalcem, ki ima še veljavno pogodbo, mora pisno
obvestiti njegov trenutni klub o svoji nameri, še preden se začne pogajati z profesionalcem.

10. člen
(1)

Veljavnost pogodbe z igralcem ne sme biti pogojena z rezultati zdravstvenega pregleda ali
pridobitvijo delovnega dovoljenja.

(2)

Zdravstveni pregled igralca mora klub zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe.

(3)

Če se po sklenitvi pogodbe izkaže, da kljub uspešno opravljenemu zdravstvenemu pregledu,
igralec ne more igrati zaradi zdravstvenih razlogov, to ni razlog za neplačilo nadomestila iz
46. člena tega pravilnika.

vii) PRENEHANJE POGODBE
11. člen
(1)
•
•

Pogodba med profesionalcem in klubom lahko preneha:
s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
s sporazumno razvezo.

(2)

Če profesionalec in klub sporazumno razvežeta pogodbo, morata o tem obvestiti
Registracijsko komisijo NZS.

(3)

Vsaka stranka pogodbe lahko odstopi od pogodbe, če ima za to utemeljen pravni razlog. Tak
odstop nima nobenih pravnih posledic za stranko, ki je odstopila od pogodbe. Stranka ni
odškodninsko odgovorna in ne more biti podvržena športnim sankcijam.

(4)

V 15 dneh potem, ko je klub odigral zadnjo uradno tekmo v tekmovalnem letu lahko
profesionalec odstopi od pogodbe, če ima za odstop utemeljen športni razlog. Za utemeljen
športni razlog se šteje, da je profesionalec med tekmovalnim letom nastopil na manj kot 10%
uradnih tekmah svojega kluba. Pri obravnavi utemeljenosti odstopa zaradi športnega razloga
se upoštevajo okoliščine, v vsakem posameznem primeru. V primerih iz tega odstavka,
odstop od pogodbe ne more biti razlog za športne sankcije, medtem ko se odškodnina lahko
plača.

(5)

Enostranski odstop od pogodbe med tekmovalnim letom ni dovoljen.
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viii) SANKCIJE ZARADI NEUPRAVIČENEGA ODSTOPA OD POGODBE
12. člen
(1)

Stranka, ki odstopi od pogodbe brez upravičenega pravnega ali športnega razloga je drugi
stranki dolžna plačati odškodnino.

(2)

Odškodnina se določi v skladu z zakonodajo v Republiki Sloveniji in ob upoštevanju
specifičnosti športa in drugih objektivnih meril kot so:
zneske plačil in druge bonitete, ki so dogovorjeni v obstoječi pogodbi in/ali novi pogodbi,
preostali čas veljavnosti pogodbe, in sicer do največ pet let,
izplačane zneske in nastale stroške kluba (upoštevaje sorazmerno poplačilo druge stranke v
času izvajanja pogodbe),
in ali je pogodba prekinjena med zaščitnim obdobjem.

•
•
•
•

13. člen
(1)

Upravičenost do odškodnine se ne more prenesti na tretjo osebo.

(2)

Če je odškodnino dolžan plačati profesionalec, sta profesionalec in njegov novi klub skupaj in
vsak zase odgovorna za njeno plačilo.

(3)

Znesek odškodnine se lahko določi s pogodbo ali s sporazumom med strankama.

14. člen
(1)

Profesionalec, ki je odstopil od pogodbe med zaščitnim obdobjem, je kaznovan s prepovedjo
nastopanja na uradnih tekmah v obdobju štirih mesecev. V primeru oteževalnih okoliščin
prepoved traja šest mesecev. V obeh primerih začnejo sankcije učinkovati v začetku
naslednje sezone pri novem klubu.

(2)

Enostranski odstop od pogodbe brez utemeljenega pravnega ali športnega razloga po
končanem zaščitnem obdobju se ne sankcionira. Ne glede na to pa se lahko disciplinski ukrepi
izrečejo izven zaščitnega obdobja, če obvestilo o dostopu od pogodbe ni bilo dano v roku 15
dni od zadnje uradne tekme kluba (vključno s pokalnim tekmovanjem), v katerem je igralec
registriran.

(3)

Klub, ki je odstopil od pogodbe ali klub, ki je napeljeval igralca k odstopu od pogodbe v času
zaščitnega obdobja je kaznovan s prepovedjo registracije novih igralcev (tako domačih kot
tujih) za obdobje do dveh prestopnih rokov. Šteje se, da je klub napeljeval igralca k odstopu
od pogodbe, če igralec, ki je odstopil od pogodbe s starim klubom, z njim sklene pogodbo,
razen če ni dokazano drugače.

(4)

Kazni iz prejšnjih treh odstavkov izreče Disciplinski sodnik NZS.
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(5)

Vsaka oseba, ki je zavezana spoštovati pravila NZS oziroma pravila FIFA (funkcionarji klubov,
agenti igralcev, igralci idr.) in deluje z namenom napeljevanja k prekinitvi pogodbe iz
neupravičenih razlogov s ciljem, da se omogoči prestop igralca, je kaznovana v skladu s
Disciplinskim pravilnikom NZS.

