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Pravilnik o nogometnih reprezentancah Slovenije

Na podlagi 22. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, je Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije,
na svoji 12. seji, dne 18.02.2010, sprejel

Pravilnik
o nogometnih reprezentancah Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Nogometne reprezentance Slovenije (v nadaljnjem besedilu: reprezentance) predstavljajo Republiko
Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: RS) in Nogometno zvezo Slovenije (v nadaljnjem besedilu: NZS) na
mednarodnih tekmovanjih in mednarodnih prijateljskih tekmah.
2. člen
(1) Reprezentance so:
-

Članska »A« reprezentanca,
Mlada reprezentanca do 21 let, (U-21)
Mlada reprezentanca do 20 let, (U-20)
Mladinska reprezentanca do 19 let (U-19),
Mladinska reprezentanca do 18 let (U-18),
Kadetska reprezentanca do 17 let (U-17),
Kadetska reprezentanca do 16 let (U-16),
Kadetska reprezentanca do 15 let (U-15),
Reprezentanca v malem nogometu,
Reprezentanca malega nogometa do 21 let,
Ženska »A« reprezentanca,
Ženska reprezentanca do 19 let in
Ženska reprezentanca do 17 let.

(2) Izvršni odbor NZS (v nadaljevanju: IO NZS) lahko na predlog strokovne komisije s sklepom oblikuje
in vodi tudi druge reprezentance ter jih s sklepom tudi ukine.

3. člen
Uradne tekme reprezentanc so tiste tekme, ki so prijavljene pri FIFA ali UEFA, in mednarodne
prijateljske tekme.
4. člen
Evidenco o tekmah reprezentanc vodi strokovna služba NZS.
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5. člen
(1) Reprezentance nastopajo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo (v nadaljnjem besedilu: EP) ali
svetovno prvenstvo (v nadaljnjem besedilu: SP), ki jih organizirata FIFA in UEFA, kakor tudi na
morebitnem zaključnem tekmovanju, če IO NZS na predlog strokovne komisije ne sklene drugače.
(2) Predsednik NZS lahko s sklepom in v soglasju z generalnim sekretarjem NZS odloči na predlog
selektorja »A« reprezentance (pri članski »A« reprezentanci) ali direktorja reprezentanc (pri ostalih
reprezentancah), da posamezna reprezentanca nastopi na drugih tekmovanjih (Sredozemske igre,
Mirop pokal U-20 Alpe-Adria, itd.) in prijateljskih tekmah, pri čemer upošteva obseg vsakoletnih
razpoložljivih finančnih sredstev po posameznih reprezentancah.
(3) Prednost pri številu prijateljskih tekem imajo reprezentance, ki v tekočem letu nastopajo v
kvalifikacijah za EP ali SP ali na zaključnem delu EP ali SP.
6. člen
(1) IO NZS s sklepom določi barvne kombinacije reprezentančnih dresov in druge športne opreme.
(2) Če ima nasprotna ekipa prednost pri izbiri barve reprezentančnih dresov in je le-ta podobna barvi
dresov slovenske reprezentance, reprezentanca uporablja rezervno barvno kombinacijo športne
opreme.
(3) Na levi strani dresa je grb Republike Slovenije in logotip NZS.
7. člen
(1) IO NZS v skladu z letnim finančnim načrtom zagotavlja materialne pogoje za delo reprezentanc.
(2) Nadzor nad nogometnimi reprezentancami izvajata predsednik NZS in generalni sekretar NZS.
(3) Selektorji reprezentanc so dolžni najkasneje do konca koledarskega leta direktorju reprezentanc
podati letno poročilo o opravljenih aktivnostih reprezentance.
(4) Direktor reprezentanc dvakrat letno poroča IO NZS o delu reprezentanc (razen članske »A«
reprezentance), in sicer za obdobje do konca junija in do konca decembra tekočega leta.
(5) Za člansko »A« reprezentanco poročilo IO NZS poda selektor reprezentance.
(6) Mnenje k poročilom lahko poda strokovna komisija.
8. člen
(1) Reprezentance sestavljajo: direktor reprezentanc (razen v primeru članske »A« reprezentance),
igralci, strokovno vodstvo in vodstvo reprezentance (v nadaljnjem besedilu: člani reprezentance).
(2) Reprezentance na reprezentančnih tekmah spremlja en ali več funkcionarjev NZS (vodstvo
reprezentance). Predsednik NZS na predlog generalnega sekretarja s sklepom določi vodstvo
reprezentance za vsako posamezno tekmo reprezentance.
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II. ČLANI REPREZENTANC
9. člen
Vsi člani reprezentanc so dolžni spoštovati statute, pravilnike, navodila in odločbe NZS, FIFA in UEFA
ter Etični kodeks FIFA.
a) Strokovno vodstvo reprezentanc
10. člen
(1) Strokovno vodstvo reprezentance sestavljajo: selektor, trener, trener vratarjev, zdravnik,
fizioterapevt, ekonom in sekretar reprezentance.
(2) Strokovno vodstvo reprezentance se lahko razširi, če je to potrebno, ob predhodnem soglasju
predsednika NZS ali generalnega sekretarja NZS.

