
 

 
 
 
 
 

Okrožnica 30/22 
 
Brdo pri Kranju, 4. 7. 2022 Št.: 30/22 Ozn.: GP ET/DP 

 
 

Zadeva: Finančne spodbude za vključevanje mladih in doma vzgojenih igralcev v članske ekipe klubov 
1. in 2. SNL ter klubom, katerih igralci se udeležijo aktivnosti slovenskih nogometnih reprezentanc 
 
Spoštovani, 
 
Obveščamo vas, da je Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije na dopisni seji sprejel sklepe o spodbudah za 
vključevanje mladih in doma vzgojenih igralcev v članske ekipe klubov 1. in 2. SNL ter klubom, katerih igralci se 
udeležijo aktivnosti slovenskih nogometnih reprezentanc. 
 
Izvršni odbor je sprejel priporočilo klubom 1. in 2. SNL, da v začetno enajsterico oziroma v ekipo za posamezno 
tekmo vključujejo čim več mladih in doma vzgojenih igralcev. V ta namen je sprejel sklep o finančnih spodbudah 
za sezono 2022/2023, in sicer se: 

1. med klube 1. SNL v sezoni 2022/2023 razdeli 100.000 EUR, pri čemer vsak klub prejme 10.000 EUR pod 
pogojem, da v celotni sezoni kumulativno izpolnjuje naslednja kriterija: 

a. Vsako tekmo 1. SNL v sezoni 2022/2023 začne vsaj en (1) igralec, ki ima pravico nastopa za 
slovensko U21 reprezentanco. 

b. V ekipo za vsako posamezno tekmo je vključenih najmanj osem (8) doma vzgojenih igralcev, ki 
na dan tekme v sezoni 2022/2023 izpolnjujejo pogoj iz definicije doma vzgojenih igralcev, kot 
opredeljeno v nadaljevanju, od tega najmanj štirje (4) igralci, vzgojeni v trenutnem klubu (t.i. 
»club-trained« igralci).  

2. med klube 2. SNL v sezoni 2022/2023 razdeli 200.000 EUR, pri čemer vsak klub prejme 12.500 EUR pod 
pogojem, da v celotni sezoni kumulativno izpolnjuje naslednja kriterija: 

a. Vsako tekmo 2. SNL v sezoni 2022/2023 začne vsaj en (1) igralec, ki ima pravico nastopa za 
slovensko U21 reprezentanco ter vsaj en (1) igralec, ki ima pravico nastopa za slovensko U20 
reprezentanco. 

b. V ekipo za vsako posamezno tekmo je vključenih najmanj deset (10) doma vzgojenih igralcev, ki 
na dan tekme v sezoni 2022/2023 izpolnjujejo pogoj iz definicije doma vzgojenih igralcev, kot 
opredeljeno v nadaljevanju, od tega najmanj pet (5) igralcev, vzgojenih v trenutnem klubu (t.i. 
»club-trained« igralcev).  

  
 Doma vzgojeni igralec je igralec, ki je bil med 15. letom starosti ali ob začetku sezone, v kateri je dopolnil 15 let, 

in 21. letom starosti ali pred koncem sezone, v kateri je dopolnil 21 let, in ne glede na njegovo državljanstvo in 
starost, v svojem trenutnem klubu (t.i. »club-trained« igralec) ali drugem slovenskem klubu (t.i. »association-
trained« igralec) neprekinjeno ali prekinjeno registriran za obdobje najmanj treh tekmovalnih sezon ali 36 
mesecev. 
 
 



Izvršni odbor je nadalje sprejel sklep o pripravi predloga obveznega vključevanja mladih in doma vzgojenih 
igralcev od sezone 2023/2024 dalje, ki ga bo strokovna služba na podlagi analiz preteklega obdobja ter v 
sodelovanju s pristojnimi komisijami in deležniki pripravila do konca leta 2022.  
 
Izvršni odbor je na isti seji sprejel tudi sklep o finančni spodbudi za kakovostno delo klubov z mladimi 
perspektivnimi igralci, in sicer se med klube (ne glede na rang tekmovanja), katerih igralci so v sezoni 2022/2023 
vpoklicani in se udeležijo reprezentančnih aktivnosti (zborov v okviru priprav na tekmovanja) A reprezentance, 
U21 reprezentance, U19 reprezentance ter U17 reprezentance Slovenije, razdeli do največ 170.000 EUR na 
podlagi kriterijev, ki temeljijo na udeležbi igralcev in starostni kategoriji reprezentance, ter jih podrobneje 
definira strokovna služba NZS glede na realiziran obseg načrtovanih reprezentančnih aktivnosti ob koncu sezone. 
 

Z navedenimi ukrepi želi NZS spodbujati sistematičen in strateško usmerjen razvoj mladih igralcev v 
profesionalnih klubih ter nadaljnje kakovostno delo z mladimi perspektivnimi igralci, posledično pa doseči 
povečanje nabora mladih igralcev, ki kandidirajo za nastop v reprezentančnih selekcijah, in dvig kakovosti 
slovenskega reprezentančnega nogometa. 

 
Upravičenost za vsa navedena finančna sredstva se bo ugotavljala na podlagi uradnih podatkov NZS po zaključku 
prvenstvenih tekmovanj v 1. SNL in 2. SNL ter aktivnostih navedenih reprezentanc v tekmovalni sezoni 
2022/2023.  
 
 

 
S spoštovanjem, 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Martin Koželj 
Generalni sekretar NZS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

 