IV. VPLIV TRETJIH OSEB NA KLUB
14.a člen
(1)

Klub ne sme skleniti pogodbe, s katero druga stranka pogodbe ali tretja oseba pridobi
nedovoljeni vpliv na zadeve v zvezi z zaposlitvijo, prestopi igralcev, politiko kluba ali
delovanjem ekip.

(2)

Klub, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena je kaznovan v skladu z
Disciplinskim pravilnikom NZS. O kazni odloči Disciplinski sodnik NZS.

V. REGISTRACIJA IGRALCEV IN PRESTOPNI ROK
ix) REGISTRACIJA
15. člen
(1)

Igralec je registriran pri NZS kot amater ali profesionalec.

(2)

Samo registrirani igralci lahko nastopajo v tekmovanjih, ki jih organizira NZS. Z registracijo je
igralec zavezan pravilom NZS.

(3)

Igralec je lahko istočasno registriran le za en klub, razen v primeru iz 40. člena tega pravilnika.

(4)

Igralec je lahko v obdobju posameznega tekmovalnega leta registriran za največ tri klube in v
tem obdobju lahko igra na uradnih tekmah za največ dva kluba. Izjemoma lahko igralec
nastopi na uradnih tekmah tretjega kluba v istem tekmovalnem letu, če je vanj prestopil iz
kluba, ki je član nogometne zveze s tekmovalnim letom, ki ne sovpada s tekmovalnim letom
določenim s tem pravilnikom in pod pogojem, da je v celoti izpolnil pogodbene obveznosti do
prejšnjih dveh klubov. Pri tem morajo biti določbe prvega odstavka 7. člena, 16. in 17. člena
tega pravilnika spoštovane.

(5)

V vseh primerih je treba upoštevati športno integriteto tekmovanja. Igralec zlasti ne sme v
istem tekmovalnem letu igrati uradnih tekem za več kot dva kluba, ki nastopata v istem
ligaškem ali pokalnem tekmovanju.
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x) PRESTOPNI ROK
16. člen
(1)

Amater lahko prestopi v drug klub z izpisnico kluba v času poletnega ali zimskega
prestopnega roka, pravico nastopa pa pridobi v skladu s 44. členom.

(2)

Poletni prestopni rok za amaterje traja od 1.7. do 31.8., zimski pa od 1.1. do 31. 1.

(3)

Brez izpisnice lahko amater prestopi v drug klub le v času od 1. do 15.7. V tem primeru mora s
priporočeno pošiljko o nameravanem prestopu obvestiti stari klub.

(4)

Kadar amater prestopi v drug domači klub, ima stari klub pravico do nadomestila.

(5)

Stari in novi klub se lahko o višini nadomestila pisno sporazumeta. Če do sporazuma ne pride,
ima stari klub pravico do nadomestila v skladu z 52. členom tega pravilnika.

(6)

Pri prestopu amaterja v tujino in če v tujini igralec nadaljuje kariero kot amater, nadomestila
ni, razen če igralec kasneje ne sklene prve profesionalne pogodbe.

(7)

Če se tak amater vrne iz tujine v obdobju, krajšem od dveh let, in to ne v klub, za katerega je
nastopal pred odhodom v tujino, ima klub, za katerega je igral pred odhodom v tujino,
pravico do nadomestila, ki ga je dolžan plačati klub, v katerega je igralec prestopil.

17. člen
(1)

Profesionalec se lahko registrira v enem izmed dveh prestopnih rokov.

(2)

Poletni prestopni rok za profesionalce traja od 1.7. do 31.8., zimski pa od 1.1. do 31.1.

(3)

Po končanem prvenstvu in pred pričetkom poletnega prestopnega roka, lahko izjemoma
prestopi igralec, katerega klub nastopa v evropskem klubskem tekmovanju.

(4)

Izjemoma se lahko zunaj prestopnega roka registrira profesionalec, ki mu je pogodba potekla
pred koncem prestopnega roka. V tem primeru se profesionalec lahko registrira najkasneje
do dne pred začetkom spomladanskega dela tekmovanja. NZS lahko zavrne registracijo
takega igralca, ob upoštevanju športne integritete posameznega tekmovanja.
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xi) POSTOPEK REGISTRACIJE IN VLOGA
18. člen
Igralec je registriran na podlagi popolne vloge kluba za registracijo.

19. člen
Vloga za registracijo igralca se vloži na obrazcu, ki ga predpiše generalni sekretar NZS.

20. člen
Vlogi za registracijo igralca, ki ni registriran za noben klub v Republiki Sloveniji ali v tujini, mora klub
predložiti izjavo igralca ali njegovega zakonitega zastopnika, da še ni bil registriran.

21. člen
Izpisnica za amaterja ne more biti podlaga za registracijo, če je amater po izdaji izpisnice nastopil na
uradni tekmi za klub, ki mu je izdal izpisnico.

22. člen
(1)

Vlogi za registracijo profesionalca mora klub predložiti tudi pogodbo z igralcem.

