
 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 18/16 
 

 

Brdo pri Kranju, 18.08.2016 Št.: 18/16 Ozn.: GP/TEKM AZ/RPČ 

 

 

Zadeva: Sprememba tekmovalnega sistema v 2. SNL od TL 2017/2018 dalje 

 
 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na svoji 11. seji dne 29.06.2016 sprejel naslednje sklepe, ki se 

nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema 2. SNL: 

(1) 2. slovensko nogometno ligo od tekmovalne sezone 2017/2018 dalje sestavlja 16 ekip. 

(2) V 2. SNL  od tekmovalne sezone 2017/2018 dalje lahko nastopajo največ štiri druge članske 

ekipe 1. SNL. 

(3) Zaradi navedenih sprememb se ustrezno spremenijo določbe Sklepov za tekmovanja v 

organizaciji NZS v članski kategoriji in Pravilnik o drugi članski ekipi kluba 1. SNL. 

 

Sklep o povečanju števila ekip 2. SNL iz obstoječih 10 ekip na 16 ekip od tekmovalnega leta 2017/2018 

dalje je sprejet na pobudo nogometnih deležnikov in na podlagi izvedenih analiz obstoječega sistema z 

namenom, da se igralcem po končanem nastopanju v mladinskih kategorijah omogoči čim bolj aktivno 

igranje v članskih kategorijah na državnem nivoju. Predlog spremembe sistema je obravnavala posebna 

delovna skupina, ki je pripravila ustrezna izhodišča, za mnenja pa so bili pozvani klubi 1. SNL in 2. SNL, 

medobčinske nogometne zveze, ZNSS in ZNTS ter Strokovna komisija NZS.  

 

Na podlagi primerjalne analize glede ureditve tega področja v drugih evropskih državah je delovna 

skupina predlagala tudi spremembo Pravilnika o drugi članski ekipi kluba 1. SNL, in sicer tako, da se drugi 

članski ekipi kluba 1. SNL omogoči nastopanje v 2. SNL. Namen takšne ureditve je, da se omogoči 

tekmovanje v kakovostnejšem rangu, hkrati pa se zagotavlja večja konkurenčnost ekip v 2. SNL. 

 

Čistopisa pravilnikov sta objavljena na spletnem mestu NZS, za dodatne informacije pa vam je na voljo 

tekmovalno-licenčni sektor v okviru strokovne službe NZS. 
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S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

 
 
 
 
Priloge: 
- Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji; 
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS o drugi članski ekipi nogometnega 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 Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji     
 
Obstoječe besedilo: 
 

1. TEKMOVALNI SISTEM 

1. Slovenska nogometna liga (v nadaljevanju: 1. 
SNL): 10 ekip – štirikrožni sistem (36 krogov);  
2. Slovenska nogometna liga (v nadaljevanju: 2. 
SNL): 10 ekip – trikrožni sistem (27 krogov);  
3. Slovenska nogometna liga – zahod (v 
nadaljevanju: 3. SNL – Z): 10 ekip – trikrožni 
sistem (27 krogov); 
3. Slovenska nogometna liga – center (v 
nadaljevanju: 3. SNL – C): 14 ekip – dvokrožni 
sistem (26 krogov). 
3. Slovenska nogometna liga – sever (v 
nadaljevanju: 3. SNL – S): 14 ekip – dvokrožni 
sistem (26 krogov); 
3. Slovenska nogometna liga – vzhod (v 
nadaljevanju: 3. SNL – V): 14 ekip – dvokrožni 
sistem  (26 krogov). 
 

2. TEKMOVALNA OBMOČJA V SLOVENIJI 

Slovenija je razdeljena na 9 tekmovalnih 
območij, ki so enaka območjem medobčinskih 
nogometnih zvez (v nadaljevanju: MNZ). 
 
Posamezne 3. SNL tvorijo klubi iz naslednjih 
MNZ: 
3. SNL – Z: MNZ Koper in MNZ Nova Gorica,; 
3. SNL – C: MNZ Gorenjska in MNZ Ljubljana;  
3. SNL – S: MNZ  Celje, MNZ Maribor in MNZ 
Ptuj; 
3. SNL – V:, MNZ Murska Sobota in MNZ 
Lendava. 
 

