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Zadeva: Spremembe in dopolnitve Pravilnika o registraciji in statusu igralcev

Spoštovani,
obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na svoji 37. seji dne 19.06.2019 sprejel spremembe in dopolnitve
Pravilnika o registraciji in statusu igralcev (v nadaljevanju PRSI), ki so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.
1. Uskladitev z Zakonom o športu in podzakonsko ureditvijo
Po pooblastilu matičnega ministrstva je OKS-ZŠZ v sodelovanju z zvezami kolektivnih športov pripravil in
Strokovnemu svetu RS za šport predložil v sprejem dodatna navodila in pojasnila določil 34. člena Zakona o športu,
ki ureja prosto prehajanje športnikov med športnimi organizacijami ter pravico do nadomestila ob prestopih
športnikov.
Navodila pojasnjujejo, da lahko športnik prestopa med športnimi organizacijami izključno v obdobjih prestopnih
rokov, ki so vnaprej časovno omejena. Na podlagi podrobnejših pojasnil relevantnega določila zakona je Izvršni
odbor NZS sprejel sklep, da se podaljša obdobje prostega prestopa, v katerem igralci na nižjih nivojih tekmovanj
v času poletnega prestopnega roka brez izpisnice prestopajo med klubi, in sicer obdobje traja od 1. do 31. julija.
Prestopi amaterjev v klube 1. in 2. SNL so brez izpisnice možni od 1. do 15. julija, izven navedenih obdobij
poletnega prestopnega roka in v zimskem prestopnem roku pa je prestop možen izključno z izpisnico (7. člen).
Sprejeta ureditev varuje regularnost tekmovanj in klube, na katere bi lahko absolutno prost prestop negativno
vplival s potencialnimi številčnimi odhodi igralcev v času, ko prvenstva že potekajo. Izdaja izpisnice še nadalje ne
sme biti pogojena s plačilom nadomestila, mora pa imeti igralec skladno s pojasnili zakona pred prestopom v drug
klub poravnane vse dokazljive finančne obveznosti do starega kluba, s katerimi je bil predhodno ustrezno
seznanjen in se je z njimi strinjal. V pravilnik je dodano določilo, ki navaja obveznost predložitve izpisnice ob vlogi
za registracijo (9. člen).
Na podlagi obrazložitev pristojnega ministrstva se pravica do nadomestila utemeljuje z vlaganjem v vzgojo in
razvoj vrhunskih športnikov, zato je na nivoju države sprejeta ureditev, da se nadomestilo ob prestopu amaterja
v tekmovalnih sistemih kolektivnih športov z več kot tremi kakovostnimi nivoji tekmovanj dovoljuje le v primeru,
da igralec prestopa v klub, ki nastopa ali bo v naslednji tekmovalni sezoni nastopal v enem od najvišjih dveh
kakovostnih nivojev tekmovanj. Na podlagi navedenega je Izvršni odbor sprejel ustrezne spremembe PRSI, ki
določajo pravico starega kluba do nadomestila ob prestopu amaterja v klub, ki nastopa v 1. ali 2. ligi v
posamezni starostni kategoriji, ob prestopih amaterjev v klube, ki tekmujejo na nižjih nivojih, pa se
nadomestilo ne zaračunava (44. člen).

Uvedena je izrecna prepoved zaračunavanja nadomestil ob prestopih amaterjev, mlajših od 15 let (tretji odstavek
43. člena), posledično pa je izbrisano tudi določilo o zaračunavanju nadomestila za amaterje – starejše dečke, ki
so nastopili za kadete (šesti odstavek 44. člena). Skladno z definicijo vzgoje in usposabljanja, ki traja do igralčevega
21. leta starosti, je znižana starostna meja igralca, do katere ima stari klub pravico do uveljavljanja nadomestila
za prestop amaterja (drugi odstavek 43. člena);
2. Uskladitev s FIFA pravilnikom o statusu in prestopih igralcev
PRSI na podlagi FIFA pravilnika uvaja nova določila, ki dodatno urejajo odnose med profesionalnimi igralci in klubi
z namenom zagotavljanja pogodbene stabilnosti med navedenimi strankami:
•

ničnost pogodbenih dogovorov med igralcem in klubom o t. i. obdobjih odloga, ki bi klubu omogočala
dodatno obdobje za plačilo že zapadli plač (četrti odstavek 17. člena);

