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Zadeva: Spremembe in dopolnitve Pravilnika o drugi članski ekipi nogometnega kluba 1. SNL

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Odbor NZS za nujne zadeve na korespondenčni seji dne 07.07.2014 sprejel spremembe
Pravilnika o drugi članski ekipi nogometnega kluba 1. SNL.

Sprejete spremembe in dopolnitve omogočajo lažji prehod igralcev iz zaključenega mladinskega staža do
vključitve v drugo člansko ekipo prvoligaškega kluba. Spremembe in dopolnitve pravilnika ne posegajo v
določbe glede integritete tekmovanja temveč zgolj v število igralcev, ki lahko nastopajo za drugo ekipo kluba
1. SNL v tekmovanju na tretjeligaškem nivoju. Na ta način se omogoči nastopanje v članskem tekmovanju na
nivoju 3. lige čim večjemu številu igralcev.

Sprejete spremembe veljajo od tekmovalnega leta 2014/2015 dalje.

Za dodatne informacije vam je na voljo tehnični sektor v okviru strokovne službe  NZS.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije

Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS

Priloga:
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika o drugi članski ekipi kluba 1. SNL.

Poslati:
- Medobčinske nogometne zveze;
- ZNSS, ZNTS;
- Nogometni klubi (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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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O DRUGI ČLANSKI EKIPI KLUBA 1. SNL

Obstoječe besedilo

7. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka
prejšnjega člena igralec, ki je v tekmovalnem
letu nastopal za prvo ekipo skupno več kot 450
minut (t.j. skupaj polnih 5 tekem), od tekme, ko
je zbral navedeno minutažo, nima pravice
nastopa za drugo člansko ekipo v tem
tekmovalnem letu.

Novo besedilo

7. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka
prejšnjega člena igralec, ki je v tekmovalnem letu
nastopal za prvo ekipo skupno več kot 900 minut
(t.j. skupaj polnih 10 tekem), od tekme, ko je
zbral navedeno minutažo, nima pravice nastopa
za drugo člansko ekipo v tem tekmovalnem letu.

Obstoječe besedilo

8. člen
(1) Pred začetkom prvenstva, najkasneje pa
8 (osem) dni pred pričetkom tekmovanja druge
članske ekipe, je klub dolžan vodstvu
tekmovanja posredovati podpisan in žigosan
seznam igralcev, ki bodo v tekmovalnem letu
nastopali za drugo člansko ekipo.

(2) Seznam igralcev druge članske ekipe v
vsakem primeru lahko vsebuje največ 22
igralcev, med njimi največ 5 igralcev, ki imajo v
tekmovalnem letu še pravico igrati tudi za
mladince.

(3) Vodstvo tekmovanja nemudoma objavi
seznam igralcev na uradni spletni strani vodstva
tekmovanja, z njim pa seznani tudi vse klube, ki
nastopajo v ligi.

Novo besedilo

8. člen
(1) Pred začetkom prvenstva, najkasneje
pa 8 (osem) dni pred pričetkom tekmovanja
druge članske ekipe, je klub dolžan vodstvu
tekmovanja posredovati podpisan in žigosan
seznam igralcev, ki bodo v tekmovalnem letu
nastopali za drugo člansko ekipo.

(2) Seznam igralcev druge članske ekipe v
vsakem primeru lahko vsebuje največ 25
igralcev, med njimi največ 5 igralcev, ki imajo v
tekmovalnem letu še pravico igrati tudi za
mladince.

(3) Vodstvo tekmovanja nemudoma objavi
seznam igralcev na uradni spletni strani vodstva
tekmovanja, z njim pa seznani tudi vse klube, ki
nastopajo v ligi.

Obstoječe besedilo

9. člen
(1) Med letom je možna dopolnitev oz.
sprememba seznama igralcev druge članske
ekipe in sicer:
- na dan 1. 9. ter
- na dan 1. 3.

Novo besedilo

9. člen
(1) Med letom je možna dopolnitev oz.
sprememba seznama igralcev druge članske
ekipe in sicer:
- na dan 1. 9. ter
- na dan 1. 3.
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(2) Dopolnitev seznama iz prejšnjega
odstavka na dan 1. 9. je možna :
- z igralci, ki so v letnem prestopnem roku

prišli iz drugega kluba,
- z igralci, ki imajo še pravico nastopa za

mladince,
- z največ tremi igralci, ki so v TL že igrali za

prvo ekipo in so za ekipo odigrali skupaj manj
kot 270 minut in izpolnjujejo pogoje po tem
pravilniku.

(3) Dopolnitev seznama iz prvega odstavka
na dan 1. 3. je možna :
- z igralci, ki so v zimskem prestopnem roku

prišli iz drugega kluba,
- z igralci, ki imajo še pravico nastopa za

mladince,
- z največ tremi igralci, ki so v TL že igrali za

prvo ekipo in so za ekipo odigrali skupaj manj
kot 450 minut in izpolnjujejo pogoje po tem
pravilniku.

(4) V času od 1.9. pa do konca jesenskega
dela prvenstva ter v času od 1. 3. pa do konca
spomladanskega dela prvenstva, seznama ni
mogoče spreminjati in dopolnjevati.

(2) Dopolnitev seznama iz prejšnjega
odstavka na dan 1. 9. je možna :
- z igralci, ki so v letnem prestopnem roku

prišli iz drugega kluba,
- z igralci, ki imajo še pravico nastopa za

mladince,
- z največ tremi igralci, ki so v TL že igrali za

prvo ekipo in so za ekipo odigrali skupaj manj
kot 450 minut in izpolnjujejo pogoje po tem
pravilniku.

(3) Dopolnitev seznama iz prvega odstavka
na dan 1. 3. je možna :
- z igralci, ki so v zimskem prestopnem roku

prišli iz drugega kluba,
- z igralci, ki imajo še pravico nastopa za

mladince,
- z največ tremi igralci, ki so v TL že igrali za

prvo ekipo in so za ekipo odigrali skupaj manj
kot 900 minut in izpolnjujejo pogoje po tem
pravilniku.

(4) V času od 1.9. pa do konca jesenskega
dela prvenstva ter v času od 1. 3. pa do konca
spomladanskega dela prvenstva, seznama ni
mogoče spreminjati in dopolnjevati.