(3) Predsednik NZS na predlog selektorja reprezentance imenuje trenerje in ostalo strokovno vodstvo
reprezentanc.
11. člen
(1) IO NZS imenuje selektorje reprezentanc na podlagi obrazloženega predloga predsednika NZS.
(2) Kandidat za selektorja mora izpolnjevati naslednje pogoje, in sicer da:
-

je strokovno usposobljen (trener PRO oziroma trener UEFA PRO oziroma v skladu z zahtevami
UEFA),
sprejema koncept, naloge in cilje NZS,
je komunikativen,
ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje,
ima sposobnost komuniciranja v jeziku, ki ga razume večina igralcev (pogoj velja za selektorje
mlajših reprezentanc) in
obvlada delo z računalnikom.

(3) Dodatna merila in pogoje lahko pred izborom določi strokovna komisija.
12. člen
(1) Enega ali več kandidatov za selektorja posamezne reprezentance predsedniku NZS predlaga
direktor reprezentanc.
(2) Kandidate za selektorja posamezne reprezentance lahko direktorju reprezentanc posredujejo:
-

Strokovna komisija,
ZNTS,
Mladinska komisija za selektorje moških in ženskih reprezentanc do vključno reprezentance
U-19,
Komisija za ženski nogomet za selektorje ženskih reprezentanc in
Komisija za mali nogomet za selektorje futsal reprezentanc.
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(3) Predlog iz prejšnjega odstavka se posreduje najkasneje 30 dni pred potekom pogodbe
posameznega selektorja, v primeru predčasne odpovedi pogodbe pa v roku 15 dni po prekinitvi
pogodbe.
(4) Direktor reprezentanc se o kandidatih za selektorje posvetuje s strokovno komisijo zlasti glede
izpolnjevanja pogojev iz 11. člena tega pravilnika.
(5) Ne glede na določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se o kandidatih za selektorja članske
»A« reprezentance predsednik NZS posvetuje s strokovno komisijo. Predsednik NZS se lahko
posvetuje še z ZNTS ali direktorjem reprezentanc.
(6) S selektorji se sklene pogodba o sodelovanju praviloma za 2 leti, z možnostjo podaljšanja.
Pogodba ureja pravice in obveznosti selektorja v skladu s tem pravilnikom.
(7) IO NZS na predlog predsednika NZS, po predhodnem mnenju strokovne komisije, lahko podaljša
pogodbo s posameznim selektorjem ali se dogovori z njim o podaljšanju tudi pred potekom pogodbe.
(8) Pogodbo s selektorjem v imenu NZS sklene predsednik NZS.
13. člen
(1) Temeljna naloga selektorja je izbor in priprava nogometašev na tekmovanje ali za tekmo. V
procesu priprave nogometašev selektor vzgaja, uči in trenira nogometaše in ima zaradi tega
pomemben vpliv na širjenje in napredek nogometne igre in kulture. Selektor mora pri svojem delu
izvajati tudi vodstvene, učne, vzgojne, administrativne in tehnične naloge. Vse te naloge se med
seboj prepletajo v odvisnosti od ciljev priprave nogometašev, njihove starosti, dolžine nogometnega
staža in značilnosti okolja, v katerem poteka proces.
(2) Osnovne delovne naloge selektorja so, da:
-