3. POPOLNJEVANJE LIG 

 
1. SNL 
Po končanem prvenstvu  10. uvrščena ekipa 
neposredno izpade v 2. SNL,  9. uvrščena ekipa 
pa igra dve kvalifikacijski tekmi z 2. uvrščeno 
ekipo 2. SNL. 
 
 

1. SNL v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 1. do 8. mesta v preteklem 
TL    =  8 

Novo besedilo: 
 

1. TEKMOVALNI SISTEM 

1. Slovenska nogometna liga (v nadaljevanju: 1. 
SNL): 10 ekip – štirikrožni sistem (36 krogov);  
2. Slovenska nogometna liga (v nadaljevanju: 2. 
SNL): 16 ekip – dvokrožni sistem (30 krogov);  
3. Slovenska nogometna liga – zahod (v 
nadaljevanju: 3. SNL – Z): 10 ekip – trikrožni 
sistem (27 krogov); 
3. Slovenska nogometna liga – center (v 
nadaljevanju: 3. SNL – C): 14 ekip – dvokrožni 
sistem (26 krogov). 
3. Slovenska nogometna liga – sever (v 
nadaljevanju: 3. SNL – S): 14 ekip – dvokrožni 
sistem (26 krogov); 
3. Slovenska nogometna liga – vzhod (v 
nadaljevanju: 3. SNL – V): 14 ekip – dvokrožni 
sistem  (26 krogov). 
 

2. TEKMOVALNA OBMOČJA V SLOVENIJI 

Slovenija je razdeljena na 9 tekmovalnih 
območij, ki so enaka območjem medobčinskih 
nogometnih zvez (v nadaljevanju: MNZ). 
 
Posamezne 3. SNL tvorijo klubi iz naslednjih 
MNZ: 
3. SNL – Z: MNZ Koper in MNZ Nova Gorica,; 
3. SNL – C: MNZ Gorenjska in MNZ Ljubljana;  
3. SNL – S: MNZ  Celje, MNZ Maribor in MNZ 
Ptuj; 
3. SNL – V:, MNZ Murska Sobota in MNZ 
Lendava. 
 

3. POPOLNJEVANJE LIG 

 
1. SNL 
Po končanem prvenstvu  10. uvrščena ekipa 
neposredno izpade v 2. SNL,  9. uvrščena ekipa 
pa igra dve kvalifikacijski tekmi z 2. uvrščeno 
ekipo 2. SNL. 
 
 

1. SNL v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 1. do 8. mesta v preteklem 
TL    =  8 



 

4 

 

- 1. uvrščena ekipa 2. SNL v preteklem TL 
    =  1 
- zmagovalec kvalifikacij med 9. uvrščeno ekipo 
1. SNL in  
  2. uvrščeno ekipo 2. SNL v preteklem TL 
    =    1 
 
2. SNL 
Po končanem prvenstvu se 1. uvrščena ekipa 
neposredno uvrsti v 1. SNL, 2. uvrščena ekipa pa 
igra dve kvalifikacijski tekmi z 9. uvrščeno ekipo 
1. SNL. 
 
Iz 2. SNL v ustrezno 3. SNL (Zahod ali Vzhod) 
neposredno izpadeta 9.  in 10. uvrščena ekipa. 
 

 
 
2. SNL v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 3. do 8. mesta v 2. SNL v 
preteklem TL   =  6 
- izpadla ekipa iz 1. SNL v preteklem TL  
   =  1 
- poraženec kvalifikacije med 9. uvrščeno ekipo 
1. SNL in    =  1 
  2. uvrščeno ekipo 2. SNL v preteklem TL 
- zmagovalca dodatnih kvalifikacij med prvaki 3. 
SNL    = 1 
 

 

 

 

- 1. uvrščena ekipa 2. SNL v preteklem TL 
    =  1 
- zmagovalec kvalifikacij med 9. uvrščeno ekipo 
1. SNL in  
  2. uvrščeno ekipo 2. SNL v preteklem TL 
    =    1 
 
2. SNL 
Po končanem prvenstvu se 1. uvrščena ekipa 
neposredno uvrsti v 1. SNL, 2. uvrščena ekipa pa 
igra dve kvalifikacijski tekmi z 9. uvrščeno ekipo 
1. SNL. 
 
