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Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor NZS za nujne zadeve na seji 
dne 30.08.2011 in Izvršni odbor NZS na sejah dne 19.05.2014, 23.06.2014 in 18.06.2015 dopolnil 

 
 

PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE  
ZA FUTSAL 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja organizacijo malega nogometa v Republiki Sloveniji, ter tekmovalna, 

registracijska in disciplinska pravila za mali nogomet. 

(2) Glede vprašanj, ki s tem pravilnikom niso posebej urejena, se uporabljajo splošna pravila 

Nogometne zveze Slovenije. 

 

2. člen 
(1) Za namene tega pravilnika imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen: 

- FIFA: Fédération Internationale de Football Association. 

- NZS: Nogometna zveza Slovenije. 

- MNZ: Medobčinska nogometna zveza. 

- RS: Republika Slovenija. 

- IFAB: Odbor mednarodne nogometne zveze (the International Football Association Board). 

- Nogometni klub: pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki veljajo v RS, ima sedež v RS, 

je vpisana v register klubov NZS, je član tiste MNZ, na območju katere ima sedež in ima najmanj eno 

nogometno ekipo v uradnem tekmovanju NZS. 

- Futsal: mali nogomet, ki se igra v skladu s Pravili igre za futsal, ki jih sprejema FIFA. 

- KMN: klub malega nogometa je pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki veljajo v RS, 

ima sedež v RS, je vpisana v register klubov malega nogometa NZS, je član tiste MNZ, na območju 

katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v uradnem tekmovanju NZS. 

- Ekipa: ekipa, s katero KMN tekmuje na tekmovanju pod okriljem NZS. 

- Igralec: vsak igralec malega nogometa, ki je registriran pri NZS. 

- Liga: prvenstveno tekmovanje KMN pod okriljem NZS. 

- SFL: Slovenska futsal liga. 

- MLMN: Medobčinska liga malega nogometa.  

- SNL: Slovenska nogometna liga. 

- SML: Slovenska mladinska liga. 

- SKL: Slovenska kadetska liga.  

- IO NZS: Izvršni odbor NZS, ki je izvršilni organ NZS. 

(2) Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak 

izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno. 

 
3. člen 

Komisija NZS za mali nogomet skrbi za razvoj malega nogometa v RS, pripravlja predloge za 
tekmovanje in skrbi za druge zadeve v zvezi z malim nogometom.  
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4. člen 
Vse javne tekme v malem nogometu, ki jih vodijo organizatorji tekmovanj v malem nogometu v RS, 
se morajo igrati po Pravilih igre za futsal, ki jih sprejema FIFA, sklepih IFAB, odločbah NZS ter drugih 
predpisih NZS.  

 
 

II. SISTEM TEKMOVANJ 

 
5. člen 

(1) Organizator tekmovanj v malem nogometu je NZS. 

(2) NZS lahko za organizacijo posameznega tekmovanja v malem nogometu določi tudi drugega 

organizatorja.  

 
6. člen 

(1) Tekmovanja v malem nogometu v RS so prvenstvena in pokalna.  

(2) Stopnje prvenstvenih tekmovanj v malem nogometu so: 

a. medobčinska: MLMN, 

b. tretja državna: 3. SFL, 

c. druga državna: 2. SFL in 

d. prva državna: 1. SFL.  

(3) Stopnji pokalnega tekmovanja v malem nogometu sta: 

a. medobčinska in 

b. državna. 

(4) Organizacijo in potek pokalnih tekmovanj v malem nogometu in tekmovanj 1. SFL, 2. SFL ter 3. 

SFL, določi IO NZS s Propozicijami, ki jih sprejme na predlog Komisije NZS za mali nogomet.  

 
7. člen 

(1)  Na tekmovanjih v malem nogometu lahko nastopajo KMN.  
(2) V isti stopnji tekmovanja lahko nastopa ena ekipa istega KMN. 
(3) KMN lahko z drugo člansko ekipo nastopajo v nižji stopnji prvenstvenega tekmovanja. 
(4) Za drugo člansko ekipo KMN lahko nastopajo igralci, ki: 
- so registrirani za KMN, 
- v istem dnevu niso nastopili za prvo člansko ekipo KMN, ki tekmuje v višji stopnji tekmovanja.  
(5) Če druga članska ekipa KMN osvoji mesto, ki prinaša napredovanje v višjo stopnjo tekmovanja, ne 
more napredovati, če s tem ni več izpolnjen pogoj iz tretjega odstavka tega člena. Pravica 
napredovanja v tem primeru pripada naslednje uvrščeni ekipi.  
(6) Druga članska ekipa KMN nima pravice nastopa v pokalnem tekmovanju v malem nogometu.  

