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Pravilnik NZS o drugi članski ekipi nogometnega kluba 1. SNL
Izvršni odbor NZS (IO NZS) je na podlagi 22. člena Statuta na seji dne 10.08.2009, 07.07.2014 in
29.6.2016 sprejel

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.

(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 administrativnokadrovskih kriterijev K.10 in K.11 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 (V5.0) in drugih predpisov NZS, ki se
zahtevajo za tekmovanje ekip v določeni ligi.
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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 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 leto
tudi igralci, ki napolnijo 23 let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.

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.
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(5)

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

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

VI. PREHODNE 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.

Brdo pri Kranju, 29.06.2016

Nogometna zveza Slovenije
Aleksander Čeferin l.r.
Predsednik NZS
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