(2)

Glede naknadnih morebitnih sprememb ali dopolnitev pogodb in novih pogodb, ki niso
predložene NZS, imajo pristojni tekmovalni organi iz 32. člena Statuta NZS diskrecijsko
pravico glede njihovega upoštevanja, pri tem pa velja, da se lahko igralec pri uveljavljanju
svojih pravic sklicuje na vse morebitne dopolnitve in spremembe pogodbe in na nove
pogodbe, čeprav jih klub ni predložil NZS.
V primeru, da je pogodba med igralcem in starim klubom prenehala veljati pred potekom
časa, za katerega je bila sklenjena, mora klub k vlogi predložiti tudi sporazum o prenehanju
pogodbe oziroma pravnomočno odločbo Komisije za status igralcev s katero je pogodba
razvezana.

(3)

23. člen
Vlogi za registracijo tujca – profesionalca mora klub priložiti delovno dovoljenje oziroma dokazilo o
vloženi vlogi za pridobitev delovnega dovoljenja.
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xii) REGISTRACIJA IGRALCEV IZ TUJINE
24. člen
(1)

Igralec, ki je registriran pri tuji nogometni zvezi ne more biti registriran za domač klub, če NZS
ni prejela mednarodnega prestopnega certifikata od nogometne zveze, iz katere igralec
prihaja.

(2)

V primeru prestopa igralca iz tujine se šteje, da je vloga popolna tudi, če je namesto
mednarodnega certifikata priložena pravočasna zahteva kluba po pridobitvi certifikata.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je igralec lahko začasno registriran, če NZS ni
prejela odgovora na zahtevo za izdajo mednarodnega prestopnega certifikata od tuje
nogometne zveze v roku 30 dni. Začasna registracija postane trajna v roku enega leta po
posredovanju zahteve za izdajo mednarodnega prestopnega certifikata. Komisija za status
igralcev lahko prekliče začasno registracijo, če tuja nogometna zveza v času enega leta
posreduje utemeljene razloge, zakaj ni odgovorila na zahtevek NZS.

xiii) REGISTRACIJA IGRALCEV V PRIMERU PRENEHANJA KLUBA IN STATUSNIH SPREMEMB
KLUBA
25. člen
(1)

Igralec kluba, ki je prenehal obstajati, se lahko registrira za drugi klub, pravico nastopa pa
pridobi ob smiselni uporabi 44. člena tega pravilnika

(2)

Šteje se , da je klub prenehal obstajati tudi v primeru, če ne prijavi ekipe za tekmovanje
oziroma odstopi od tekmovanja.

(3)

Potem ko so podatki kluba, ki je spremenil ime, ustrezno spremenjeni v registru klubov NZS,
se morajo novo registrirani igralci za ta klub registrirati pod novim spremenjenim imenom.

26. člen
(1)

V primeru združitve dveh ali več klubov, je novi klub dolžan, v roku 30 dni od sklepa o
združitvi, za igralce pridobiti nove športne izkaznice.

(2 )

V primeru pripojitve enega ali več klubov k drugemu, je klub, h kateremu se je oziroma so se
drugi klubi pripojili, dolžan v roku 30 dni za igralce tega/teh klubov pridobiti nove športne
izkaznice.

(3)

Igralci, s pridobljenimi izkaznicami na podlagi prejšnjih dveh odstavkov, pridobijo pravico
nastopa ob smiselni uporabi 44. člena tega pravilnika.
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xiv) REGISTRACIJSKI ORGAN NZS
27. člen
(1)

O registraciji igralca odloči Registracijski organ NZS s sklepom.

(2)

Sklep o registraciji se v roku treh dni od dneva registracije vroči kluboma, med katerima je bil
opravljen prestop in obvesti pristojne MNZ.

xv) TAKSA
28. člen
(1)

Za registracijo igralca je klub dolžan plačati takso.

(2)

Višino takse določi Izvršni odbor NZS.

xvi) REGISTER IGRALCEV
29. člen
(1)
Registracijski organ NZS vodi register igralcev v Republiki Sloveniji, ločeno za profesionalce in
amaterje.
(2)

Registracijski organ NZS je dolžan sprotno objavljati seznam vseh profesionalcev.

(3)

Seznam vsebuje:
ime in priimek igralca,
datum rojstva,
EMŠO,
številko športne izkaznice,
klub,
datum začetka veljavnosti in datum poteka pogodbe ter datum objave.

•
•
•
•
•
•
(4)

Registracijski organ NZS hrani arhiv registracijske dokumentacije, ob upoštevanju varovanja
poslovne tajnosti in varstva osebnih podatkov.

(5)

Za zagotovitev evidence registriranih igralcev lahko IO NZS odloči, da se opravi preregistracija
igralcev. S preregistracijo se ugotovi, kateri igralce so registrirani za kateri klub.
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xvii)

IZPISEK IZ REGISTRA IGRALCEV NZS
30. člen

(1)

Registracijski organ NZS je dolžan, na zahtevo, klubu za igralce, ki so zanj registrirani,
predložiti izpisek iz registra igralcev NZS.