 
8. člen 

(1) KMN imajo ekipe mlajših tekmovalcev. 
(2) Sistem tekmovanj ekip mlajših tekmovalcev in sodelovanje KMN določi IO NZS s Propozicijami, ki 
jih sprejme na predlog Komisije NZS za mali nogomet.   
 
(3) Sodelovanje v organiziranem tekmovanju v malem nogometu za ekipe mlajših tekmovalcev je 
obvezno za vse KMN, ki tekmujejo v 1. SFL, 2. SFL in 3. SFL. 
 
 
III. ORGANIZACIJA TEKMOVANJ 
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9. člen 

(1) Tekmovalno leto malega nogometa se začne 1. julija tekočega leta in konča 30. junija 
naslednjega leta.  
(2) Igralni dan v 1. SFL, 2. SFL in 3. SFL je praviloma petek. Organizator tekmovanja v malem 
nogometu lahko s sklepom določi igralni dan tudi na druge dni v tednu.  
 

10. člen 
(1) Organizator tekmovanja v malem nogometu določi tekmovalni koledar praviloma dva meseca 
pred začetkom tekmovanja.  
(2) Tekmovalne pare določi organizator tekmovanja v malem nogometu z žrebom. Tekmovalni 
razpored se določi po Bergerjevih lestvicah, ki so   sestavni del tega pravilnika (Dodatek 1) .  
 

11. člen 
(1) Tekmovalnega koledarja in razporeda po določitvi praviloma ni mogoče spreminjati. Organizator 
tekmovanja v malem nogometu lahko s sklepom spremeni določitev tekmovalnega koledarja in 
razporeda v primeru naknadnih obveznosti oziroma tekem reprezentance Slovenije v malem 
nogometu, in v primerih, določenih s Tekmovalnim pravilnikom NZS. 
(2) Organizator tekmovanja v malem nogometu lahko preloži tekmo, če sta v reprezentanco 
Slovenije v malem nogometu povabljena dva ali več igralcev KMN, ki predlaga preložitev najmanj 
pet dni pred delegirano tekmo. 
 
 
IV. ORGANIZACIJA TEKEM 
 

12. člen 
(1) Tekme se igrajo na igriščih, ki morajo biti registrirana pri NZS. Tekme v 1. SFL, 2. SFL in 3. SFL, ter 
tekme pokalnega tekmovanja v malem nogometu, se igrajo izključno v dvoranah, katerih primernost 
se presoja v skladu s kriteriji, določenimi s Propozicijami.  
(2) Organizacija posamezne tekme v malem nogometu se določi s sklepom tekmovalnega organa 
tekmovanja v malem nogometu.  
(3) Dan in uro začetka tekme mora organizator tekmovanja v malem nogometu sporočiti najmanj 15 
dni pred dnem tekme, če Propozicije ne določajo drugačnega roka. 
 

13. člen 
(1) Igralni čas tekem je 2 x 20 minut z največ 15 minutnim odmorom med polčasoma. Določilo je 
obvezno upoštevati na vseh tekmah v SFL in Pokalu NZS. Igralni čas tekem na tekmovanjih mlajših 
ekip določajo Propozicije. 
 

14. člen 
(1) Tekme v 1. SFL, 2. SFL, 3. SFL in tekme pokalnega tekmovanja v malem nogometu sodita dva 
sodnika. 
 
(2) Tekme v MLMN sodi eden ali dva sodnika. Število sodnikov, ki sodijo tekme v MLMN določi 
organizator tekmovanja s Propozicijami.  
(3) Organizator tekmovanja za vsako tekmo določi delegata tekme. V primeru njegove odsotnosti 
opravlja vlogo delegata glavni sodnik. 
 
 
V. POGOJI NASTOPANJA NA TEKMI 
 

15. člen 
(1) Na tekmi lahko nastopijo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik in imajo pravico 
nastopa. 
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(2) Vsak KMN lahko za posamezno tekmo prijavi največ dva igralca, ki nista državljana Evropske 
unije. 
 

16. člen 
(1) Tekme se igrajo po pravilih igre za mali nogomet. 
(2) Ekipe v 1. In 2. SFL morajo imeti na začetku tekme najmanj 7 (sedem) fizično prisotnih igralcev. 
(3) Vsaka ekipa lahko na posamezni tekmi prijavi največ 14 igralcev, ki imajo pravico nastopa. 