Iz 2. SNL v ustrezno 3. SNL (zahod in vzhod) 
neposredno izpadeta 15.  in 16. uvrščena ekipa. 
 

 
 
2. SNL v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 3. do 14. mesta v 2. SNL v 
preteklem TL   =  12 
- izpadla ekipa iz 1. SNL v preteklem TL  
   =  1 
- poraženec kvalifikacije med 9. uvrščeno ekipo 
1. SNL in    =  1 
  2. uvrščeno ekipo 2. SNL v preteklem TL 
- zmagovalca dodatnih kvalifikacij med prvaki 3. 
SNL    = 2 
 

Prehodne določbe: 

2. SNL v TL 2017/2018 tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 3. do 8. mesta v 2. SNL v 
preteklem TL  =  6 
- izpadla ekipa iz 1. SNL v preteklem TL  
   =  1 
- poraženec kvalifikacije med 9. uvrščeno ekipo 
1. SNL in   2. uvrščeno ekipo 2. SNL v preteklem 
TL                                       =             1 
- 8 ekip  (iz vsake 3. SNL po 2 ekipi) ki 
izpolnjujejo pogoje za nastopanje v 2. SNL 
                                          =  8 
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Spremembe in dopolnitve  Pravilnika NZS o drugi članski ekipi nogometnega kluba 1. SNL 
 
Obstoječe besedilo: 
 

PRAVILNIK NZS O DRUGI ČLANSKI EKIPI  

NOGOMETNEGA KLUBA 1. SNL 

 

I. SPLOŠNO 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom so določeni pogoji za nastop 
druge članske ekipe kluba, vključno z določitvijo 
ravni tekmovanja druge članske ekipe, pogoji 
igralcev za nastopanje v tej ekipi in postopek 
priglasitve druge članske ekipe.  

 

 

II. OSNOVNI POGOJI ZA NASTOP DRUGE 
ČLANSKE EKIPE KLUBA 

 

2. člen 

 

(1) Drugo člansko ekipo lahko oblikuje le 
klub, ki z veljavno licenco nastopa v 1. SNL. 

 

(2) V primeru, da klub ne pridobi ali izgubi 
licenco za 1. SNL, pravica do druge članske ekipe 
avtomatično preneha.  

 

 

3. člen 

 

(1) Klub, ki želi nastopati z drugo člansko 
ekipo v posamezni  ligi, lahko v ligo vstopi le na 
osnovi doseženih športnih rezultatov in ob 
upoštevanju licenčnih predpisov, ki veljajo za 
ligo, v katero druga članska ekipa vstopa. 

 

(2) V posebnih primerih, ki niso opredeljeni 
v pravilnikih NZS in sklepih organov NZS, ko 
število ekip v 3. SNL ni popolno, lahko IO NZS v 
skladu z določili 3. točke Sklepov za tekmovanja 
v organizaciji NZS v članski kategoriji na osnovi 
posebne vloge kluba s sklepom uvrsti v 3. SNL 
drugo člansko ekipo kluba, ki nastopa v 1. SNL. 

Novo besedilo: 
 

PRAVILNIK NZS O DRUGI ČLANSKI EKIPI  

NOGOMETNEGA KLUBA 1. SNL 

 

I. SPLOŠNO 

 

1. člen (ni sprememb) 

 

S tem pravilnikom so določeni pogoji za nastop 
druge članske ekipe kluba, vključno z določitvijo 
ravni tekmovanja druge članske ekipe, pogoji 
igralcev za nastopanje v tej ekipi in postopek 
priglasitve druge članske ekipe.  

 

 

II. OSNOVNI POGOJI ZA NASTOP DRUGE 
ČLANSKE EKIPE KLUBA 

 

2. člen (ni sprememb) 

 

(1) Drugo člansko ekipo lahko oblikuje le 
klub, ki z veljavno licenco nastopa v 1. SNL. 

 

(2) V primeru, da klub ne pridobi ali izgubi 
licenco za 1. SNL, pravica do druge članske ekipe 
avtomatično preneha.  