(2)

Izpisek iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o igralcu z navedbo klubov, za katere je bil
igralec registriran od tekmovalnega leta, v katerem je dopolnil 12 let. Če je igralec dopolnil 12
let med tekmovalnim letom, je v izpisku vpisan klub, za katerega je bil registriran v
tekmovalnem letu po dopolnitvi 12 let.

VI. MEDNARODNI PRESTOPI
xviii)

MEDNARODNI PRESTOPNI CERTIFIKAT
31. člen

(1)

Igralec, registriran za domač klub, je lahko registriran za tuj klub, le če mu NZS izda
mednarodni prestopni certifikat (v nadaljevanju: certifikat).

(2)

Certifikat se ne izdaja za igralce mlajše od 12 let.

32. člen
(1)

Izdajo certifikata je upravičena zahtevati le nacionalna zveza tistega kluba, h kateremu želi
igralec pristopiti.

(2)

O zahtevku tuje zveze za izdajo certifikata za profesionalca NZS obvesti domači klub, z
zahtevo, da potrdi, da je pogodba med njim in igralcem prenehala veljati oziroma, da je bila
predčasno sporazumno razvezana in da ni med njima pogodbenega spora.

(3)

Klub je dolžan potrditev iz prejšnjega odstavka posredovati NZS v roku treh dni od prejema
obvestila.

(4)

V spornih primerih NZS pozove tudi igralca, da se o zadevi izjavi.

(5)

V primeru, ko se zahteva izdaja certifikata za amaterja, NZS obvesti domači klub in ga pozove,
da v treh dneh od prejema obvestila dostavi morebitne razloge za zavrnitev izdaje certifikata.

(6)

Če klub v roku iz tretjega oziroma petega odstavka ne odgovori v navedenih rokih, se šteje,
da izdaji certifikata ne nasprotuje.
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xix) ROK ZA IZDAJO CERTIFIKATA
33. člen
NZS je dolžna v roku sedem dni od prejema zahtevka izdati certifikat oziroma obvestiti nogometno
zvezo, ki je zahtevala izdajo certifikata, o razlogih za zavrnitev izdaje.

xx) RAZLOGI ZA ZAVRNITEV IZDAJE CERTIFIKATA
34. člen
(1)
•
•
•
(2)

NZS lahko zavrne izdajo certifikata v naslednjih primerih:
če pogodba med domačim klubom in profesionalcem še vedno velja in ni predčasno
sporazumno razvezana ali pravnomočno razvezana z odločbo Komisije za status igralcev NZS,
če obstaja pogodbeni spor med domačim klubom in profesionalcem,
če amater do domačega kluba ni izpolnil vseh obveznosti.
V primeru zavrnitve izdaje certifikata s strani NZS je možna pritožba na FIFA.

xxi) IZDAJA CERTIFIKATA
35. člen
(1)

Certifikat se izda na obrazcu, ki ga predpiše FIFA.

(2)

V primeru, da se izdaja certifikat za profesionalca, se certifikatu priloži tudi izpisek iz registra
igralca.

(3)

Certifikat ne sme vsebovati pogojev.

(4)

Certifikat se izda v treh izvodih, ki jih podpiše generalni sekretar NZS ali druga oseba, ki jo
generalni sekretar pooblasti. En izvod certifikata NZS pošlje nogometni zvezi, ki je izdajo
certifikata zahtevala, drugi izvod pošlje Generalnemu sekretariatu FIFA, tretji izvod pa se
hrani v arhivu NZS.

36. člen
Certifikat vsebuje izjavo, da je igralec, na katerega se glasi certifikat, prost vseh nogometnih
obveznosti do klubov znotraj NZS od dneva, ki je v certifikatu naveden.
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xxii)

OBVESTILO O DISCIPLINSKIH KAZNIH
37. člen

Ob izdaji certifikata NZS obvesti tujo nogometno zvezo tudi o vseh disciplinskih kaznih izrečenih
igralcu pred prestopom, ki morajo biti izvršene s strani tuje nogometne zveze.

VII. VARSTVO IGRALCEV, MLAJŠIH OD 18 LET
38. člen
(1)

Mednarodni prestopi igralcev so dovoljeni le v primeru, če je igralec starejši od 18 let.

(2)
•
•

•

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so možne naslednje izjeme:
ko se starši igralca selijo v državo novega kluba iz razlogov, ki niso povezani z nogometom,
ko gre za prestop znotraj ozemlja Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora
(EGP) in je igralec star od 16 do 18 let; v tem primeru mora novi klub pristojni nogometni
zvezi posredovati dokaze, da igralcu zagotavlja ustrezno nogometno vzgojo in usposabljanje
v skladu z najvišjimi nacionalnimi standardi, omogoča akademsko in/ali šolsko in/ali poklicno
izobrazbo ter zagotavlja čim bolj ustrezne življenjske pogoje,
ko gre za prestop igralca, ki ima stalno bivališče ne več kot 50 km od državne meje in
prestopa v klub tuje nogometne zveze, ki ima sedež v oddaljenosti do 50 km od te meje, pri
čemer razdalja med stalnim bivališčem igralca in sedežem kluba ne sme presegati 100 km; v
tem primeru igralec še naprej živi doma; klub, ki želi registrirati takega igralca, mora
predhodno pridobiti soglasje NZS in tuje nogometne zveze.