(4) Kot nastop igralca v futsal tekmovanju se šteje, če je igralec vpisan v zapisnik tekme. 
 

17. člen 
(1) Na tekmah v malem nogometu je število menjav igralcev neomejeno.  
(2) Menjave igralcev se izvedejo v označenem prostoru pri sredini igrišča, na mestu, kjer so rezervne 
klopi in prostor za delegata, časomerilca in zapisnikarja tekme. 
 

18. člen 
(1) Dresi, hlačke in nogavice igralcev posamezne ekipe morajo biti enakobarvne in enakokrojne.  
(2) Dresi igralcev morajo biti takšne barve, da se ekipi razlikujeta. Dresi vratarjev se morajo 
razlikovati od barve dresov ostalih igralcev na tekmi in sodnikov.  
(4) Dresi morajo biti na hrbtni strani oštevilčeni v skladu s prijavo v zapisnik tekme. Če postane 
vratar eden izmed igralcev, mora imeti na dresu isto številko, kot jo je imel pred zamenjavo. 
(5) Igralci morajo nositi ščitnike za noge in nogavice, ki morajo ščitnike povsem pokrivati. 
 

19. člen 
(1) Na prvenstvenih in pokalnih tekmah v malem nogometu lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih 
identiteto ugotovi delegat pred začetkom tekme na podlagi športne izkaznice, ki jo predpiše NZS.  
(2) Če se pri ugotavljanju istovetnosti (primerjava s fotografijo) pojavi sum glede identitete igralca, 
sme delegat zahtevati osebno izkaznico, potni list ali drugo veljavno javno listino, opremljeno s 
fotografijo igralca. Če se tudi na ta način identiteta igralca ne more zanesljivo ugotoviti, igralec na 
tekmi ne sme nastopiti. 
(3) Izjemoma se identiteta igralca ugotavlja kasneje. Ugotavljanje identitete igralca po končani tekmi 
mora biti zapisniško potrjeno. 
(4) Na tekmah v 1. SFL , 2. SFL, U21 in Pokalu NZS, ekipe s klopi vodijo trenerji s predpisano Futsal 
licenco NZS. 
 

20. člen 
(1) Vsi igralci, ki nastopajo na tekmovanjih v malem nogometu, morajo biti zdravniško pregledani. 
(2) Veljavnost zdravniškega potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena je 12 mesecev, razen če 
zdravniško potrdilo ne določa drugačnega roka veljavnosti. 
(3) Zdravniški pregledi morajo biti vpisani v sistem zapisnika. 
  
 
VI. REZULTATI TEKEM IN UGOTAVLJANJE UVRSTITVE EKIP 
 

21. člen 
(1) Na prvenstveni tekmi v malem nogometu dobi zmagovalec tekme tri točke, poraženec pa nič 
točk.  
(2) V primeru neodločenega rezultata dobi vsaka ekipa eno točko. 
(3) V primeru registracije tekme po uradni dolžnosti, se tekma registrira z rezultatom 5:0. 
 

22. člen 
(1) Uvrstitev ekipe na prvenstvenem tekmovanju v malem nogometu se določa na podlagi števila 
osvojenih točk, tako, da več točk pomeni boljšo uvrstitev. 
(2) Če dve ali več ekip osvoji enako število točk in je potrebno  razvrstitev odrediti zaradi ugotovitve: 
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- katera ekipa je prvak, 
- katera ekipa je izpadla iz lige, 
- kakšna je razvrstitev ekip pred končnico prvenstva, 
- končne razvrstitve na lestvici, se njihova mesta na lestvici odredijo na podlagi naslednjih 

zaporednih kriterijev: 
- število točk iz medsebojnih srečanj, 
- razlika med danimi in prejetimi goli v medsebojnih srečanjih, 
- število doseženih zadetkov v gosteh v medsebojnih srečanjih, 
- gol razlika iz vseh tekem, 
- število danih zadetkov na vseh tekmah, 
- število zadetkov v gosteh na vseh tekmah, 
- fair play uvrstitev ekip, 
- žreb. 

 
23. člen 

Rezultati končnice štejejo kot končni vrstni red tekmovanja. 
 

24. člen 
Če se v MLMN igra po enokrožnem ali drugačnem sistemu, se ugotavljanje uvrstitve določi v 
Propozicijah. 
 

25. člen 
Če se ekipa, ki tekmuje v SFL, odpove nastopanju na zagotovljeni stopnji tekmovanja v naslednjem 
tekmovalnem letu, ali se pravočasno ne prijavi na tekmovanje, o nadomestitvi ekipe odloči 
organizator tekmovanja v malem nogometu. 
 
