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ŠD TRIMČEK       TEKMOVALNI PRAVILNIK 
p.p. 65        MEDOBČINSKE LIGE MALEGA 
1410 ZAGORJE OB SAVI     NOGOMETA ZAGORJE                                                                                                                                  
 
 

 
REGISTRACIJSKI PRAVILNIK                                  
 
 
I. PRAVICA SODELOVANJA V LIGAH 
 
 
                                                                           1.člen 
 
Prijavijo se lahko klubi, športna društva in ekipe s sedežem v Zasavju, za katere so lahko registrirani 
igralci, ne glede na kraj stalnega ali začasnega prebivališča oz. državljanstva. 
 
                                                                           2.člen 
 
Minimalna spodnja starostna meja za registracijo igralca je 16 let. Igralec je lahko registriran za ekipo 
z dnem, ko dopolni to starost oziroma z dnem, ko dopolni starost 35 let kadar želi ekipa registrirati 
igralca za veteransko tekmovanje. Ekipa, ki prijavlja takega igralca je dolžna priložiti fotokopijo 
veljavnega osebnega dokumenta igralca, kjer so razvidni njegovi rojstni podatki.   
 
Določila tega člena začnejo veljati z dnem 01.01.2012. 
  
                                                                           3.člen  
 
Dokazilo o registraciji ekipe in igralcev je potrjen PRIJAVNI LIST , katerega mora imeti s seboj vodja 
ekipe na vsaki tekmi. 
 
Identiteta igralca se izkazuje z ustreznim veljavnim osebnim dokumentom.  
 
 
II. PRIJAVA IGRALCEV 
 
                                                                           4.člen 
 
Ekipa je dolžna za vsako novo tekmovalno sezono prijaviti igralce na PRIJAVNEM LISTU , katerega 
mora poslati po pošti na naslov: ŠD TRIMČEK, p.p. 65, 1410 ZAGORJE OB SAVI  najkasneje do 
01.08. (datum poštnega žiga).  
 
To velja za vse ekipe, ki se želijo udeležiti tekmovanja v tekoči tekmovalni sezoni.   
 
                                                                           5.člen 
 
Igralci prijavljeni v skladu s 4. členom imajo pravico nastopa v 1. krogu tekmovanja.  
 
Naknadne prijave igralcev za ekipe so možne, vendar imajo ti igralci pravico nastopa šele po 
odigranem 1. krogu.  
 
Igralce, ki v zadnjih dveh sezonah niso bili registrirani za nobeno od ekip, je možno prijaviti tudi v 
obdobju od 01.08. do 1. kroga – v okviru določil NAKNADNE REGISTRACIJE IGRALCEV (11. in 12. 
člen). 
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                                                                           6.člen 
 
Ekipa, ki zamudi rok z dostavo PRIJAVNEGA LISTA, lahko v 1. krogu nastopa le z igralci, ki so bili za 
ekipo registrirani tudi v pretekli sezoni medtem, ko novi igralci pridobijo pravico igranja od 2. kroga 
naprej. 
 
                                                                            7.člen 
 
Ekipa lahko v okviru plačane prijavnine prijavi največ 15 (petnajst) igralcev. Ob hkratnem plačilu 
posebne takse je možno prijaviti tudi več igralcev, vendar največ do 20 (dvajset) igralcev.  
 
V kolikor ekipa želi sodelovati v članskem tekmovanju mora imeti pred začetkom tekmovanja 
registriranih najmanj 8 (osem) igralcev, pri veteranskem tekmovanju pa najmanj 10 (deset) igralcev.  
 
Ekipa je dolžna poravnati takso tudi za igralca, ki prestopi iz suspendirane ekipe, če ta ni poravnala 
vseh finančnih obveznosti do organizatorja tekmovanja. 
 