39. člen
Določbe tega poglavja veljajo tudi za vse igralce, ki niso državljani Republike Slovenije in niso bili še
nikoli registrirani pri nobeni nogometni zvezi.

VIII. DVOJNA REGISTRACIJA IN POSOJA IGRALCA
xxiii)

DVOJNA REGISTRACIJA
40. člen

(1)

Igralec je lahko registriran za en klub.

(2)

Izjemoma se lahko igralec, član kluba 1.SNL, 2.SNL ter 1.SML in 1.SKL, ki na dan registracije ni
starejši od 21 let oziroma na dan začetka tekmovalnega leta ni mlajši od 14 let in 6 mesecev,
enkrat v tekmovalnem letu registrira tudi za klub, ki nastopa v nižji ligi.
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(3)
•
•

Skladno s prejšnjim odstavkom:
se iz posameznega kluba 1.SML/1.SKL v enem tekmovalnem letu na dvojno registracijo v
druge klube lahko registrira skupaj največ osem igralcev,
klub na dvojno registracijo iz prejšnje alineje v koledarskem letu lahko registrira največ osem
igralcev.

(4)

Registracija iz drugega odstavka je dopustna v času prestopnih rokov in traja do konca
tekmovalnega leta,

(5)
(6)
(7)

Kluba in igralec o dvojni registraciji sklenejo pisni sporazum na predpisanem obrazcu.
Dvojna registracija se ne šteje za prestop.
Igralka, ki je članica ženskega nogometnega kluba in na dan registracije ni starejša od 14 let,
se lahko na podlagi dvojne registracije registrira za klub.

xxiv)

POSOJA IGRALCA
41. člen

(1)

Klub igralca, ki ni mlajši od 16 let, lahko v času prestopnih rokov posodi drugemu klubu.

(2)

Posoja se šteje kot prestop igralca, vključno s pravico do nadomestila.

(3)

Igralec, ki je posojen in se v času istega tekmovalnega leta vrne v matični klub, je lahko s
strani matičnega kluba ponovno posojen drugemu klubu, če v času po vrnitvi v matični klub
zanj ni odigral nobene uradne tekme.

(4)

Najkrajši čas posoje igralca je čas med dvema prestopnima rokoma.

42. člen
(1)
•
•
(2)

O posoji igralca sklenejo kluba in igralec pogodbo, v kateri se določi:
čas posoje, ki se mora izteči v času prestopnega roka in ne sme biti krajši kot čas med dvema
prestopnima rokoma,
medsebojne obveznosti pogodbenih strank.
Vlogi za registracijo iz 18. člena tega pravilnika je treba predložiti tudi pogodbo iz prejšnjega
odstavka in hkrati pri registracijskemu organu deponirati športno izkaznico kluba, ki igralca
posoja.

43. člen
(1)

Po izteku posoje je igralec avtomatično registriran za matični klub, s takojšnjo pravico
nastopa.
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(2)

Posojenega igralca novi klub ne sme odstopiti tretjemu klubu brez pisnega dovoljenja
matičnega kluba in igralčevega soglasja.

(3)

Posojenega igralca klub ne more registrirati po 40. členu tega pravilnika.

(4)

Po izteku posoje je klub, v katerega je bil igralec posojen, v roku 15 dni dolžan športno
izkaznico vrniti registracijskemu organu.

IX. PRAVICA NASTOPA
44. člen
(1)

Igralec ima pravico nastopa dan po izdaji sklepa o registraciji. Če je igralec tujec, ki potrebuje
delovno dovoljenje, ima tak igralec pravico nastopa po pridobitvi delovnega dovoljenja.

(2)

Če do 31.1. tekočega leta ni vložena popolna vloga za registracijo, ima igralec pravico nastopa
šele 1.7. istega leta.

(3)

Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za:
prve registracije amaterjev, mlajših od 18 let,
za amaterje mlajše od 18 let, ki od začetka tekmovalnega leta še niso nastopili za noben klub,
za amaterje mlajše od 18 let, katerih klub je prenehal obstajati ali je odstopil od tekmovanja,
razen če registracijski organ ne presodi, da to lahko vpliva na regularnost tekmovanja,
v primeru prestopa skladno s tretjim odstavkom 17.člena tega pravilnika.

•
•
•
•

45. člen
(1)

Če igralec, ki ni registriran pri NZS, nastopi za domači klub na uradni tekmi, se šteje, da je
nastopil nezakonito.

(2)

NZS oziroma organizator tekmovanja lahko takega igralca in/ali klub, za katerega je nastopil
kaznuje, ne glede na odločitev o odpravi športnih posledic takega nastopa.

X. VZGOJA IN USPOSABLJANJE IGRALCA IN NADOMESTILO
xxv)

VZGOJA IN USPOSABLJANJE IGRALCA IN NADOMESTILO
46. člen

(1)

Vzgoja in usposabljanje igralca trajata od igralčevega 12. leta do njegovega 23. leta.