 
VII. PRAVICA NASTOPA 
 

26. člen 
(1) Igralec sme v istem dnevu nastopiti praviloma na eni tekmi malega nogometa, razen če 
Propozicije ne določajo drugače. 
(2) Na tekmah članov lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 17 let. S 
posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v članski kategoriji, ki mora biti vpisano v športni 
izkaznici, lahko na tekmah članov nastopajo tudi igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 16 let. 
(3) Pravico nastopa na tekmovanju v malem nogometu za ekipe mlajših igralcev in njegovih 
kategorijah opredeljujejo Propozicije. 
 

27. člen 
(1) Pravico nastopa v ekipi KMN imajo igralci vseh nogometnih klubov, razen: 

a.) igralci klubov 1. SNL in 2. SNL, 
b.) igralci klubov 1. SML in 2. SML in 
c.) igralci klubov 1. SKL in 2. SKL. 

(2) Pravico nastopa igralec izgubi takoj, ko se registrira za klub iz prejšnjega odstavka tega člena. 
 
 
VIII. REGISTRACIJA IGRALCEV IN PRESTOPNI ROK 
 

28. člen 
(1) Registracija je obvezna za vse igralce, ki nastopajo na tekmovanjih v malem nogometu, ki jih 
ureja ta pravilnik. 
(2) O registraciji igralcev malega nogometa odloča Registracijska komisija NZS v skladu z določili 
Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralcev. 
(3) Vsako registracijo je potrebno posredovati vsem MNZ in KMN, ki nastopajo v SFL. 
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29. člen 

(1) Igralec je lahko istočasno registriran za en KMN. 
(2) Igralci nogometnih klubov s pravico nastopa na tekmovanjih v malem nogometu so lahko 
istočasno registrirani za nogometni klub in za KMN. 
(3) Igralcu KMN, ki se registrira za nogometni klub iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika, 
preneha registracija za KMN. 
(4) Igralec KMN, ki se registrira za nogometni klub iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika brez 
izpisnice KMN, se ne more registrirati za drug KMN brez izpisnice dosedanjega KMN, razen če gre za 
prestop v prestopnem roku. 
 

30. člen 
Prestopni rok za igralce KMN določi IO NZS. 
 
 
IX. NADOMESTILO ZA VZGOJO IN USPOSABLJANJE IGRALCA 
 

31. člen 

(1) Če ta pravilnik ne določa drugače, se glede vzgoje in usposabljanja igralca in obveznosti plačila 

nadomestila uporabljajo določila Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralca.  

(2) Višina nadomestila za prestope igralcev iz KMN v KMN se določi na naslednji način: 

 

KLUB V KATEREGA PREHAJA 

IGRALEC IN JE PLAČNIK 

NADOMESTILA 

KLUB IZ KATEREGA PREHAJA 

IGRALEC IN JE PREJEMNIK 

NADOMESTILA 

VIŠINA NADOMESTILA (V EUR) 

1. SFL 1. SFL 

2. SFL 

3. SFL 

MLMN 

800,00 

400,00 

400,00 

400,00 

2. SFL 1. SFL 

2. SFL 

3. SFL 

MLMN 

300,00 

300,00 

300,00 

300,00 

3. SFL 1. SFL 

2. SFL 

3. SFL 

MLMN 

300,00 

200,00 

200,00 

200,00 

MLMN 1. SFL  

2. SFL 

3. SFL 

MLMN 

300,00 

200,00 

200,00 

200,00 
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(3) Nadomestilo za prestop igralca iz NK v KMN in obratno, določeno v skladu z določili Pravilnika NZS 

o registraciji in statusu igralca, ter nadomestilo za prestop igralca iz KMN v KMN, določeno v skladu z 

določili tega pravilnika, se za igralca, ki je v zadnjem tekmovalnem letu pred prestopom odigral 

najmanj pet tekem za reprezentanco Slovenije v malem nogometu, pomnoži s faktorjem 2. 

 

 
 
X. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 
 

32. člen 
(1) Če ta pravilnik ne določa drugače, se za presojo disciplinske odgovornosti igralcev, trenerjev, 
sodnikov in vseh uradnih oseb, KMN in agentov igralcev za kršitve Pravil igre za futsal, statutov, 
pravilnikov, navodil, sklepov in odločb NZS, FIFA in UEFA in Etičnega kodeksa FIFA, pravil športnega 
obnašanja ter za druge kršitve discipline na tekmovanjih v malem nogometu v organizaciji NZS 
oziroma pod okriljem NZS uporabljajo določila Disciplinskega pravilnika NZS. 
(2) Za odločanje v disciplinskem postopku je pristojen disciplinski organ NZS. 
 