predsedniku NZS predlaga imenovanje trenerjev in ostalega strokovnega vodstva
reprezentance,
izdela večletne (ciklus tekmovanja) in letne načrte in programe dela,
vpokliče igralce v reprezentanco,
odloča o upravičenih izostankih igralcev od sodelovanja na pripravah in tekmah,
sestavlja dnevne programe dela na pripravah reprezentanc,
določi sestavo reprezentance in jo vodi na tekmah,
načrtuje, oblikuje, organizira in vodi treninge,
spremlja proces treniranja in tekmovanja vsakega posameznega nogometaša skozi celotno
reprezentančno obdobje,
sodeluje pri oblikovanju modela igre reprezentanc in
poroča direktorju reprezentanc (razen pri članski »A« reprezentanci) oziroma IO NZS o
rezultatih dela reprezentance.

14. člen
Trener reprezentance in trener vratarjev izvajata dnevne programe treninga ter opravljata druge
naloge po navodilih selektorja.
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15. člen
Sekretar reprezentanc po nalogu generalnega sekretarja, direktorja reprezentanc in selektorja
reprezentance opravlja organizacijska, strokovna in druga tehnična dela v zvezi z reprezentancami.
16. člen
Zdravnik reprezentance po pravilih medicinske stroke skrbi za ustrezno zdravstveno stanje igralcev.
17. člen
Fizioterapevt opravlja naloge fizioterapevta na pripravah in tekmah reprezentanc.
18. člen
Ekonom skrbi za opremo igralcev, strokovnega vodstva in vodstva reprezentance ter za ustrezne
rekvizite potrebne pri pripravah in tekmah.
b) Direktor reprezentanc
19. člen
(1) Direktorja reprezentanc imenuje IO NZS na predlog predsednika NZS.
(2) Direktor reprezentanc:
-

sodeluje v postopku izbire selektorjev reprezentanc,
skupaj s tehničnim sektorjem NZS in strokovnim vodstvom reprezentanc koordinira in vodi
delo z mlajšimi reprezentancami, ženskimi reprezentancami in reprezentancami v malem
nogometu,
nadzoruje priprave in izvedbo tekmovanj,
izdela model selekcioniranja igralcev za reprezentance,
spremlja razvoj perspektivnih reprezentantov in
opravlja druge naloge, opredeljene s pogodbo o sodelovanju.

c) Igralci
20. člen
(1) Za reprezentanco imajo pravico nastopati igralci, ki so državljani RS.
(2) Strokovno vodstvo je dolžno upoštevati pravila FIFA, kateri igralci, ki so državljani RS, ne smejo
nastopati za reprezentanco.
(3) Igralci so se dolžni odzvati uradnemu pozivu selektorja in nastopati za reprezentanco.
Neupravičeni izostanek se obravnava po disciplinskem pravilniku NZS.
(4) Igralci reprezentance so zavezani k spoštovanju statuta, pravilnikov, navodil in drugih aktov NZS,
UEFA in FIFA ter prepovedi uporabe dopinga.
(5) Funkcionarji in nogometni klubi so dolžni zagotoviti nastope igralcev v reprezentancah.
Onemogočanje nastopov v reprezentanci se obravnava po disciplinskem pravilniku NZS ali v skladu s
pravili FIFA.
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21. člen
(1) Prihod in povratki igralcev v matične klube morajo biti v skladu s pravili FIFA o prihodu in povratku
igralcev z reprezentančnih akcij.
(2) Morebitni drugačni dogovori so možni s pisnim soglasjem matičnega kluba.
(3) NZS krije stroške prihodov na reprezentančne akcije.
22. člen
(1) Igralci imajo v času trajanja posamezne reprezentančne akcije, to je od trenutka zbora igralcev do
trenutka odhoda v matične klube, pravico do dnevnega denarnega nadomestila (samo igralci in
igralke članske »A reprezentance in igralci mlade reprezentance do 21 let), povračila potnih stroškov
in plačila zavarovalnih premij za nezgodno zavarovanje.
(2) Predsednik NZS, v okviru letnega finančnega načrta NZS, določi višino nadomestil iz prejšnjega
odstavka.
č) Obveznosti članov reprezentanc
23. člen
Predsednik NZS ali generalni sekretar NZS lahko odredita, da se je posamezni član ali več članov
reprezentance oziroma celotna reprezentanca dolžna udeležiti skupinskih ali individualnih snemanj,
fotografiranj, prireditev in drugih pogodbeno predvidenih medijskih dogodkov za potrebe sponzorjev
in partnerjev NZS.
24. člen
(1) V skladu s pravili NZS in FIFA ter po predhodnem obvestilu sekretarja reprezentanc ali
predstavnika za medije NZS so se člani reprezentance v času reprezentančnih akcij dolžni udeležiti:
-