•

utemeljen razlog za enostransko prekinitev pogodbe v primeru neprimernih dejanj katere od strank, z
namenom da drugo stranko prisili k preklicu ali spremembi pogojev pogodbe (drugi odstavek 22. člena)
ali v primeru, da klub igralcu dolguje najmanj dve že zapadli mesečni plači (23. člen);

•

določitev načina izračuna odškodnine v primeru enostranske prekinitve pogodbe brez utemeljenega
razloga, pri čemer se način izračuna razlikuje glede na to, ali je igralec neposredno po prekinitvi sklenil
pogodbo z novim klubom ali ostal nezaposlen (24. člen).

3. Druge spremembe in dopolnitve
V povezavi z zgoraj navedenimi pravnimi podlagami, relevantno mednarodno in nacionalno zakonodajo ter prakso
registracijskih organov so sprejete še naslednje spremembe in dopolnitve:
•

definicije terminov 'matični klub', 'tretja oseba' in 'panoga' (2. člen);

•

jasnejša navedba minimalne bruto plače v RS, veljavne v času sklenitve pogodbe (3. člen);

•

omejitev registracije igralca za največ tri klube in nastopanja za največ dva kluba v istem tekmovalnem
letu se skladno z določili FIFA pravilnika uredi na način, da se omejitev upošteva znotraj vsake posamezne
panoge, torej ločeno za nogomet in futsal (6. člen).

•

navedba načina vročanja sklepa o registraciji po e-pošti na uradne e-naslove klubov (12. člen);

•

navedba osebnih podatkov, ki se s sklepi registracijskega organa objavijo na spletni strani (12. člen),
navedba osebnih podatkov, ki se vodijo v registru igralcev NZS ter navedba podatkov o profesionalcih, ki
se objavi na spletni strani NZS (14. člen);

•

navedba standardne pogodbe, ki je sklenjena v obliki predpisane enotne pogodbe o profesionalnem
igranju nogometa (16. in 17. člen);

•

sprememba termina 'licencirani agent' s terminom 'posrednik igralca ali kluba' (drugi odstavek 17. člena);

•

vračilo pritožbene takse pritožniku v primeru uspešne pritožbe (50. člen).

V pravilnik so kot priloga umeščena navodila v zvezi z mednarodnimi prestopi mladoletnikov in registracijami
mladoletnih tujcev. Postopek registracije ostaja nespremenjen, razen v delu, ki se nanaša na organe, ki so
pristojni za obravnavo navedenih vlog. Na podlagi odločitve FIFA podkomisije, s katero je FIFA konec aprila
odobrila vlogi NZS za pridobitev izjeme pri registraciji mladoletnikov (t.i. »limited minor exemption«), je NZS po
novem pristojna za pregled in odobritev mednarodnih prestopov mladoletnih igralcev in vlog za registracijo
mladoletnih tujcev za amaterske klube (t.j. klube, ki nimajo sklenjenih profesionalnih pogodb z igralci).
Odobritev registracije mladoletnikov za profesionalne klube še vedno ostaja v pristojnosti FIFA podkomisije.

V okviru revidiranja predpisa je uvedena nova nomotehnična ureditev, ki posamezna določila na novo vsebinsko
združuje po poglavjih ter omogoča lažji pregled in dostop do iskanih vsebin.
Čistopis predpisa je priloga okrožnici in objavljen med predpisi in obrazci na spletnem mestu www.nzs.si, za
dodatne informacije pa vam je na voljo strokovna služba NZS.
S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije
Martin Koželj
Generalni sekretar NZS

Priloga:
- Pravilnik o registraciji in statusu igralcev (V5.0; 19.06.2019).

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.

