Okrožnica 40/18

Brdo pri Kranju, 27.12.2018

Št.:

40/18

Ozn.:

PRAV

EČ

Zadeva: Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralcev

Spoštovani,
obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS (v nadaljevanju: IO NZS) na svoji 29. seji dne 20.12.2018 sprejel naslednje
spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralcev (v nadaljevanju: PRSI):
1. Zimski prestopni rok za futsal
Na predlog Komisije NZS za mali nogomet je sprejeta sprememba zimskega prestopnega roka za amaterje in
profesionalce v futsalu, in sicer se zimski prestopni rok za futsal igralce prične 1. januarja in traja do 31. januarja.
2. Izpisnica
Skladno z določili Zakona o športu, ki določa zagotavljanje prostega pretoka športnikov, je sprejeta dopolnitev PRSI,
ki določa, da je klub igralcu na pisni poziv dolžan izdati izpisnico, registracijski organ pa je po določenem roku od
pisnega poziva klubu takšnega dolžan igralca registrirati.
3. Nadomestila
Na podlagi Zakona o športu, ki prepoveduje pogojevanje prestopa s plačilom nadomestila, se črta 55. člen PRSI, ki
določa predložitev dokazil o plačilu oz. sporazuma med kluboma o nadomestilu ter preverjanja izračuna
nadomestila s strani registracijske komisije. Za preverjanje upravičenosti do nadomestila so določeni pristojni
organi, postopek v primeru neplačila nadomestila pa je določen v 60. členu PRSI, ki se dopolni tako, da velja za
prestope vseh igralcev, za katere je določeno plačilo nadomestila. Postopek registracije igralca in postopek
uveljavljanja nadomestila sta torej ločena.
Spremembe in dopolnitve, ki so priloga tej okrožnici, veljajo z dnem sprejema na IO NZS, čistopis pravilnika pa bo
objavljen na spletni strani NZS. Za vse dodatne informacije je na voljo strokovna služba NZS.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije
Martin Koželj
Generalni sekretar NZS

Priloga:
- Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralcev z dne 20.12.2018.

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:

Novo besedilo:

16. člen

16. člen

(1)
Amater lahko prestopi v drug klub z izpisnico
kluba v času poletnega ali zimskega prestopnega roka,
pravico nastopa pa pridobi v skladu s 44. členom.

(1)
Amater lahko prestopi v drug klub z izpisnico
kluba v času poletnega ali zimskega prestopnega roka,
pravico nastopa pa pridobi v skladu s 44. členom.

(2)
Poletni prestopni rok za amaterje traja od 1.
7. do 31. 8., zimski pa od 16. 1. do 15. 2.

(2)
Poletni prestopni rok za amaterje v nogometu
traja od 1. 7. do 31. 8., zimski pa od 16. 1. do 15. 2.

(3)
Brez izpisnice lahko amater prestopi v drug
klub le v času od 1. do 15. 7. V tem primeru mora s
priporočeno pošiljko o nameravanem prestopu
obvestiti stari klub.

(3)
Poletni prestopni rok za amaterje v futsalu
traja od 1. 7. do 31. 8., zimski pa od 1. 1. do 31. 1.

(4)
Kadar amater prestopi v drug domači klub,
ima stari klub pravico do nadomestila.
(5)
Stari in novi klub se lahko o višini nadomestila
pisno sporazumeta. Če do sporazuma ne pride, ima
stari klub pravico do nadomestila v skladu z 52. členom
tega pravilnika.
(6)
Pri prestopu amaterja v tujino in če v tujini
igralec nadaljuje kariero kot amater, nadomestila ni,
razen če igralec kasneje ne sklene prve profesionalne
pogodbe.
(7)
Če se tak amater vrne iz tujine v obdobju,
krajšem od dveh let, in to ne v klub, za katerega je
nastopal pred odhodom v tujino, ima klub, za katerega
je igral pred odhodom v tujino, pravico do
nadomestila, ki ga je dolžan plačati klub, v katerega je
igralec prestopil.

(4)
Brez izpisnice lahko amater prestopi v drug
klub le v času od 1. do 15. 7. V tem primeru mora s
priporočeno pošiljko o nameravanem prestopu
obvestiti stari klub.
(5)
Kadar amater prestopi v drug domači klub,
ima stari klub pravico do nadomestila.
(6)
Stari in novi klub se lahko o višini nadomestila
pisno sporazumeta. Če do sporazuma ne pride, ima
stari klub pravico do nadomestila v skladu z 52. členom
tega pravilnika.
(7)
Pri prestopu amaterja v tujino in če v tujini
igralec nadaljuje kariero kot amater, nadomestila ni,
razen če igralec kasneje ne sklene prve profesionalne
pogodbe.
(8)
Če se tak amater vrne iz tujine v obdobju,
krajšem od dveh let, in to ne v klub, za katerega je
nastopal pred odhodom v tujino, ima klub, za katerega
je igral pred odhodom v tujino, pravico do
nadomestila, ki ga je dolžan plačati klub, v katerega je
igralec prestopil.
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17. člen

17. člen

(1)
Profesionalec se lahko registrira v enem
izmed dveh prestopnih rokov.

