
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 41/22 
 

Brdo pri Kranju, 16. 11. 2022 Št.: 41/22 Ozn.: GP AK/EČ 

 

Zadeva: Spremembe in dopolnitve FIFA RSTP (November 2022) 
 

Spoštovani, 

 

Obveščamo vas o novih spremembah in dopolnitvah FIFA Pravilnika o statusu in prestopih igralcev (angl. FIFA 

Regulations on the Status and Transfer of Players, v nadaljevanju FIFA RSTP), ki jih je potrdil svet FIFA na svojem 

zasedanju 22. oktobra 2022 in stopijo v veljavo s 16. novembrom 2022. 

 

 V nadaljevanju izpostavljamo pomembnejše spremembe na področju mednarodnih prestopov mladoletnikov 

(dopolnjen 19/2d člen FIFA RSTP), nogometnih akademij ter preizkusov (novi 19ter člen), več o teh in drugih 

spremembah pravilnika pa si lahko preberete v: 

• okrožnici FIFA št. 1816: https://digitalhub.fifa.com/m/322878408e42d360/original/Circular-No-1816-

Amendments-to-the-Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players_EN.pdf  

• novi verziji FIFA RSTP: https://digitalhub.fifa.com/m/620d0240c40944ed/original/Regulations-on-the-

Status-and-Transfer-of-Players-October-2022-edition.pdf  

• pojasnilih FIFA v zvezi s spremembami na področju mladoletnikov 

https://digitalhub.fifa.com/m/2364a229dd4f3289/original/Explanatory-notes-concerning-the-new-

provisions-in-relation-to-minors.pdf  

 

Klube pozivamo, da si podrobno preberejo dokumentacijo v prilogi in na prej navedenih povezavah. 

 

Za več informacij smo vam na voljo v strokovni službi NZS (sektor za mednarodne in pravne zadeve). 

 

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. 

 

https://digitalhub.fifa.com/m/322878408e42d360/original/Circular-No-1816-Amendments-to-the-Regulations-on-the-Status-and-Transfer-of-Players_EN.pdf
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MLADOLETNIKI 

Dodatna izjema v 19/2d členu FIFA RSTP za primer, da igralcu (še) ni uradno priznan status begunca ali zaščitene 

osebe. Pomeni, da je prestop mladoletnika dovoljen tudi, če so izpolnjeni pogoji iz te nove točke, in sicer da je igralcu 

vsaj začasno dovoljeno bivanje in/ali je priznan kot begunec, ranljiva oseba ali zaščitena oseba.  

• Za registracijo pri profesionalnem klubu mora imeti mladoletnik status begunca/zaščitene osebe; 

• Za registracijo pri amaterskem klubu mora ima lahko status begunca/zaščitene osebe/prosilca za 

azil/ranljive osebe; 

 

Za igralca s statusom begunca/zaščitene osebe ni ovir za nadaljnji (domači) prestop. Igralec, ki pa ima kakršenkoli 

drugačen status, pa se ne sme registrirati za profesionalni klub do svojega 18. leta. 

Dodatna dokumentacija, ki je potrebna za uveljavljanje te izjeme:  

• Kopija odločbe ustreznega nacionalnega organa, ki igralcu podeli status begunca ali zaščitene osebe; ali 

• Uradno potrdilo pristojnega nacionalnega organa, da je bil mladoletni igralec sprejet v postopek za 

pridobitev pravice do azila; ali 

• Uradno potrdilo ustreznega nacionalnega organa o priznanju mladoletne osebe brez spremstva kot ranljive 

osebe, ki potrebuje državno zaščito.  

 

Klubi, ki registrirajo mladoletne igralce, imajo dolžnost skrbeti za mladoletno osebo, sprejeti vse razumne ukrepe za 

zaščito in varovanje mladoletne osebe pred možnimi zlorabami in poskrbeti, da ima mladoletna oseba možnost 

pridobiti ustrezno akademsko izobrazbo (v skladu z najvišjim državnim standardom), ki mu omogoča zasledovanje 

kariere izven nogometa. Za ta namen mora klub imenovati kontaktno osebo, ki mora opraviti ustrezno usposabljanje 

(brezplačni 90 minutni online tečaj, ki je na voljo na:https://safeguardinginsport.fifa.com/). 

AKADEMIJE 

Novi RSTP na področju nogometnih akademij določa nekatere nove obveznosti akademij, predvsem v zvezi s 

poročanjem o mladoletnih igralcih, ki obiskujejo akademijo v okviru svoje nacionalne zveze. Zveze so pozvane k bolj 

aktivnemu spremljanju delovanja akademij, predvsem glede kakršnihkoli napačnih ravnanj, in k opozarjanju 

relevantnih organov nanje.  

Klubi, ki želijo sodelovati z zasebnimi akademijami, bodo morali takšno sodelovanje prijaviti svoji nacionalni zvezi, 

hkrati bodo tudi sami odgovorni za poročanje podatkov o mladoletnikih, ki akademijo obiskujejo, dolžni poskrbeti, 

da akademija zagotavlja ustrezno varnost in zaščito mladoletnikov ter prijaviti kakršnokoli napačno ravnanje 

relevantnim organom.  