 

 

3. člen 

 

(1) Klub, ki želi nastopati z drugo člansko 
ekipo v posamezni  ligi, lahko v ligo vstopi le na 
osnovi doseženih športnih rezultatov in ob 
upoštevanju licenčnih predpisov, ki veljajo za 
ligo, v katero druga članska ekipa vstopa. 

 

(2) V posebnih primerih, ki niso opredeljeni 
v pravilnikih NZS in sklepih organov NZS, ko 
število ekip v  3. SNL ni popolno, lahko IO NZS v 
skladu z določili 3. točke Sklepov za tekmovanja 
v organizaciji NZS v članski kategoriji na osnovi 
posebne vloge kluba s sklepom uvrsti v 3. SNL 
drugo člansko ekipo kluba, ki nastopa v 1. SNL. 
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(3) Klub, ki bo z drugo člansko ekipo 
nastopal v 3. SNL za to ekipo ni dolžan dodatno 
izpolnjevati obveznih športnih kriterijev S.01, 
S.02 in S.03 ter obveznih administrativno-
kadrovskih kriterijev K.11 in K.12 po Pravilniku 
NZS za licenciranje nogometnih klubov (V4.0).  

 

(4) Klub, ki nastopa z drugo člansko ekipo, je 
dolžan izpolniti vse druge pogoje in kriterije na 
podlagi Pravilnika NZS za licenciranje 
nogometnih klubov (V4.0) in drugih predpisov 
NZS, ki se zahtevajo za tekmovanje ekip v 
določeni ligi. 

 

 

III. RANG TEKMOVANJA TER 
NAPREDOVANJE IN NAZADOVANJE TER 
POKALNO TEKMOVANJE 

 

4. člen  

 

(1) Klubi 1. SNL lahko z drugo člansko ekipo 
nastopajo v 3. SNL ali tekmovanju nižjega ranga. 

 

(2) V primeru, da druga članska ekipa osvoji 
mesto, ki prinaša napredovanje v višji rang 
tekmovanja, ne more napredovati, če v tem 
primeru ne more več biti izpolnjen pogoj iz 
prvega odstavka tega člena. Pravica 
napredovanja v tem primeru pripada naslednje 
uvrščeni ekipi.   

 

(3) Druga članska ekipa kluba nima pravice 
nastopa v pokalnem tekmovanju NZS. 

 

 

IV. PRAVICA NASTOPA ZA DRUGO EKIPO 

 

5. člen 

 

(1) Za drugo člansko ekipo lahko nastopajo 
le igralci, ki so registrirani za klub. 

 

(2) Nastopajo lahko igralci, ki na dan igranja 
tekme niso mlajši od 17 let in vse tekmovalno 

 

(3) Klub, ki bo z drugo člansko ekipo 
nastopal v 2. ali 3. SNL za to ekipo ni dolžan 
dodatno izpolnjevati obveznih športnih kriterijev 
S.01, S.02 in S.03 ter obveznih administrativno-
kadrovskih kriterijev K.10 in K.11 po Pravilniku 
NZS za licenciranje nogometnih klubov (V5.0).  

 

(4) Klub, ki nastopa z drugo člansko ekipo, je 
dolžan izpolniti vse druge pogoje in kriterije na 
podlagi Pravilnika NZS za licenciranje 
nogometnih klubov (V5.0) in drugih predpisov 
NZS, ki se zahtevajo za tekmovanje ekip v 
določeni ligi. 

 

 

III. RANG TEKMOVANJA TER 
NAPREDOVANJE IN NAZADOVANJE TER 
POKALNO TEKMOVANJE 

 

4. člen  

 

(1) Klubi 1. SNL lahko z drugo člansko ekipo 
nastopajo v 2. ali 3. SNL ali v tekmovanju nižjega 
ranga. 

 

(2)      V 2. SNL lahko nastopajo največ štiri 
druge članske ekipe 1. SNL. 

 

(3) V primeru, da druga članska ekipa osvoji 
mesto, ki prinaša napredovanje v 1. SNL, ne 
more napredovati. Pravica napredovanja v tem 
primeru pripada naslednje uvrščeni ekipi.   

