Medobčinskim nogometnim zvezam
Nogometnim klubom

Brdo pri Kranju, 05.07.2017
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Zadeva: Nadomestila pri prestopih amaterskih igralcev v povezavi s 34. členom Zakona o
športu (ZŠpo-1)
Spoštovani,
obveščamo vas, da je z dnem 24.06.2017 stopil v veljavo novi Zakon o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS št. 29/17;
v nadaljevanju: Zakon), ki določa javni interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje,
organe, ki so zanj pristojni, in pogoje za opravljanje strokovnega dela v športu, pravice športnikov
oziroma športnic, javne športne objekte in površine za šport v naravi, športne prireditve, zbirke
podatkov ter nadzor na področju športa.
Zakon v 34. členu določa pogoje prestopa v drugo športno organizacijo, in sicer:
(1) Športnik lahko prestopi iz športne organizacije v drugo športno organizacijo.
(2) Športna organizacija lahko od športnika, starejšega od 15 let, zahteva plačilo nadomestila za
prestop, če ima z njim sklenjeno pisno pogodbo, v kateri je to določeno in na podlagi katere prejema
plačilo v višini najmanj bruto minimalne plače v Republiki Sloveniji.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek športna organizacija ne sme zahtevati plačila nadomestila, če so
dejanski stroški, ki jih krije športnik za pripravo in tekmovanja, v uradnih tekmovalnih sistemih višji
od plačila iz prejšnjega odstavka.
Določila Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralcev (v nadaljevanju: PRSI), ki urejajo nadomestila ob
prestopu igralcev (predvsem 46. do 59. člen PRSI), so skladna z relevantnimi določili novega zakona in
ostajajo nespremenjena, pri čemer nogometne klube opozarjamo, da morajo biti plačila nadomestil v
skladu z namenom zakona, ki je zaščita športnika, izvršena med starim in novim klubom. Slednje mora
biti razvidno iz priloženega dokazila o plačanem nadomestilu in bo predmet preverbe registracijske
komisije NZS.
Kot navedeno, so v zvezi s prestopi igralcev in nadomestili za nogometne klube zavezujoča določila
novega Zakona o športu in obstoječa veljavna določila PRSI. Vloge za prestope igralcev, ki ne bodo v
skladu z veljavno zakonodajo RS in predpisi NZS, bodo zavrnjene.

Prav tako velja poudariti, da Zakon predvideva tudi kazensko določbo v primeru, da športna organizacija
ravna v nasprotju z določbami 34. člena Zakona, in sicer:
85. člen Zakona določa globe za prekrške športnih organizacij zaradi kršitev njegovih določil:
(1) Z globo od 1.000 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje športna organizacija, ki zaračuna
nadomestilo za prestop v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 34. člena tega zakona.
(2) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba športne
organizacije, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Za dodatne informacije vam je na voljo sektor za mednarodne in pravne zadeve.
S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije
Marko Vavpetič
Generalni sekretar NZS

V vednost:
- arhiv, tu.

