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Brdo pri Kranju, 23. 12. 2022 Št.: 55/22 Ozn.: GP EČ/MČ 

 
 

Zadeva: Vključevanje mladih in doma vzgojenih igralcev v članske ekipe klubov 1. in 2. SNL v sezoni 
2023/2024 
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 21. 12. 2022 sprejel sklepe o obveznem vključevanju mladih 
in doma vzgojenih igralcev v začetne enajsterice članskih ekip klubov 1. in 2. SNL oziroma v ekipe za posamezno 
tekmo v sezoni 2023/2024, kot sledi: 

a. Vsako tekmo 1. SNL v sezoni 2023/2024 začne vsaj en (1) igralec, ki ima pravico nastopa za slovensko U21 
reprezentanco. 

b. V člansko ekipo kluba 1. SNL za vsako posamezno tekmo je vključenih najmanj osem (8) doma vzgojenih 
igralcev, ki na dan tekme v sezoni 2023/2024 izpolnjujejo pogoj iz definicije doma vzgojenih igralcev, kot 
opredeljeno v nadaljevanju. 

c. Vsako tekmo 2. SNL v sezoni 2023/2024 začneta vsaj dva (2) igralca, ki imata pravico nastopa za slovensko 
U21 reprezentanco. 

d. V člansko ekipo kluba 2. SNL za vsako posamezno tekmo je vključenih najmanj deset (10) doma vzgojenih 
igralcev, ki na dan tekme v sezoni 2023/2024 izpolnjujejo pogoj iz definicije doma vzgojenih igralcev, kot 
opredeljeno v nadaljevanju. 

 
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. 
 
Za dodatne informacije vam je na voljo strokovna služba NZS. 
 
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. 

 