(2)

Nadomestilo za igralca se plača do igralčevega 23. leta, za vzgojo in usposabljanje do
njegovega 21. leta.
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(3)

Ne glede na določbe prejšnjih dveh odstavkov se pri prestopu amaterja nadomestila plača do
njegovega 23. leta starosti.

(4)

Obveznost plačila nadomestila je neodvisna od obveznosti plačila odškodnine zaradi odstopa
od pogodbe.

xxvi)

PLAČILO NADOMESTILA
47. člen

Nadomestilo se plača:
• ko je igralec prvič registriran kot profesionalec ali
• ko profesionalec prestopi v novi klub (med trajanjem pogodbe ali po poteku pogodbe)
in sicer do konca tekmovalnega leta, v katerem je dopolnil 23 let.

48. člen
(1)
•
•
•

(2)
•
•
•

Nadomestilo se ne plača:
če je klub odstopil od pogodbe brez pravnega razloga (kar pa ne vpliva na pravico prejšnjih
klubov profesionalca do nadomestila),
če se ob prestopu profesionalec reamaterizira, razen v primeru iz četrtega odstavka 4. člena,
če je amater s klubom sklenil prvo profesionalno pogodbo, igralec pa je bil registriran za klub
manj kot šest mesecev, kar pa ne vpliva na pravico prejšnjega kluba do nadomestila.
V primeru prestopa amaterja, ki nima več pravice igrati za mladince v 1.SML je klub upravičen
le do 70% nadomestila, izračunanega po 51. oz. 52.členu, če:
če mu ne ponudi sklenitev profesionalne pogodbe, ali
se z njim ne dogovori o dvojni registraciji ali posoji, ali
se z njim ne dogovori o kakršnikoli drugi obliki njegovega nadaljnjega igranja.

49. člen
(1)

Ko je igralec prvič registriran kot profesionalec, je klub, za katerega se tako registrira, dolžan
staremu klubu, za čas, ko je igral za ta klub, plačati nadomestilo v 30 dneh od dneva
registracije.

(2)

Višina nadomestila se izračuna skladno z 51. členom tega pravilnika.

50. člen
(1)

V primeru ponovnega prestopa profesionalca je do nadomestila upravičen le njegov zadnji
klub in sicer za čas, ko je bil igralec registriran za ta klub.
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(2)

Novi klub je dolžan plačati nadomestilo v 30 dneh od dneva registracije za ta klub.

xxvii)

NADOMESTILO ZA PRESTOPE PROFESIONALCEV
51. člen

(1)
(2)

Višina nadomestila za profesionalca je lahko določena s pisno pogodbo med kluboma ali med
starim klubom in igralcem.
Če nadomestilo v pogodbi ni določeno, se v primeru prestopa profesionalca iz domačega
kluba v drug domači klub ali ob podpisu prve profesionalne pogodbe za domači klub, višina
nadomestila za posamezna leta igranja od 12. do 21. leta starosti določi ob upoštevanju
spodnje tabele.

TABELA 1:

(3)

LIGA, V KATERI JE IGRALEC NASTOPAL:

NADOMESTILO
ZA
POSAMEZNO LETO IGRANJA
(V EUR):

1. SNL

2.800.-

2. SNL

1.200.-

3. SNL

800.-

1. SML /17 - 18 let /

1.200.-

2. SML /17 - 18 let /

800.-

1. SKL /15 - 16 let /

800.-

2. SKL /15 - 16 let /

400.-

U-14 liga NZS /12 – 14/

300.-

ostale lige ml.kategorij /12 – 18/

200.-

1. SŽNL - igralka članica

400.-

igralka : mladinka / kadetkinja

200.-

Podrobnejše določbe o izračunu nadomestila lahko predpiše generalni sekretar.
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xxviii)

NADOMESTILO ZA PRESTOPE AMATERJEV
52. člen

Nadomestilo za amaterje se določi skladno s spodnjimi tabelami:
TABELA 2: Nadomestilo za amaterje - člane znaša:
KLUB V KATEREGA PREHAJA IGRALEC
IN JE PLAČNIK NADOMESTILA:

KLUB IZ KATEREGA PREHAJA IGRALEC
IN JE PREJEMNIK NADOMESTILA:

VIŠINA
NADOMESTILA V
EUR :

1. SNL
2. SNL
3. SNL
MNZ lige

2.400.2.000.1.200.800.-

1. SNL
2. SNL
3. SNL
MNZ lige

2.000.1.600.1.000.400.-

1. SNL
2. SNL
3. SNL
MNZ lige

1.600.1.200.800.400.-

1. SNL
2. SNL
3. SNL
MNZ lige

1.400.1.200.800.200.-

KMN

NK

1.400.-

NK

KMN

1. SNL

2. SNL

3. SNL

MNZ

800.-

TABELA 3: Nadomestilo za amaterje - mladince znaša:
KLUB V KATEREGA PREHAJA IGRALEC
IN JE PLAČNIK NADOMESTILA:

KLUB IZ KATEREGA PREHAJA IGRALEC
IN JE PREJEMNIK NADOMESTILA:

