
Ravenska liga malega nogometa  Registracijski pravilnik 

 
 

www.ravenska.si  info@ravenska.si 
  

REGISTRACIJSKI PRAVILNIK 

RAVENSKE LIGE MALEGA NOGOMETA 

 

I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za registracijo: 

• klubov in društev, katerih izključna dejavnost je igranje malega nogometa, 
• igralcev. 

Z registracijo po določbah tega pravilnika se regulirajo pravice in obveznosti klubov in 
društev malega nogometa, oziroma njihovih igralcev glede pravice nastopanja. 

2. člen 

Pravilnik je obvezen za vse člane Ravenske lige malega nogometa (v nadaljevanju – lige). 

 

II. PRIDOBITEV PRAVICE NASTOPANJA KLUBA MALEGA NOGOMETA 

 
1. Članstvo Kluba malega nogometa v ligi. 
 

3. člen 

Da bi klub malega nogometa postal član lige, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• da podpiše sporazum o ustanovitvi lige, 
• da predloži prošnjo za sprejem v članstvo, v kateri se obvezuje, da sprejema določila 

splošnih aktov lige in da bo le-te, kakor tudi odločitve organov lige, v celoti 
izpolnjeval, 

• da predloži odločbo pristojnega organa o vpisu v register športnih društev ali kluba 
malega nogometa, 

• da vplača članarino ali takso v višini, kot jo določi zveza. 

Klub malega nogometa, ki ni organiziran kot samostojno društvo s statusom pravne osebe, 
deluje pa v okviru društva, ki ima tak status, mora k svoji vlogi za registracijo priložiti v 
prejšnjem odstavku navedeno dokumentacijo, s katero razpolaga društvo, v katerega sestavi je 
Klub malega nogometa.  
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4. člen 

Klub malega nogometa postane član lige po postopku in na način, kakršnega v skladu z 
zakonom o društvih določajo akti lige. 

5. člen 

Klub malega nogometa ali društvo preneha biti član lige v primerih, ki jih na podlagi zakona o 
društvih ali drugega predpisa določa statut ali drug splošni akt lige, katere član je ta klub ali 
društvo. 

 

2. Pravice nastopanja nogometnega kluba 

6. člen 

Klub malega nogometa pridobi pravico nastopanja: 

• na prijateljskih tekmah z dnem vpisa v register društev, 
• na prvenstvenih in pokalnih tekmah pa z dnem objave sklepa o sprejemu v članstvo 

lige. 

 

3. Pogoji za nastopanje v tekmovanjih 

7. člen 

Po objavi sklepa o sprejemu v članstvo se je novo sprejeti klub malega nogometa dolžan 
vključiti najkasneje v prvo naslednje prvenstvo. 

8. člen 

Da si klub malega nogometa pridobi pravico nastopanja na prvenstvenih srečanjih, mora 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 

• da registrira najmanj 10 igralcev, 
• da ima lastno ali s pogodbo zagotovljeno nogometno igrišče za nastopanje v vsakem 

vremenu ter pogodbo o najemu igrišča za dobo najmanj 1.leta, 
• da izpolnjuje druge pogoje določil tekmovalnega pravilnika. 

Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja pristojni organ, kot to določa 
tekmovalni pravilnik lige. 
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III. ORGANI ZA REGISTRACIJO IGRALCEV 
 

9. člen 

Postopek za registracijo igralcev opravlja prvostopenjski registracijski organ (registracijski 
sodnik), ki ga imenujejo predstavniki vseh nastopajočih ekip kot najvišjega organa lige. 

Pritožbe zoper sklepe o registraciji rešuje pristojni drugostopenjski organ (pritožbena 
komisija), katere prvostopni organ je sprejel s pritožbo izpodbijano odločitev o registraciji. 
 

IV. DOKUMENTACIJA V REGISTRACIJSKIH POSTOPKIH 
 
 
1. Registracijski obrazec »Obrazec RL-2« 
 

10. člen 

»Obrazec RL-2« je dokument, s katerim klub malega nogometa vloži zahtevo za registracijo 
igralcev pred pristojnim registracijskim organom. 