 

(4) Druga članska ekipa kluba nima pravice 
nastopa v pokalnem tekmovanju NZS. 

 

IV. PRAVICA NASTOPA ZA DRUGO EKIPO 

 

5. člen 

 

(1) Za drugo člansko ekipo lahko nastopajo 
le igralci, ki so registrirani za klub. 

 

(2) Nastopajo lahko igralci, ki na dan igranja 
tekme niso mlajši od 17 let in vse tekmovalno 



 

7 

 

leto tudi igralci, ki napolnijo 23 let v koledarskem 
letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.  

 

(3) Na seznamu za drugo člansko ekipo ne 
morejo biti igralci, ki imajo v klubu tudi status 
igralca na dvojno registracijo. 

 

6. člen 

 

(1) Izjemoma lahko za drugo člansko ekipo 
nastopita tudi največ dva igralca prve ekipe. 
Posamezni igralec prve ekipe ne more za drugo 
člansko ekipo igrati na več kot treh tekmah 
zapored oz. na treh od štirih zaporednih tekmah. 

 

(2) Pravico iz prvega odstavka imajo le 
igralci, ki se po poškodbi skozi tekme v drugi 
članski ekipi pripravljajo za ponovni nastop v prvi 
ekipi in so v obdobju od nastanka poškodbe do 
ponovnega pričetka treniranja, zaradi te 
poškodbe v obdobju najmanj 60 dni izostali s 
prvenstvenih tekem prve ekipe. V to obdobje se 
ne všteva čas med zadnjim krogom jesenskega in 
prvim krogom spomladanskega dela prvenstva. 

 

(3) Klub, ki po poškodbi pozdravljenega 
igralca prve ekipe želi vključiti v svojo drugo 
člansko ekipo, mora vodstvu tekmovanja, v 
katerem nastopa druga članska ekipa, predložiti 
potrebno zdravstveno in drugo dokumentacijo, 
iz katere je moč ugotoviti obdobje izostanka tega 
igralca s prvenstvenih tekem prve ekipe. 

 

(4) Vodstvo tekmovanja posreduje 
zdravstveni komisiji NZS v pregled in mnenje 
zdravstveno dokumentacijo igralca prve ekipe, ki 
ga želi klub vključiti v svojo drugo člansko ekipo.  

Vodstvo tekmovanja dovoli vključitev 
obravnavanega igralca v drugo člansko ekipo na 
podlagi izpolnjenih pogojev iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena ter pozitivnega mnenja 
zdravstvene komisije NZS.   

 

(5)  Ko igralec iz drugega odstavka tega člena 
po poškodbi prvič ponovno nastopi za prvo 
ekipo, preneha pravica nastopa za drugo člansko 
ekipo. 

leto tudi igralci, ki napolnijo 23 let v koledarskem 
letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.  

 

(3) Na seznamu za drugo člansko ekipo ne 
morejo biti igralci, ki imajo v klubu tudi status 
igralca na dvojno registracijo.  

 

6. člen (ni sprememb) 

 

(1) Izjemoma lahko za drugo člansko ekipo 
nastopita tudi največ dva igralca prve ekipe. 
Posamezni igralec prve ekipe ne more za drugo 
člansko ekipo igrati na več kot treh tekmah 
zapored oz. na treh od štirih zaporednih tekmah. 

 

(2) Pravico iz prvega odstavka imajo le 
igralci, ki se po poškodbi skozi tekme v drugi 
članski ekipi pripravljajo za ponovni nastop v prvi 
ekipi in so v obdobju od nastanka poškodbe do 
ponovnega pričetka treniranja, zaradi te 
poškodbe v obdobju najmanj 60 dni izostali s 
prvenstvenih tekem prve ekipe. V to obdobje se 
ne všteva čas med zadnjim krogom jesenskega in 
prvim krogom spomladanskega dela prvenstva. 

 

(3) Klub, ki po poškodbi pozdravljenega 
igralca prve ekipe želi vključiti v svojo drugo 
člansko ekipo, mora vodstvu tekmovanja, v 
katerem nastopa druga članska ekipa, predložiti 
potrebno zdravstveno in drugo dokumentacijo, 
iz katere je moč ugotoviti obdobje izostanka tega 
igralca s prvenstvenih tekem prve ekipe. 