tiskovnih konferenc in
nastopov v športnih oddajah televizijskih postaj.

(2) Člani reprezentance se sami odločajo glede dajanja izjav izven tiskovnih konferenc, vendar pa
lahko dajejo izjave samo pred scenskim ozadjem NZS, če je le-to postavljeno.
(3) Člani reprezentance so pri dajanju izjav dolžni spoštovati temeljna načela NZS, kot jih opredeljuje
statut NZS.

III. NAGRAJEVANJE IGRALCEV REPREZENTANC IN NJIHOVIH STROKOVNIH VODSTEV
a) Nagrajevanje igralcev članske »A« reprezentance
25. člen
(1) Igralcem za igranje tekem v primeru zmage ali neodločenega rezultata pripadajo premije, v
primeru uvrstitve na evropsko prvenstvo (EP) ali svetovno prvenstvo (SP) pa še dodatne nagrade.
(2) Predsednik NZS s sklepom določi premije in dodatne nagrade v okviru vsakokratnega finančnega
načrta NZS in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
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26. člen
(1) Premije za vse igralce reprezentance znašajo:
a) v kvalifikacijah za EP ali SP:
-

za zmago: največ bruto 60.000,00 EUR za vse igralce skupaj in
za neodločen rezultat: največ bruto 25.000,00 EUR za vse igralce skupaj ;

b) na prijateljskih tekmah:
-

za zmago: največ bruto 25.000,00 EUR za vse igralce skupaj in
za neodločen rezultat: največ bruto 10.000,00 EUR za vse igralce skupaj.

(2) Način delitve in višino premije za posameznega igralca iz tega člena določijo igralci sami. Dogovor
o načinu delitve premij in višini premije za posameznega igralca igralci posredujejo predsedniku NZS
najpozneje v 15 dneh po zaključku tekme. Vsebina dogovora se obravnava kot poslovna skrivnost.
(3) Predsednik NZS lahko v posameznih primerih, ko gre za igranje pomembnih ali odločilnih tekem,
navedene zneske premij poveča za največ 50 %. O povečanju premije za več kot 50 % na predlog
predsednika NZS odloča IO NZS.
27. člen
(1) V primeru uvrstitve na EP ali SP igralcem pripada tudi dodatna nagrada za uvrstitev na EP ali SP.
Višina nagrade, ki jo prejmejo igralci, znaša največ bruto 40 % od zneska, ki ga NZS prejme od UEFA za
uvrstitev na EP oziroma od FIFA za uvrstitev na SP.
(2) V znesek, ki ga NZS prejme od UEFA za uvrstitev na EP oziroma od FIFA za uvrstitev na SP, se ne
vštevajo nadomestila za priprave in potne stroške, ki jih NZS prejme od UEFA ali FIFA, ter denarna
sredstva, ki jih NZS prejme od države za razvoj mladinskega ali klubskega nogometa.
(3) Igralcem pripada dodatna nagrada tudi v primeru uvrstitve v nadaljnji del tekmovanja na EP ali SP.
Višina nagrade, ki jo prejmejo igralci, znaša najmanj bruto 40 % od zneska, ki ga iz tega razloga NZS
prejme od UEFA oziroma od FIFA.

