
Okrožnica 25/14

Ljubljana, 24.06.2014 Št.: 25/14 Ozn.: GP AZ/EČ

Zadeva: Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS za futsal

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 23.06.2014 sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika
NZS za futsal (v nadaljevanju: pravilnik).

Predmet spremembe 31. člena Pravilnika NZS za futsal je vnos določila o nadomestilu za vzgojo in
usposabljanje, ki se plača pri prestopu igralca malega nogometa do njegovega 23. leta. Pravilnik NZS za futsal
glede vsebine pravnih institutov vzgoje in usposabljanja igralca in nadomestila, v izogib dvotirnosti
nogometne regulative, t.j. ločenosti splošnih pravil NZS in pravil, ki veljajo za mali nogomet, vrši sklic na
uporabo določil Pravilnika o registraciji in statusu igralcev. Glede višine nadomestila slednji opredeljuje režim
za primer prestopov iz nogometnega kluba v klub malega nogometa in obratno, ne opredeljuje pa višine
nadomestila za prestope iz enega kluba malega nogometa v drug klub malega nogometa. Ker sprejeta
sprememba ne vpliva na vsebino splošnih pravil o registraciji in statusu igralcev, se je le-ta uredila v okviru
Pravilnika NZS za futsal. Ob posegu v besedilo 31. člena Pravilnika NZS za futsal, je bil le-ta poleg vnosa
določbe o višini nadomestila tudi redakcijsko spremenjen, glede na veljavni določili, ki opredeljujeta uporabo
določil Pravilnika o registraciji in statusu igralcev in povečanje nadomestila v primeru, ko gre za igralca, ki je
določeno število tekem odigral za reprezentanco Slovenije v malem nogometu.

Doslej veljavni Pravilnik NZS za futsal je v X. poglavju opredeljeval nekatera posebna pravila v zvezi z
disciplinsko odgovornostjo, v razmerju do splošnih pravil NZS, urejenih v Disciplinskem pravilniku NZS. Drugi
odstavek 33. člena Pravilnika NZS za futsal, ki se s sprejeto spremembo pravilnika črta, je določal posebno
ureditev kazni prepovedi nastopanja igralca na prvenstvenih ali pokalnih tekmovanjih, v primeru prejetih
opominov. Ker po strokovni presoji Komisije NZS za mali nogomet potreba po specialnem urejanju v razmerju
do splošnih disciplinskih pravil NZS ne obstoji več, je Izvršni odbor NZS na predlog Komisije NZS za predpise
sprejel sklep, da se drugi odstavek 33. člena pravilnika črta, ter se posledično za kazen prepovedi nastopanja
igralca uporabljajo pravila Disciplinskega pravilnika NZS.
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Za dodatne informacije vam je na voljo sektor za mednarodne in pravne zadeve v okviru strokovne službe
NZS.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije

Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS

Priloga:
- Pravilnik o spremembah Pravilnika NZS za futsal.

Poslati:
- Medobčinske nogometne zveze;
- ZNSS, ZNTS;
- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS);
- Klubi malega nogometa (v tekmovanjih NZS);
- Člani organov in komisij NZS;
- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS).

- Člani NO NZS;
- Člani IO NZS;
- Častni predsednik NZS;
- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc;
- Arhiv, tu.
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PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA NZS ZA FUTSAL

1. člen

31. člen Pravilnika NZS za futsal se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Če ta pravilnik ne določa drugače, se glede vzgoje in usposabljanja igralca in obveznosti plačila
nadomestila uporabljajo določila Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralca.

(2) Višina nadomestila za prestope igralcev iz KMN v KMN se določi na naslednji način:

KLUB V KATEREGA PREHAJA IGRALEC
IN JE PLAČNIK NADOMESTILA

KLUB IZ KATEREGA PREHAJA IGRALEC
IN JE PREJEMNIK NADOMESTILA

VIŠINA NADOMESTILA (V EUR)

1. SFL 1. SFL

2. SFL

3. SFL

MLMN

800,00

400,00

400,00

400,00

2. SFL 1. SFL

2. SFL

3. SFL

MLMN

300,00

300,00

300,00

300,00

3. SFL 1. SFL

2. SFL

3. SFL

MLMN

300,00

200,00

200,00

200,00

MLMN 1. SFL

2. SFL

3. SFL

MLMN

300,00

200,00

200,00

200,00

(3) Nadomestilo za prestop igralca iz NK v KMN in obratno, določeno v skladu z določili Pravilnika NZS o
registraciji in statusu igralca, ter nadomestilo za prestop igralca iz KMN v KMN, določeno v skladu z
določili tega pravilnika, se za igralca, ki je v zadnjem tekmovalnem letu pred prestopom odigral najmanj
pet tekem za reprezentanco Slovenije v malem nogometu, pomnoži s faktorjem 2.«

2. člen

V 33. členu se črta drugi odstavek.
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3. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem objave na spletni strani, uporabljati pa se začne s 01.07.2014.

Ljubljana, 23.06.2014

Nogometna zveza Slovenije

Aleksander Čeferin, l.r.
Predsednik NZS