1. SML

1. SML
2. SML
MNZ

2.400.1.800.1.400.-

2. SML

1. SML
2. SML
MNZ

1.800.1.400.800.-
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MNZ

1. SML
2. SML
MNZ

1.400.1.200.800.-

TABELA 4: Nadomestilo za amaterje - kadete znaša:
KLUB V KATEREGA PREHAJA IGRALEC
IN JE PLAČNIK NADOMESTILA:

KLUB IZ KATEREGA PREHAJA IGRALEC
IN JE PREJEMNIK NADOMESTILA:

1. SKL

1. SKL
2. SKL
MNZ

1.400.1.200.800.-

2. SKL

1. SKL
2. SKL
MNZ

1.200.800.600.-

MNZ

1. SKL
2. SKL
MNZ

1.200.800.600.-

VIŠINA
NADOMESTILA V
EUR :

TABELA 5: Nadomestilo za amaterje - ženske znaša:
KLUB V KATEREGA PREHAJA IGRALEC
IN JE PLAČNIK NADOMESTILA:

KLUB IZ KATEREGA PREHAJA IGRALEC
IN JE PREJEMNIK NADOMESTILA:

1. SŽNL članice

1. SŽNL članice

800.-

mladinke

Mladinke

600.-

kadetinje

Kadetinje

400.-

VIŠINA
NADOMESTILA V
EUR :

53. člen
(1)

Zneski iz tabel 51. in 52. člena ne vključujejo DDV.

(2)

Vsak prejemnik nadomestila je dolžan v roku 8 dni od dneva registracije igralca plačniku
nadomestila izstaviti račun.
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54. člen
(1)
•
•
•
•

Nadomestilo iz 51. in 52. člena se pomnoži :
s faktorjem 5 za igralca A, B in U-21 reprezentance,
s faktorjem 4 za igralca U-20, U-19 in U-18 reprezentance,
s faktorjem 3 za igralca U-17, U-16 in U-15 reprezentance,
s faktorjem 2 za igralke vseh ženskih reprezentanc.

(2)

Šteje se, da je igralec reprezentant, če je uvrščen na seznam reprezentatov NZS, ki ga NZS
objavi dvakrat letno, in sicer na dan 15.6. in 15.12.

(3)

Pogoj za uvrstitev igralca na seznam je, da je v zadnjem letu pred prestopom za
reprezentanco odigral praviloma najmanj pet tekem.

55. člen
(1)

Pri prestopu amaterja mora biti zahtevi za registracijo priloženo dokazilo o plačanem
nadomestilu in obrazložitev izračuna nadomestila.

(2)

Registracijski organ NZS je ob registraciji dolžan preveriti pravilnost obrazložitve izračuna
nadomestila.

(3)

Če se kluba o višini nadomestila sporazumeta, mora biti pisni sporazum priložen zahtevi za
registracijo.

56. člen
(1)

Status kluba se ugotavlja po stopnji tekmovanja, v kateri klub tekmuje oziroma bo tekmoval v
naslednjem tekmovalnem letu , amater pa se uvrsti v tisto najmlajšo kategorijo, v kateri ima v
naslednjem tekmovalnem letu še pravico nastopa.

57. člen
(1)

Za amaterje starejše od 23 let, ki prestopajo iz kluba MNZ v klub MNZ in iz NK v KMN in
obratno, se nadomestilo ne plača.

(2)

Za amaterje - mladince, ki v naslednjem tekmovalnem letu nimajo več pravice nastopa v
mladinski kategoriji, veljajo nadomestila za člane.

(3)

Za amaterje - mladince, ki imajo status reprezentanta in v naslednjem tekmovalnem letu
nimajo več pravice nastopa v mladinski kategoriji, velja nadomestila kot za prestop amaterja
– člana 1.SNL. Tudi za te amaterje se upošteva faktor iz 54. člena tega pravilnika.
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(4)

Za amaterje, ki imajo v naslednjem tekmovalnem letu še pravico nastopa za mladince, pa so
v tekočem tekmovalnem letu odigrali najmanj deset tekem za člansko ekipo, velja
nadomestilo za člane.

(5)
•
•

Določilo iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za :
amaterje - kadete, ki so nastopili za mladince,
amaterje – st.dečke, ki so nastopili za kadete.

58. člen
(1)

Če je matični klub dobil plačano nadomestilo za amaterja, ko je ta prešel v drug klub, izgubi
status matičnega kluba in je ob igralčevem morebitnem povratku dolžan plačati nadomestilo.

(2)

Nadomestila matični klub ni dolžan plačati le za igralca, za katerega ob njegovem prehodu
nadomestila ni dobil, igralec pa je bil pred tem za takšen klub registriran najmanj štiri
tekmovalna leta.

59. člen
Če je ob prestopu amaterja novi klub plačal nadomestilo po 52. členu in je bila prva profesionalna
pogodba sklenjena naknadno, vendar ne kasneje kot v roku treh let od prestopa, mora novi klub
upravičencem do nadomestila plačati razliko med zneskom, izračunanim po 51. členu in že plačanim
nadomestilom.

xxix)

PRAVNO VARSTVO V PRIMERU NEPLAČILA NADOMESTILA
60. člen

(1)

Če novi klub ne plača nadomestila ali dela nadomestila upravičencu oziroma upravičencem
do nadomestila v rokih, določenih s tem pravilnikom, lahko upravičenci do nadomestila,
najkasneje v roku 90 dni od dneva registracije za nov klub, vložijo zahtevo za plačilo
nadomestila pri Komisiji za status igralcev.