28. člen
(1) V primeru uvrstitve na EP ali SP igralcem pripada tudi dodatna nagrada iz naslova na novo
sklenjenih sponzorskih pogodb, ki jih NZS sklene od trenutka uvrstitve na EP ali SP pa do zaključka EP
ali SP in katerih bistveni namen je medijsko ali sponzorsko sodelovanje sponzorja in članske »A«
reprezentance.
(2) Višina deleža oziroma zneska, ki pripada igralcem, je odvisna od trajanja sklenjene sponzorske
pogodbe iz prejšnjega odstavka, in se določi na naslednji način:
-

če NZS sklene s sponzorjem pogodbo z veljavnostjo do zaključka EP ali SP, se znesek, ki je
dogovorjen v sponzorski pogodbi med NZS in sponzorjem, deli med NZS in igralci na način, da
igralcem pripada največ bruto 40 % tega zneska sponzorske pogodbe,

-

če NZS sklene s sponzorjem pogodbo za obdobje do 12 mesecev, se za delitev med NZS in
igralci vzame 70 % zneska dogovorjenega v sponzorski pogodbi, ta znesek pa se nato med NZS
in igralce deli na način, da igralcem pripada največ bruto 40 % tega zneska, oziroma največ
bruto 28 % od celotnega zneska sponzorske pogodbe in
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-

če NZS sklene s sponzorjem pogodbo za obdobje do 30 mesecev, se za delitev med NZS in
igralci vzame 40 % zneska dogovorjenega v sponzorski pogodbi, ta znesek pa se nato med NZS
in igralce deli na način, da igralcem pripada največ bruto 40 % tega zneska, oziroma največ
bruto 16,00 % od celotnega zneska sponzorske pogodbe.

(3) Način delitve in višino dodatne nagrade iz tega in prejšnjega člena za posameznega igralca
določijo igralci. Dogovor o načinu delitve nagrade iz tega člena igralci posredujejo predsedniku NZS v
roku 15 dni od dneva, ko so bili pozvani k dostavi dogovora. Vsebina dogovora se obravnava kot
poslovna skrivnost.
(4) Izplačilo nagrad iz tega člena se opravi v več delih, in sicer:
-

za vse pogodbe, ki so sklenjene in plačane od trenutka uvrstitve na EP ali SP ter do 30.04. v
letu, ko je EP ali SP, se izplačilo opravi najpozneje do 15.05. istega leta,

-

za vse sponzorske pogodbe, ki so sklenjene in plačane med 01.05. in zaključkom EP ali SP, se
izplačilo opravi najpozneje v roku 15 dni od dneva zaključka EP ali SP.

-

v vseh ostalih primerih, po zaključku EP ali SP, pa v 15 dneh od dneva, ko NZS prejme plačilo od
sponzorja.
29. člen

(1) NZS ima izključno pravico do sklepanja pogodb, ki se nanašajo na trženje podobe igralcev, članske
»A« reprezentance v opremi NZS in ob uporabi imena NZS.
(2) NZS lahko sklepa pogodbe iz prvega odstavka tega člena tudi v zvezi z igralci, ki so bili člani »A«
reprezentance, vendar najdlje do 12 mesecev od zadnjega vpoklica igralca v člansko »A«
reprezentanco.
(3) Igralcem pripada del pogodbenega nadomestila zaradi medijskega trženja podobe igralcev,
članske »A« reprezentance, opreme in imena NZS.
(4) V primeru medijskega trženja podobe igralcev, članske »A« reprezentance, opreme ali imena NZS,
zlasti v računalniških igricah, samolepilnih sličicah in albumih, ter drugega trženja podobe igralcev,
oblečenih v opremo NZS, zlasti v izdelkih sponzorjev ali proizvajalcev, se denarno nadomestilo
dogovorjeno v tovrstni pogodbi, ki jo sklene NZS, deli med igralce, ki so upodobljeni v tem načinu
trženja, in NZS na ta način, da igralcem pripada največ bruto 40 % dogovorjenega zneska.
(5) Način delitve in višino pogodbenega nadomestila za posameznega igralca določijo igralci, ki so
upodobljeni v tem načinu trženja. Dogovor o načinu delitve pogodbenega nadomestila iz tega člena
igralci posredujejo predsedniku NZS v roku 15 dni od dneva, ko so bili k dostavi načina delitve
pozvani. Vsebina dogovora se obravnava kot poslovna skrivnost.
(6) Izplačilo pogodbenega nadomestila iz tega člena, ki pripada igralcem, se opravi v več delih, in
sicer:
-