(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 16. 1. do 15. 2.

(2)
Poletni prestopni rok za profesionalce v
nogometu traja od 1. 7. do 31. 8., zimski pa od 16. 1.
do 15. 2.

(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.

(3)
Poletni prestopni rok za profesionalce v
futsalu traja od 1. 7. do 31. 8., zimski pa od 1. 1. do 31.
1.

(4)
Izjemoma se lahko zunaj prestopnega roka
registrira profesionalec, ki mu je pogodba potekla pred
koncem prestopnega roka. NZS lahko registrira takega
igralca ob upoštevanju športne integritete
posameznega tekmovanja. V tem primeru se
profesionalec lahko registrira najkasneje do dne pred
začetkom spomladanskega dela tekmovanja.

(4)
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.
(5)
Izjemoma se lahko zunaj prestopnega roka
registrira profesionalec, ki mu je pogodba potekla pred
koncem prestopnega roka. NZS lahko registrira takega
igralca ob upoštevanju športne integritete
posameznega tekmovanja. V tem primeru se
profesionalec lahko registrira najkasneje do dne pred
začetkom spomladanskega dela tekmovanja.

21. člen

21. člen

Izpisnica za amaterja ne more biti podlaga za
registracijo, če je amater po izdaji izpisnice nastopil na
uradni tekmi za klub, ki mu je izdal izpisnico.

(1)
Klub je na pisni poziv igralcu dolžan izdati
izpisnico. V primeru, da klub izpisnice ne izda v 3 dneh
od pisnega poziva igralca, registracijski organ igralca
registrira za nov klub.
(2)
Izpisnica za amaterja ne more biti podlaga za
registracijo, če je amater po izdaji izpisnice nastopil na
uradni tekmi za klub, ki mu je izdal izpisnico.

55. člen

55. člen

(1)
Pri prestopu amaterja mora biti zahtevi za
registracijo priloženo dokazilo o plačanem
nadomestilu in obrazložitev izračuna nadomestila.

(se črta)

(2)
Registracijski organ NZS je ob registraciji
dolžan preveriti pravilnost obrazložitve izračuna
nadomestila.
(3)
Če se kluba o višini nadomestila sporazumeta,
mora biti pisni sporazum priložen zahtevi za
registracijo.
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60. člen

60. člen

(1)
Če novi klub ne plača nadomestila ali dela
nadomestila upravičencu oziroma upravičencem do
nadomestila v rokih, določenih s tem pravilnikom,
lahko upravičenci do nadomestila, najkasneje v roku
90 dni od dneva registracije za nov klub, vložijo
zahtevo za plačilo nadomestila pri Arbitraži NZS.

(1)
Če novi klub ne plača nadomestila ali dela
nadomestila upravičencu oziroma upravičencem do
nadomestila v rokih, določenih s tem pravilnikom,
lahko upravičenci do nadomestila, najkasneje v roku
90 dni od dneva registracije za nov klub, vložijo
zahtevo za plačilo nadomestila pri Arbitraži NZS.

(2)
V primeru neplačila tečejo zamudne obresti
po pravilih o obligacijskih razmerjih. Neplačilo se šteje
za prekršek po določilih Disciplinskega pravilnika NZS.
O kazni odloči Disciplinski sodnik NZS na predlog
starega kluba. Enako velja, če sta kluba sklenila
sporazum o nadomestilu, pa novi klub ne plača
nadomestila v roku iz sporazuma.

(2)
V primeru neplačila tečejo zamudne obresti
po pravilih o obligacijskih razmerjih. Neplačilo se šteje
za prekršek po določilih Disciplinskega pravilnika NZS.
O kazni odloči Disciplinski sodnik NZS na predlog
starega kluba. Enako velja, če sta kluba sklenila
sporazum o nadomestilu, pa novi klub ne plača
nadomestila v roku iz sporazuma.

(3)
Neplačilo
nadomestila
pri
prestopu
profesionalca ne izključuje pravice igralca, da nastopa
za novi klub.

(3)
Neplačilo nadomestila pri prestopu igralca ne
izključuje njegove pravice, da nastopa za novi klub.

Spremembe začnejo veljati z dnem sprejema na IO NZS.
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