                                                                            8.člen 
 
Vodja ekipe je zadolžen za pravilno izpolnitev PRIJAVNEGA LISTA.  Zagotoviti mora podpise vseh na 
novo prijavljenih igralcev. Za igralce, ki so bili v pretekli sezoni že registrirani za ekipo podpisi niso 
obvezni. Novi igralci se brez podpisa ne morejo registrirati. 
                                                             
                                                                           9.člen 
 
V primeru, da se po registraciji ugotovi ponarejanje podpisa igralca lahko ta, v kolikor za ekipo ni 
nastopal, vloži pritožbo na svojo registracijo in poravna pritožbeno takso. Registracijska komisija lahko 
v tem primeru njegovo registracijo razveljavi, ekipo – kršiteljico pa prijavi tekmovalni komisiji. V kolikor 
Tekmovalna komisija pozitivno reši pritožbeno vlogo igralca, se plačana pritožbena taksa temu igralcu 
vrne. 
 
Predvidena sankcija je denarna kazen, ki jo mora ekipa poravnati v dogovorjenem roku. 
 
 
III. REGISTRACIJA IGRALCEV 
 
                                                                           10.člen 
 
Registracijo igralcev izvrši registracijska komisija, katero sestavljajo predsednik registracijske komisije 
in dva člana komisije. 
 
                                                                           11.člen 
 
Registracija prostih igralcev je mogoča tudi med samim tekmovanjem. Ekipa mora po pošti poslati 
PRIJAVNI LIST  z vpisanim novim igralcem ter njegovim podpisom. V kolikor je igralec v zadnjih dveh 
sezonah nastopal za katero od ekip Medobčinske lige malega nogometa Zagorje je potrebno predložiti 
tudi pravilno izpolnjeno IZPISNICO. 
 
                                                                           12.člen 
 
Naknadno prijavljen igralec je registriran z dnem poštnega žiga, pravico nastopa pa pridobi peti dan  
od dneva žiga (primer: dokumentacija odposlana v četrtek zagotavlja igralcu nastop v ponedeljek). 
 

13.člen 
 
Registracija prostih igralcev za nastopanje v tekoči tekmovalni sezoni NI možna za tekme v zadnjih 4. 
krogih tekoče sezone.  
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IV. PRESTOPNI ROK 
 
                                                                           14.člen 
 
Prestop igralcev med ekipami je možen v okviru  GLAVNEGA in MINI PRESTOPNEGA ROKA.  
Termin za prestopni rok določi tekmovalna komisija. 
 
                                                                           15.člen 
 
Dokument, s katerim se uredi prestop igralca je IZPISNICA, katero prejme vsaka ekipa pred 
prestopnim rokom. IZPISNICO morata podpisati igralec, ki s tem izraža željo za prestop in vodja ekipe, 
kateri s podpisom potrjuje, da je igralec vrnil zadolženo športno opremo. V kolikor se ugotovi 
ponarejanje podpisov se kršitelja prijavi tekmovalni komisiji. 
 
                                                                           16.člen 
 
V primeru, da ekipo zapušča vodja ekipe mora izpisnico podpisati novi vodja ekipe ali sponzor ekipe. 
 
                                                                           17.člen 
 
IZPISNICO potrebujejo tudi igralci ekipe katera razpade ali preneha s tekmovanjem. IZPISNICO 
podpiše sponzor ekipe oziroma zadnji vodja ekipe, če se ni pridružil drugi ekipi. 
 
V kolikor sponzor ekipe ali zadnji vodja ekipe poda pismeno izjavo, da so vsi igralci poravnali svoje 
obveznosti do ekipe, se lahko ti igralci brez izpisnice registrirajo za katerokoli drugo ekipo.   
 
                                                                           18.člen 
 
V kolikor igralec, ki prestopa, ne pridobi podpisa vodje ekipe na IZPISNICI iz neutemeljenih razlogov 
(vrnil je zadolženo športno opremo), lahko vloži pritožbo naslovljeno na registracijsko komisijo in 
poravna pritožbeno takso. Registracijska komisija bo zadevo preverila, obravnavala in sprejela 
ustrezno rešitev.    
 
 
A. GLAVNI PRESTOPNI ROK (01.07. – 31.07.) 
 
 
                                                                           19.člen 
 
Po končani tekmovalni sezoni lahko igralec v času prestopnega roka, zahteva IZPISNICO, katero mu 
mora ekipa izdati, v kolikor je vrnil zadolženo športno opremo. 
 