za pogodbe, ki so sklenjene in katerih pogodbena nadomestila so v celoti plačana od trenutka
uvrstitve na EP ali SP ter do 30.04. v letu, ko je EP ali SP, se izplačilo opravi najpozneje do 15.05.
istega leta,
za pogodbe, ki so sklenjene in katerih pogodbena nadomestila so v celoti plačana med 01.05. in
zaključkom EP ali SP, se izplačilo opravi najpozneje v roku 15 dni od dneva zaključka EP ali SP,
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-

za pogodbe, ki so sklenjene od trenutka uvrstitve na EP ali SP in do zaključka istega EP ali SP ter
katerih pogodbena nadomestila so plačana po zaključku EP ali SP, se izplačilo opravi najpozneje
v 15 dneh od dneva, ko NZS prejme plačilo od sponzorja ali proizvajalca,
za vse druge pogodbe se izplačilo opravi najpozneje v 15 dneh od dneva, ko NZS prejme
pogodbeno nadomestilo od sponzorja ali proizvajalca.

(6) Igralec lahko njemu pripadajoče pogodbeno nadomestilo odstopi drugim osebam. O takšnem
dogovoru je igralec dolžan predhodno obvestiti NZS.
(7) Pravice iz naslova trženja podobe igralcev so določene s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme IO
NZS.
b) Nagrajevanje strokovnega vodstva članske »A« reprezentance
30. člen
(1) Strokovnemu vodstvu v primeru uvrstitve na EP ali SP pripada še dodatna nagrada.
(2) Predsednik NZS s sklepom določi dodatno nagrado v okviru vsakokratnega finančnega načrta NZS
in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
(3) Višina nagrade, ki jo prejme celotno strokovno vodstvo skupaj, znaša največ bruto 4 % od zneska,
ki ga NZS prejme od UEFA za uvrstitev na EP, oziroma od FIFA za uvrstitev na SP.
(4) Predsednik NZS s sklepom določi način delitve in višino nagrade za člane strokovnega vodstva.
(4) V znesek, ki ga NZS prejme od UEFA za uvrstitev na EP oziroma od FIFA za uvrstitev na SP, se ne
vštevajo nadomestila za priprave in potne stroške, ki jih NZS prejme od UEFA ali FIFA, ter denarna
sredstva, ki jih NZS prejme od države za razvoj mladinskega ali klubskega nogometa.
c) Nagrajevanje igralcev in strokovnega vodstva ostalih reprezentanc NZS
31. člen
(1) Predsednik NZS lahko v primeru izjemne uvrstitve v kvalifikacijah ali na zaključnem prvenstvu s
sklepom odloči o nagrajevanju igralcev ali strokovnega vodstva ostalih reprezentanc NZS.
(2) Skupna višina nagrade za igralce in strokovno vodstvo ostalih reprezentanc ne sme preseči bruto
50.000,00 EUR na posamezni kvalifikacijski ciklus oziroma posamezno tekmovanje.
IV. PRAVILA OBNAŠANJA IN OBLAČENJA V ČASU REPREZENTANČNIH AKCIJ
32. člen
(1) Člani reprezentance v času reprezentančnih akcij predstavljajo RS in NZS.
(2) Njihovo obnašanje v tem času mora biti v skladu s temeljnimi načeli NZS (npr. načelo lojalnosti,
načelo integritete in športnega duha, prepoved političnega in verskega delovanja ter diskriminacije),
kot jih opredeljuje statut NZS.
(3) Nešportno obnašanje v okviru reprezentančnih akcij je prekršek, ki se obravnava v skladu z
disciplinskim pravilnikom NZS.
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(4) Igralci ob prvi reprezentančni akciji po sprejemu tega pravilnika oziroma ob prvem vpoklicu v
reprezentanco podpišejo izjavo o spoštovanju obveznosti odzivanja na poziv, pravil obnašanja in
oblačenja, rabe opreme, pravil o nagrajevanju ter drugih določb tega pravilnika. Obrazec izjave je
priloga tega pravilnika. Izjave hrani strokovna služba NZS.
33. člen
(1) NZS za potrebe reprezentanc zagotavlja protokolarno opremo, tekmovalno opremo in opremo za
trening in/ali prosti čas v skladu s sklenjeno pogodbo z uradnim opremljevalcem slovenskih
nogometnih reprezentanc.
(2) Specialno nogometno obutev si morajo igralci reprezentance zagotoviti sami.
34. člen
(1) Člani reprezentance nosijo navedeno opremo od začetka zbora, ko jim jo ekonom razdeli, pa do
odhoda v matične klube. Vsak član reprezentance mora ob začetku zbora prevzeti opremo, katero
mu razdeli ekonom.
(2) Vso opremo, ki je bila razdeljena, so igralci po zaključku zbora dolžni vrniti. Člani reprezentance ne
smejo spreminjati opreme, zlasti ne smejo spreminjati, dodajati ali odvzemati oznak na opremi. Če je
predhodno dogovorjeno s predsednikom NZS ali z generalnim sekretarjem NZS, lahko igralci obdržijo
določene dele opreme.
(3) Če reprezentant opreme tudi po opominu ne vrne, ima NZS pravico igralcu zaračunati dvakratno
vrednost kosa opreme.