PREIZKUSI 

RSTP na novo opredeljuje pojem preizkusa (trial), ki je definiran kot začasno obdobje, v katerem je igralec, ki ni 

registriran v tem klubu (ampak v drugem), na preizkušnji pri tem klubu.  

REGISTRACIJE IN PREIZKUSI  

Igralec ki je na preizkusu v klubu, lahko brez registracije za ta klub sodeluje na prijateljskih tekmah, odigranih v 

obdobju preizkusa. Nacionalne zveze ne smejo zaprositi za izdajo ITC z namenom, da bi bilo igralcu na preizkusu 

dovoljeno nastopati na prijateljskih tekmah.  

 

 

 

https://safeguardinginsport.fifa.com/
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OSNOVNI PODATKI O PREIZKUSIH (NOVI ČLEN 19TER)  

Preizkus sam po sebi ne ustvarja delovnega razmerja med klubom in igralcem. Poleg tega igralcu ne daje statusa 

profesionalca (prim. 2. člen RSTP). Tudi profesionalni igralec gre lahko na preizkus, vendar pod pogojem, da pridobi 

pisno dovoljenje kluba za katerega je registriran. Dokument mora biti vložen v FIFA TMS.  

Klub in igralec se morata pred začetkom preizkusa dogovoriti o pogojih (plačilo bivanja, potovanja, obrokov in 

dnevnih stroškov) v obliki obrazca FIFA Trial Form, ki ga mora klub najkasneje 10 dni pred začetkom preizkusa 

naložiti v FIFA TMS. Klub in igralec se v primeru dogovora o plačilu (za kar se šteje tudi povračilo stroškov) dogovorita 

o skupnem znesku plačila in ne dnevnici.  

Med preizkusom je klub dolžan skrbeti za igralca; klub krije stroške kakršnegakoli potrebnega zdravljenja poškodb 

nastalih pri opravljanju dejavnosti v okviru preizkusa.  

Trajanje preizkusa je omejeno na maksimalno 8 tednov (zaporedno ali nezaporedno, na posamezni klub na sezono) 

za igralce stare 21 let ali mlajše, medtem ko je za igralce starejše od 21 let najdaljše trajanje preizkusa 3 tedne.  

Igralec lahko v času preizkusa nastopa zgolj na prijateljskih tekmah in sodeluje v drugih dejavnostih, ki ne spadajo 

v okvir organiziranega nogometa. Nobena oseba, ki je subjekt FIFA statutov, ne sme zahtevati, ponuditi in ali prejeti 

kakršnokoli plačilo v povezavi s preizkusom, z izjemo igralca, ki je na preizkusu, vendar tudi to zgolj v okviru dogovora, 

sklenjenega med njim in klubom za preizkus (v skladu z točko 2. novega člena 19ter).  

Klub, ki ima igralca na preizkušnji, ni upravičeni do nadomestila za vzgojo in usposabljanje ali solidarnostnega 

prispevka za obdobje preizkusa. Vse pravice ostanejo klubu, za katerega je igralec registriran. 

Kolektivne pogodbe na nacionalni ravni, ki so v skladu z nacionalnim pravom, lahko odstopajo od minimalnih 

standardov opisanih zgoraj in/ali vzpostavljajo dodatne obveznosti/pogoje glede tega, kdaj lahko igralec zapusti svoj 

trenutni klub zato, da bi sodeloval na preizkusu. 

MLADOLETNIKI IN PREIZKUSI  

Poleg vseh prej naštetih obveznosti v zvezi s preizkusi veljajo za mladoletnike še naslednje omejitve oziroma pogoji:  

• Sodelovati smejo na preizkusu le, če je začetek preizkusnega obdobja med sezono, v kateri je/bo mladoletnik 

dopolnil 16 let starosti (oz. 15 če sta tako mladoletnik kot klub iz Evrope),  

• klub pridobi pisno dovoljenje staršev (ki mora biti naloženo v TMS),  

• klub določi zaposlenega v klubu kot kontakt za mladoletnika,  

• klub mladoletniku zagotovi optimalno namestitev in stanovanjske standarde ter ustrezno kritje stroškov in 

• je klub, pri katerem je mladoletnik registriran, če gre za amaterja, obveščen o preizkusu in mu je dostavljena 

podpisana kopija FIFA Trial Form.  

Mladoletnik se lahko udeleži zgolj dveh preizkusov v koledarskem letu.   

SANKCIJE 

Kakršnekoli kršitve pogojev, ki jih določa FIFA Trial Form ali kršitev dolžnosti predložitve popolnih in podpisanih 

obrazcev/dokumentov in/ali kakršnekoli kršitve teh pravil bodo sankcionirane v skladu z disciplinskimi pravili FIFA. V 

takšnih postopkih imata tako igralec na preizkusu kot zadevni klub status stranke pred disciplinskimi organi. 