 

(4) Vodstvo tekmovanja posreduje 
zdravstveni komisiji NZS v pregled in mnenje 
zdravstveno dokumentacijo igralca prve ekipe, ki 
ga želi klub vključiti v svojo drugo člansko ekipo.  

Vodstvo tekmovanja dovoli vključitev 
obravnavanega igralca v drugo člansko ekipo na 
podlagi izpolnjenih pogojev iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena ter pozitivnega mnenja 
zdravstvene komisije NZS.   

 

(5)  Ko igralec iz drugega odstavka tega člena 
po poškodbi prvič ponovno nastopi za prvo 
ekipo, preneha pravica nastopa za drugo člansko 
ekipo. 
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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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

(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 

7. člen (ni sprememb) 

 

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. 

 

 

8. člen (ni sprememb) 

 

(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. 

 

 

9. člen (ni sprememb) 

 

(1) Med letom je možna dopolnitev oz. 
sprememba seznama igralcev druge članske 
ekipe in sicer: 

- na dan 1. 9. ter 

- na dan 1. 3. 

 

(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 
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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. 

 

 

V. POSTOPEK PRIGLASITVE DRUGE 
ČLANSKE EKIPE  

 

10. člen 

 

(1) Klub, katerega prva ekipa nastopa ali bo 
nastopila v 1. SNL mora pisno vlogo za priglasitev 
druge članske ekipe predložiti licenčnim 
organom NZS za 3. SNL ali ustreznim vodstvom 
tekmovanj za nižje lige najkasneje 30 dni pred 
začetkom tekmovanja, v katerem bo druga 
članska ekipa nastopala.     

 

(2) Vlogo iz drugega odstavka 3. člena tega 
pravilnika lahko vloži klub najkasneje 5 dni po 
objavi prostega mesta v 3. SNL. 

 

11. člen 

 

V vseh ostalih primerih, ki niso navedeni v tem 
predpisu, se uporabljajo drugi pravilniki in 
predpisi NZS, UEFA in FIFA.  

 

 

 

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. 

 

 

V. POSTOPEK PRIGLASITVE DRUGE 
ČLANSKE EKIPE  

 

10. člen 

 

(1) Klub, katerega prva ekipa nastopa ali bo 
nastopila v 1. SNL mora pisno vlogo za priglasitev 
druge članske ekipe predložiti licenčnim 
organom NZS za 2. ali 3. SNL ali ustreznim 
vodstvom tekmovanj za nižje lige najkasneje 30 
dni pred začetkom tekmovanja, v katerem bo 
druga članska ekipa nastopala.     

 

(2) Vlogo iz drugega odstavka 3. člena tega 
pravilnika lahko vloži klub najkasneje 5 dni po 
objavi prostega mesta v 2.  ali 3. SNL. 

 

11. člen (ni sprememb) 

 

V vseh ostalih primerih, ki niso navedeni v tem 
predpisu, se uporabljajo drugi pravilniki in 
predpisi NZS, UEFA in FIFA.  
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VI. KONČNA DOLOČBA 

 

12. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme 
IO NZS, klubi 1. SNL pa lahko z drugo člansko 
ekipo začnejo nastopati v uradnih tekmovanjih 
pod okriljem NZS v tekmovalnem letu 
2010/2011.   

 

 

 

 

Ljubljana, 07.07.2014  

 

Nogometna zveza Slovenije 

Aleksander Čeferin l.r. 

Predsednik NZS 

 

 

VI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen 

 

(1) Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga 
sprejme IO NZS. 

(2)  Klubi 1. SNL lahko z drugo člansko ekipo v 3. 
SNL nastopajo v tekmovalnem letu 2016/2017.   

(3)  Klubi 1. SNL lahko z drugo člansko ekipo v 2. 
SNL začnejo nastopati v tekmovalnem letu 
2017/2018.   

 

 

Ljubljana, 29.06.2016  

 

Nogometna zveza Slovenije 

Aleksander Čeferin l.r. 

Predsednik NZS 

 

 
 
 
 
 


