
 

 
 
 
 

 
Okrožnica 24/13 
 
 
Ljubljana, 27.06.2013 Št.: 24/13 Ozn.: GP AZ/RPČ 

 
Zadeva: Spremembe in dopolnitve Pravilnika o registraciji in statusu igralcev 
 

Spoštovani, 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 17.06.2013 sprejel spremembe in dopolnitve 
Pravilnika o registraciji in statusu igralcev (v nadaljevanju PRSI).  
 
Sprememba začetka poletnega prestopnega roka je posledica sklepa Odbora za nujne zadeve NZS z dne 
08.06.2011. Aktualni Pravilnik o registraciji in statusu igralcev NZS v 17. členu določa, da poletni 
prestopni rok za profesionalce traja od 01.07. do 31.08. istega leta. Zaradi zgodnjih terminov tekem za 
slovenske klube v evropskih tekmovanjih je bilo potrebno prestaviti začetek prestopnega roka na 15. 
junij. Na ta način so slovenski klubi v smislu registracije novih igralcev v enakovrednem položaju z 
ostalimi evropskimi klubi. Dopolnitev tretjega odstavka 17. člena PRSI pomeni konkretizacijo Sklepa ONZ 
NZS z dne 08.06.2011. Navedena sprememba velja samo za registracijo novih igralcev za klube, ki 
nastopajo v evropskih klubskih tekmovanjih. 
 
Prav tako se v 46. členu PRSI doda peti odstavek, ki definira trajanje usposabljanja in vzgoje v klubu, da je 
klub upravičen zahtevati nadomestilo. Minimalno trajanje usposabljanja in vzgoje igralca je določeno z 
namenom, da klubi, ki niso bistveno prispevali k razvoju igralca, ne morejo zahtevati nadomestila v 
primeru prestopa igralca. Predlagatelj je mnenja, da predstavlja ena tekmovalna sezona minimalno 
obdobje, ki je potrebno, da klub doprinese k razvoju igralca.  
 
V prilogi so Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralcev, za dodatne 
informacije pa smo Vam na voljo v strokovni službi NZS (sektor za mednarodne in pravne zadeve).  
 
 
S spoštovanjem, 
 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Aleš Zavrl 
Generalni sekretar NZS 
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Priloga: 
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralcev.  

 

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 NZS O REGISTRACIJI IN STATUSU 
IGRALCEV 
 
 
Obstoječe besedilo: 
 
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. 

 
 
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. 

(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 

 
Novo besedilo: 
 
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. Klubi lahko te 
igralce registrirajo od 15.6. dalje. 

(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. 

 
 
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. 

(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 
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odškodnine zaradi odstopa od 
pogodbe. 

 

odškodnine zaradi odstopa od pogodbe. 
(5)    Do nadomestila je upravičen klub, za 

katerega je bil igralec registriran vsaj eno 
tekmovalno sezono. 

 