V. SANKCIJE ZA KRŠITVE
35. člen
(1) V primeru ene ali več kršitev tega pravilnika lahko predsednik NZS ali vodstvo reprezentance, če je
predsednik NZS odsoten, suspendirata člana reprezentance. Članu reprezentance mora biti dana
možnost izjaviti se o očitani kršitvi.
(2) Člana vodstva reprezentance lahko suspendira le predsednik NZS.
(3) Predsednik NZS ali vodstvo reprezentance sta dolžna nemudoma predlagati disciplinski postopek
zoper suspendiranega člana reprezentance in predložiti zbrane dokumente in izjave v zvezi z očitano
kršitvijo. Za uvedbo in vodenje disciplinskega postopka se uporabljajo določbe disciplinskega
pravilnika NZS.
(4) Članu reprezentance se za kršitve tega pravilnika, upoštevaje vlogo v reprezentanci ter resnost in
posledice kršitev, lahko izrečejo ena ali več izmed naslednjih kazni:
-

opomin,
prepoved nastopanja za reprezentanco,
prepoved dostopa do garderob in/ali do uradnega tehničnega prostora,
prepoved vstopa na stadion,
prepoved sodelovanja v določenih ali vseh z nogometom povezanih dejavnostih,
denarna kazen v višini največ 30 % zneska vseh premij in denarnih nagrad po tem pravilniku in
denarna kazen v višini največ 50 % zneska vseh premij in denarnih nagrad po tem pravilniku.
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VI. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik NZS o nogometnih reprezentancah
Slovenije, sprejet 17.11.1993.
37. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji IO NZS, razen določb III. poglavja, ki
začnejo veljati 12.07.2010.

Ljubljana, 18.02.2010

Nogometna zveza Slovenije
mag. Ivan Simič l.r.
Predsednik NZS
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Priloga: IZJAVA O SPOŠTOVANJU PRAVIL OBNAŠANJA IN OBLAČENJA IN DRUGIH PRAVIC IN
OBVEZNOSTI IGRALCA REPREZENTANCE

Podpisani, _________________________, izjavljam, da sem seznanjen s pravicami in obveznostmi iz
pravilnika Nogometne zveze Slovenije o nogometnih reprezentancah Slovenije, zlasti glede
obveznosti odzivanja na poziv, pravil obnašanja in oblačenja, rabe opreme, pravil o nagrajevanju, se z
njimi strinjam in zagotavljam, da jih bom v polni meri spoštoval.

Kraj in datum:
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