
 
 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 30/16 

 

 

Brdo pri Kranju, 06.12.2016 Št.: 30/16 Ozn.: GP AZ/SL 

 

Zadeva: Zimski prestopni rok 

 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na svoji 11. seji dne 29.06.2016 sprejel spremembe in dopolnitve 
Pravilnika o registraciji in statusu igralcev (v nadaljevanju: PRSI), ki se nanašajo na trajanje zimskega 
prestopnega roka. 
 
Do sedaj je PRSI v drugem odstavku 16. člena in drugem odstavku 17. člena določal, da poletni prestopni rok 
za amaterje in profesionalce traja od 01.07. do 31.08., zimski pa od 01.01. do 31.01.  
 
Glede na koledar tekmovanj pod okriljem NZS, na podlagi katerega se tekmovanja v spomladanskem delu 
začnejo šele februarja ali še kasneje, je smiselno, da se obdobje zimskega prestopnega roka čimbolj približa 
začetkom tekmovanj.  
 
Izvršni odbor je sprejel sklep, da se zimski prestopni rok, tako za amaterje kot profesionalce, prestavi na 
obdobje med 16.01. in 15.02, tako da bodo lahko nogometni klubi opravljali prestopne dejavnosti skoraj do 
začetka drugega dela tekmovanja. Sprememba obdobja zimskega prestopnega roka pomeni tudi, da bodo 
lahko nogometni klubi v februarju opravljali redne prestopne dejavnosti in ne samo registracije 
»brezposelnih« profesionalcev po zaključku zimskega prestopnega roka in pred začetkom spomladanskega 
dela tekmovanj, kot je bilo v dosedanji ureditvi. Podobna ureditev velja tudi v večini evropskih držav. 
 
V skladu s 16. členom oziroma 17. členom PRSI tako poletni prestopni rok za igralce (amaterje in 
profesionalce) traja od 01.07. do 31.08., zimski pa od 16.01. do 15.02. 
 
Za dodatne informacije vam je na voljo sektor za mednarodne in pravne zadeve v okviru strokovne službe 
NZS. 
 

 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 
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Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 

- Klubi malega nogometa (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. 

 

 
 
 


