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PRAVILNIK O DRUGI (B) ČLANSKI EKIPI NOGOMETNEGA KLUBA V MNZM 

 

I. SPLOŠNO 
 

1. člen 

 (1)  
 

S tem pravilnikom so določeni pogoji za nastop druge (B) članske ekipe kluba, vključno z določitvijo 
ravni tekmovanja druge (B) članske ekipe, pogoji igralcev za nastopanje v tej ekipi in postopek 
prijave druge (B) članske ekipe. 

 

II. OSNOVNI POGOJI ZA NASTOP DRUGE ČLANSKE EKIPE NOGOMETNEGA KLUBA 
 

2. člen 

(1)  
 

Drugo (B) člansko ekipo lahko oblikuje le klub, ki s prvo (A) člansko ekipo z veljavno licenco nastopa v 
tekmovanju NZS (t.j. 3. SNL, 2. SNL ali 1. SNL). 

(2) V primeru, da klub za prvo (A) člansko ekipo ne pridobi ali izgubi licenco za nastopanje v 3. SNL, 2. SNL 
ali 1. SNL, pravica do druge (B) članske ekipe avtomatično preneha. 

 

3. člen 

(1)  
 

Klub, ki želi začeti nastopati z drugo (B) člansko ekipo, prične v zadnji ligi MNZ Maribor in lahko 
napreduje oz. vstopi v ligo višje le na osnovi doseženih športnih rezultatov. 

(2) Klub, ki nastopa z drugo (B) člansko ekipo, je dolžan izpolniti vse pogoje in kriterije na podlagi 
Tekmovalnih propozicij MNZM in drugih predpisov MNZM, ki se zahtevajo za tekmovanje ekip v 
določeni ligi. 

 

III. RANG TEKMOVANJA TER NAPREDOVANJE IN NAZADOVANJE TER POKALNO TEKMOVANJE 
 

4. člen 

(1)  

 

Klubi 1. SNL lahko z drugo (B) člansko ekipo nastopajo v tekmovanjih MNZM, v tekmovanje 3. SNL pa 
lahko napredujejo in v nadalje tekmujejo v skladu s Pravilnikom NZS o mladi članski ekipi (U-23) 
nogometnih klubov 1. SNL. 

(2) Klubi 2. SNL in 3. SNL lahko z drugo (B) člansko ekipo nastopajo v tekmovanjih MNZM. 

(3) V primeru, da druga (B) članska ekipa osvoji mesto, ki prinaša napredovanje v 3. SNL, ne more 
napredovati, razen v primeru iz prvega (1) odstavka tega člena. Pravica napredovanja v tem primeru 
pripada naslednje uvrščeni ekipi. 

(4) Druga (B) članska ekipa nima pravice nastopa v pokalnem tekmovanju MNZM. 
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IV. PRAVICA NASTOPA ZA DRUGO EKIPO 
 

5. člen 

(1)  Za drugo (B) člansko ekipo lahko nastopijo le igralci, ki so v skladu s PRSI registrirani za klub in imajo v 
skladu s Tekmovalnimi propozicijami MNZM pravico nastopa za člansko ekipo. 

(2) Igralec, ki izpolnjuje pogoje iz prvega (1) odstavka tega člena, izgubi pravico nastopa na tekmah druge 
(B) članske ekipe, ko odigra 630 minut (tj. skupaj 7 polnih tekem) ali ko nastopi na 11 tekmah prve (A) 
članske ekipe. 

(3) Igralec, ki izpolnjuje pogoje iz prvega (1) odstavka tega člena ima pravico nastopiti za drugo (B) 
člansko ekipo, če znotraj tekmovalnega vikenda (sobota, nedelja, sreda) ni nastopil oz. vstopil v igro 
pri prvi (A) članski ekipi, in hkrati lahko klub na tekmi druge (B) članske ekipe znotraj tekmovalnega 
vikenda (sobota, nedelja, sreda) koristi največ dva (2) igralca, ki sta bila vpisana v zapisnik o tekmi pri 
prvi (A) članski ekipi in nista stopila v igro.  

(4) Igralci do 19 let imajo lahko v tekmovalnem vikendu (sobota, nedelja, sreda) naslednje obremenitve: 

− v mladinski kategoriji imajo neomejen igralni čas, medtem ko v drugi (B) članski ekipi največ 60 
minut; 

− v primeru, da igralec v svoji kategoriji odigra največ 50% igralnega časa, ima pravico nastopa v 
drugi (B) članski ekipi kluba (igralni čas ni omejen). 

 

V. POSTOPEK PRIJAVE DRUGE (B) ČLANSKE EKIPE  
 

6. člen 

(1)  Drugo (B) člansko ekipo je klub v tekmovanja MNZM dolžan prijaviti v razpisanem roku za prijave ekip 
v članska tekmovanja MNZM, in sicer v skladu s Tekmovalnimi propozicijami MNZM ter navodili vodje 
tekmovanj.  

(2) Izpolnjevanje pogojev za vključitev in nastopanje druge (B) članske ekipe v tekmovanjih MNZM 
ugotavlja IO MNZM. 

 

7. člen 

(1)  
 

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

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

(1)  
 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme IO MNZM.  

 

 

Maribor, 27.6.2018 

 

Predsednik MNZ Maribor 

                                                                                                                                                                     Dejan Germič 

 