33. člen 
Kršitev obveznosti sodelovanja v organiziranem tekmovanju v malem nogometu za ekipe mlajših 
tekmovalcev (tretji odstavek 8. člena tega pravilnika) predstavlja neupravičeni izostanek s tekme. 
Kazen za navedeni disciplinski prekršek se lahko izvrši v breme članske ekipe kršitelja. 
 
XI. PRITOŽBENI POSTOPEK 
 

34. člen 
Če ta pravilnik ne določa drugače, se pritožbeni postopek vodi v skladu s splošnimi pravili NZS.  
 

35. člen 
(1) Proti sklepu tekmovalnega ali disciplinskega organa v zvezi s tekmovanjem v malem nogometu, ki 
se nadaljuje isti ali prvi naslednji dan po izrečenem sklepu, je dovoljena pritožba v roku 30 minut od 
vročitve. 
(2) O pritožbi, vloženi v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, Komisija za pritožbe NZS odloči 
pred nadaljevanjem tekmovanja. Sklep Komisije za pritožbe NZS je dokončen. 
 
 
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

36. člen 
(1) Propozicije, sprejete na podlagi Pravilnika za futsal z dne 23.06.2014, ostanejo v veljavi do 
uveljavitve novih Propozicij, sprejetih na podlagi tega pravilnika. 
 

37. člen 
Do uveljavitve sprememb Pravilnika NZS o registraciji in statusu igralcev, ki bodo urejale 
nadomestilo za vzgojo in usposabljanje igralcev malega nogometa, se za določitev višine 
nadomestila uporabljata določbi drugega in tretjega odstavka 31. člena Pravilnika za futsal z dne 3. 
10. 2005. 
 

38. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za futsal z dne 23.06.2014. 
(2) Ta pravilnik začne veljati z dnem objave na spletni strani NZS.  
(3) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika začnejo veljati z dnem sprejema. 
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Ljubljana, 18.06.2015   

Nogometna zveza Slovenije 
 

Aleksander Čeferin l.r. 
Predsednik NZS 

 
 
 
 
Dodatek 1: Bergerjeve lestvice 
 
3 in 4 udeleženci 

Krog:   

1. 1-(4) 2-3 

2. (4)-3 1-2 

3. 2-(4) 3-1 

 
 
5 in 6 udeležencev 

Krog:    

l. 1-(6) 2-5 3-4 

2. (6)-4 5-3 1-2 

3. 2-(6) 3-1 4-5 

4. (6)-5 1-4 2-3 

5. 3-(6) 4-2 5-1 

 
 
7 in 8 udeležencev 

Krog:     

1. 1-(8) 2-7 3-6 4-5 

2. (8)-5 6-4 7-3 1-2 

3. 2-(8) 3-1 4-7 5-6 

4. (8)-6 7-5 1-4 2-3 

5. 3-(8) 4-2 5-1 6-7 

6. (8)-7 1-6 2-5 3-4 

7. 4-(8) 5-3 6-2 7-1 

 
 
9 in 10 udeležencev 

Krog:      

1. 1-(10) 2-9 3-8 4-7 5-6 

2. (10)-6 7-5 8-4 9-3 1-2 

3. 2-(10) 3-1 4-9 5-8 6-7 

4. (l0)-7 8-6 9-5 1-4 2-3 

5. 3-(l0) 4-2 5-1 6-9 7-8 

6. (l0)-8 9-7 1-6 2-5 3-4 

7. 4-(l0) 5-3 6-2 7-1 8-9 

8. (l0)-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

9. 5-(l0) 6-4 7-3 8-2 9-1 
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11 in 12 udeležencev 

Krog:       

l. 1-(l2) 2-11 3-l0 4-9 5-8 6-7 

2. (l2)-7 8-6 9-5 10-4 ll-3 1-2 

3. 2-(l2) 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 

4. (l2)-8 9-7 10-6 ll-5 1-4 2-3 

5. 3-(l2) 4-2 5-1 6-ll 7-10 8-9 

6. (l2)-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4 

7. 4-(12) 5-3 6-2 7-1 8-ll 9-10 

8. (12)-10 ll-9 1-8 2-7 3-6 4-5 

9. 5-(l2) 6-4 7-3 8-2 9-1 10-ll 

10. (l2)-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 

ll. 6-(l2) 7-5 8-4 9-3 10-2 ll-1 

 
 
 
 