                                                                           20.člen 
 
V primeru, da igralec med prestopnim rokom ne zahteva IZPISNICE, ostane član ekipe za katero je bil 
registriran v pretekli sezoni ob pogoju, da ga le-ta vpiše v  PRIJAVNI LIST  za novo tekmovalno 
sezono. Vodja ekipe je zadolžen, da obvesti igralce o postopku pridobitve IZPISNICE. 
 
                                                                           21.člen 
 
Igralec, ki med prestopnim rokom ne dvigne IZPISNICE, bivša ekipa pa ga ne prijavi za novo 
tekmovalno sezono je pogojno prost igralec. To pomeni, da lahko od matične ekipe naknadno zahteva 
IZPISNICO in se registrira za drugo ekipo pod pogoji NAKNADNE REGISTRACIJE. 
 
                                                                           22.člen 
 
Ekipa je dolžna v okviru glavnega prestopnega roka upoštevati naslednje omejitve: 
- prijavi lahko največ tri igralce, ki prestopajo iz iste ekipe (velja za celotno sezono vključno z mini 

prestopnim rokom in naknadnimi registracijami) 



 - 4 - 

- prijava igralcev iz ekipe, ki je bila med spomladanskim delom pretekle sezone 
DISKVALIFICIRANA oziroma je IZSTOPILA iz lige, ni možna. 

 
                                                                           23.člen 
 
V kolikor ekipa želi za novo tekmovalno sezono prijaviti igralce, ki jih do sedaj ni imela prijavljenih, je 
dolžna po pošti poslati pravilno izpolnjene IZPISNICE hkrati s PRIJAVNIM LISTOM  za novo 
tekmovalno sezono najkasneje do 01.08. (datum poštnega žiga) na naslov organizatorja tekmovanja. 
 
 
B. MINI PRESTOPNI ROK (01.01. – 31.01.) 
 
                                                                           24.člen 
 
V premoru med jesenskim in spomladanskim delom sezone so v navedenem terminu možni prestopi  
le na podlagi obojestranskega sporazuma (ekipa – igralec). Pogoj za pridobitev IZPISNICE je poleg 
sporazuma tudi vračilo športne opreme. 
 
                                                                           25.člen 
 
Ekipa je dolžna v okviru mini prestopnega roka upoštevati naslednje omejitve: 
- ekipa lahko registrira največ dva igralca, katera prestopita iz drugih ekip 
- ekipa lahko izda neomejeno število IZPISNIC, vendar si s tem ne ustvari prostega mesta na 

PRIJAVNEM LISTU  
- igralec je lahko registriran le za ekipo, katera je navedena na IZPISNICI 
- igralec z  IZPISNICO, ki se ni registriral za drugo ekipo, se po preteku mini prestopnega roka ne 

more registrirati naknadno, pač pa lahko ostane član matične ekipe 
- igralci ekipe, ki je bila med jesenskim delom sezone DISKVALIFICIRANA ali je IZSTOPILA, ne 

morejo koristiti mini prestopnega roka 
 

26.člen  
 
V kolikor ekipa koristi MINI PRESTOPNI ROK je dolžna poslati pravilno izpolnjene izpisnice in prijavni 
list po pošti na naslov: ŠD TRIMČEK, p.p. 65, 1410 ZAGORJE OB SAVI najkasneje do 01.02. (datum 
poštnega žiga).  
 
 
V. SPLOŠNE DOLOČBE                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                                                           27.člen 
 
Ekipa oziroma igralci se lahko na sklep registracijske komisije pritožijo pisno v roku 5 (pet) dni od 
objave sklepa o registraciji igralcev na spletni strani ŠD TRIMČEK.  
 

28.člen 
 
Vsaka pisna pritožba s strani ekip ali igralcev mora biti vložena skladno s Pritožbenim pravilnikom in 
hkrati vplačana tudi pritožbena taksa.   
 

29.člen 
 
Navedeni Registracijski pravilnik je stopil v veljavo s sprejetjem dopolnil, popravkov in postopkov in od 
dneva 01.07.2011 velja za vsa tekmovanja organizirana pod okriljem Medobčinske lige malega 
nogometa Zagorje.  
 
 

Zagorje ob Savi, 01.07.2011 

                                                                                                       Predsednik ŠD TRIMČEK 

                                                                                                                   Igor Grčar                                                                      