(2)

V primeru neplačila tečejo zamudne obresti po pravilih o obligacijskih razmerjih. Neplačilo se
šteje za prekršek po določilih Disciplinskega pravilnika NZS. O kazni odloči Disciplinski sodnik
NZS na predlog starega kluba. Enako velja, če sta kluba sklenila sporazum o nadomestilu, pa
novi klub ne plača nadomestila v roku iz sporazuma.

(3)

Neplačilo nadomestila pri prestopu profesionalca ne izključuje pravice igralca, da nastopa za
novi klub.
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XI. REPREZENTANCA
xxx)

NASTOPANJE IGRALCEV ZA REPREZENTANCO
61. člen

Glede nastopanja igralcev za reprezentance nogometnih zvez, se uporabljajo določbe pravilnika o
statusu in prestopih igralcev FIFA.

XII. KOMISIJA ZA STATUS IGRALCEV NZS
62. člen
(1)
•
•
•
•
(2)

Komisija za status igralcev NZS odloča o sporih glede:
statusa igralca,
prenehanja pogodbe v primerih iz 11., 12., 13. in 14. člena tega pravilnika,
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti med klubom in igralcem,
nadomestila med starim in novim klubom.
Komisija za status igralcev NZS podaja mnenje v primeru spora glede izpolnjevanja pogojev za
izdajo mednarodnega prestopnega certifikata.

XIII. PRITOŽBENI POSTOPEK
63. člen
(1)

Zoper odločitev Registracijskega organa NZS in Komisije za status igralcev NZS se klubi in
igralci lahko pritožijo v osmih dneh od prejema sklepa oziroma odločbe.

(2)

O pritožbi odloča Komisija za pritožbe NZS, ki mora odločiti v 15 dneh od dneva prejema
pritožbe.

(3)

V pritožbenem postopku se plača taksa, ki jo določi Izvršni odbor NZS.

(4)

Če v pritožbenem postopku taksa ni plačana, se pritožba zavrže.

(5)

Pritožba zoper sklep Registracijskega organa NZS ne vpliva na pravico nastopa.

XIV. STROŠKI POSTOPKA
64. člen
(1)

Materialni stroški organa, ki vodi postopek, se lahko s sklepom Izvršnega odbora NZS določijo
v pavšalnem znesku.
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(2)

Na predlog stranke v postopku Komisija za status igralcev oziroma Komisija za pritožbe odloči
tudi o povrnitvi stroškov pravnega zastopanja.

XV. UPORABA DOLOČB TEGA PRAVILNIKA
65. člen
V pravilniku uporabljeni izrazi igralec, amater in profesionalec in drugi izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

66. člen
(1)

V tekmovanjih, ki jih organizirajo MNZ, se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.

(2)

Akti MNZ ne smejo biti v nasprotju z določbami tega pravilnika.

XVI. PREHODNE DOLOČBE
67. člen
(1)

Za zadeve, ki so jih organ NZS pričeli obravnavati pred sprejetjem tega pravilnika, se
uporablja pravilnik z dne 13. 1. 2005.

(2)

3.člen tega pravilnika se ne uporablja za pogodbe sklenjene pred dnevom uveljavitve tega
pravilnika. V teh primerih se uporablja 4.člen starega pravilnika z dne 13.1.2005.

(3)

Vsi ostali primeri se obravnavajo po tem pravilniku.

XVII. KONČNI DOLOČBI
68. člen
(1)

Ta pravilnik začne veljati 6. 2. 2006, uporabljati pa se začne 24.2.2006.

(2)
Z dnem uporabe tega pravilnika preneha veljati pravilnik o registraciji in statusu igralcev z
dne 13. 1. 2005.
*****
Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji in statusu igralcev (PRSI-2), ki ga je Izvršni odbor
Nogometne zveze Slovenije sprejel na svoji 21. seji dne 4.6.2008 vsebuje naslednjo končno
določbo:
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»Ta pravilnik začne veljati 4.6.2008, uporabljati pa se začne 30.6.2008.«
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji in statusu igralcev (PRSI-3), ki ga je
Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije sprejel na svoji 12. seji dne 18.02.2010 in na seji dne
xx.yy.2012 dopolnil vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
22. člen
»Za pogodbe sklenjene pred dnevom uveljavitve tega pravilnika se uporablja 3. člen Pravilnika o
registraciji in statusu igralcev (PRSI-1) z dne 6.2.2006.«
23. člen
»Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije, uporabljati pa se
začne 1.7.2010. Njegove spremembe in dopolnitve z dne 13.08.2012 začnejo veljati z dnem
sprejema.«

Ljubljana, 13.08.2012
Nogometna zveza Slovenije
Aleksander Čeferin l.r.
Predsednik NZS
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