Na obrazec se vpisujejo zlasti naslednji podatki: 
• ime in priimek igralca, 
• enotna matična številka občana (EMŠO), 
• ime dosedanjega kluba oziroma podatek, da se igralec registrira prvič ali po dolgem 

času neaktivnosti brez ustreznih dokumentov (potrebno dodati prilogo – Izjavo o 
neigranju malega nogometa »Obrazec RL-7«), 

• podpis igralca in podpis predstavnika kluba z žigom. 

Za vsakega igralca je potrebno registracijskemu organu predložiti tudi digitalno sliko v 
formatu in kvaliteti, ki ga določi slednji. 

 

2. Seznam registriranih igralcev kluba 

11. člen 

Seznam registriranih igralcev posameznega kluba, z vsemi potrebnimi podatki za 
identifikacijo oziroma ugotavljanje pravice nastopa, je objavljen na uradni spletni strani 
tekmovanja – lige (www.ravenska.si) in almanahu (biltenu), ki ga izda organizator pred 
začetkom tekmovanja. 

Obliko prikaza na uradni spletni strani tekmovanja in v almanahu (biltenu) določi organizator 
tekmovanja. 
 

12. člen 

Vsakemu igralcu mora pristojni organ lige določiti registracijsko kodo, pod katero je igralec 
vpisan v evidenco oziroma uradni seznam registriranih igralcev. 
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V. ROKI REGISTRACIJE IGRALCEV 
 

13. člen 

Igralec, ki bo v tekmovalni sezoni izpolnil pogoj glede starostne meje (15 let), se mora 
registrirati v prestopnem roku pred to sezono s tem, da ima pravico nastopanja po določilih 
36. in 37. člena tekmovalnega pravilnika. 

14. člen 

Registracije se vsem igralcem avtomatično podaljšajo za naslednjo tekmovalno sezono, razen 
če klub in/ali igralec v prestopnem roku podata z obeh strani potrjen Obrazec za prekinitev 
registracij(-e) »Obrazec RL-3«. 

Igralec, ki še ni bil registriran za noben klub malega nogometa, oziroma je bil dalj časa 
neaktiven in njegova dokumentacija ne obstaja več, se lahko registrira samo v enem izmed 
prestopnih rokov. 

Igralec, registriran za en klub, se lahko registrira za drugi klub samo v prestopnem roku. 

Prestopna roka sta dva: 
• pred začetkom tekmovalne sezone (poletni prestopni rok) in 
• pred spomladanskim delom prvenstva (zimski prestopni rok). 

Prestopna roka določi in objavlja organizator tekmovanja. 
 
Igralci, ki prehajajo iz kluba v klub morajo registracijskemu organu dostaviti potrjen 
Prestopni obrazec »Obrazec RL-4«. 
 

VI. POGOJI IN POSTOPEK REGISTRACIJE IGRALCEV 
 

15. člen 

Vsak igralec se lahko prijavi in registrira za klub malega nogometa ter s tem pridobi pravico 
nastopanja v tekmovanjih v organizaciji zveze, kolikor izpolnjuje pogoje po določbah tega 
pravilnika in opravi z njim predpisane postopke. 

16. člen 

Igralec ima pravico biti istočasno registriran le za en klub malega nogometa znotraj ZKMN 
RL ali katerekoli druge zveze malega nogometa v Sloveniji (izvzeti so igralci velikega 
nogometa, igralci veteranskih lig in igralci državnih lig). 

17. člen 

Druge in posebne pogoje v zvezi z registracijo igralcev določa organizator tekmovanja. 



Ravenska liga malega nogometa  Registracijski pravilnik 

 
 

www.ravenska.si  info@ravenska.si 
  

18. člen 

Igralec kluba, ki je prenehal obstajati, se lahko registrira za drug klub in pridobi pravico 
nastopa po določilih 14. člena tega pravilnika razen obveznosti podpisa Prestopnega obrazca 
»Obrazec RL-4« dosedanjega kluba. 

19. člen 

Kadar se združita dva ali več klubov, se igralci za nov klub registrirajo in pridobijo pravico 
nastopa po določilih 14. člena tega pravilnika. 

 

VII. PRIDOBITEV PRAVICE NASTOPA IGRALCEV 
 

20. člen 

Igralec, ki se registrira prvič, pridobi pravico nastopa z uvrstitvijo na uradni seznam 
registriranih igralcev ter z izpolnjevanjem vseh ostalih določil tekmovalnega pravilnika 
(starostna meja, disciplinske prepovedi). 

 
VIII. PRITOŽBENI POSTOPEK 
 

21. člen 

Zoper registracije igralcev se lahko vloži pritožba. 

Pritožbo lahko vložijo vsi posamezniki, člani zveze in organi ter organizacije na območju 
delovanja lige. 
 

22. člen 

Rok za vložitev pritožbe je 15 dni od dneva preteka prestopnega roka. 

Šteje se, da je pritožba pravočasno vložena na sedež lige tudi, če je oddana zadnji dan 
pritožbenega roka priporočeno po pošti. 
 

23. člen 

Pristojni organ iz prejšnjega odstavka mora o pritožbi odločiti v roku 8 dni od dneva prejema 
pritožbe in o tem obvestiti pritožnika. 
 
V primeru, da prvostopenjski organ o pritožbi ne odloči v roku iz 1. odstavka tega člena, se 
šteje, da je pritožba zavrnjena, pritožnik pa lahko vloži v roku 8 dni od izteka prejšnjega roka 
pritožbo na drugostopenjski organ. 
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24. člen 

Pritožbo zoper registracije igralcev se vloži pri organizatorju tekmovanja, katere 
prvostopenjski organ je sprejel s pritožbo izpodbijano odločitev o registraciji. 

O pritožbi odloča na drugi stopnji pritožbena komisija. 

 
 
IX. PREKRŠKI V REGISTRACIJSKIH POSTOPKIH 
 

25. člen 

Če dva ali več klubov predložijo v istem prestopnem roku Registracijski obrazec »Obrazec 
RL-2« ali Prestopni obrazec »Obrazec RL-4« za istega igralca, bo prvostopni registracijski 
organ lige malega nogometa igralca registriral za tisti nogometni klub, za katerega je podpisal 
prvi veljavni Registracijski obrazec »Obrazec RL-2« ali Prestopni obrazec »Obrazec RL-
4« (10. člen tega pravilnika). 

26. člen 

Če se v pritožbenem postopku ugotovi, da je igralec istočasno registriran za dva ali več 
klubov, je veljavna prva registracija igralca v prestopnem roku. 

27. člen 

V primeru kršitev določb prejšnjih členov tega poglavja se proti igralcu kakor tudi proti 
klubu, kolikor je vedel ali pa bi moral oziroma mogel vedeti za nepravilnosti pri registraciji, 
lahko uvede disciplinski postopek po določbah disciplinskega pravilnika zveze. 

 

X. NAČIN VODENJA EVIDENCE REGISTRIRANIH IGRALCEV 

 

28. člen 

Organizator tekmovanja vodi register registriranih igralcev, kjer so shranjeni vsi podatki in 
registracijska dokumentacija, ki je bila uporabljena pri registracijskem postopku posameznega 
igralca.  
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29. člen 

V register igralcev se vpisuje: 

• registrsko kodo 
• ime in priimek igralcev 
• enotno matično številko občana (EMŠO) 
• ime kluba 
• datum registracije 
• člen tega pravilnika, po katerem je bil igralec registriran 
• datum pravice nastopa. 

Mapa registriranih igralcev je sestavljena iz Registracijskih obrazcev »Obrazci RL-2« ali/in 
Prestopnih obrazcev »Obrazci RL-4« zloženih ločeno po klubih in zaporednih registrskih 
kodah. 

 
 
XI. ROKI V REGISTRACIJSKIH POSTOPKIH 
 

30. člen 

Roki, ki jih določijo organi lige se na predlog prizadetega lahko podaljšajo, če so za to 
upravičeni razlogi. 

Podaljšanje roka se mora predlagati pred iztekom prvotno določenega roka. 
 
 
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

31. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati dne 30.2.2010. 

 

 


