
 

 

 

 

 

Okrožnica 21/11 

 

 

Ljubljana, 31.08.2011 Št.: 21/11 Ozn.: GS TR/AZ 

 

 

Zadeva: Futsal  

 

 

Spoštovani! 
 

Obveščamo Vas, da je Odbor NZS za nujne zadeve na 4. korespondenčni seji dne 30.08.2011 potrdil 

koledar NZS za futsal tekmovanja za tekmovalno leto 2011/2012, sprejel Pravilnik NZS za futsal, dopolnil 

21. člen Disciplinskega pravilnika NZS in imenoval člane organov odločanja na področju futsala za 

mandatno obdobje 2011-2015. 

Koledar NZS za futsal tekmovanja za tekmovalno leto 2011/2012  

Koledar tekmovanj za tekmovalno leto 2011/2012 je pripravljen in usklajen s koledarjem tekmovanj UEFA 

(angl. International futsal – match dates for the 2011/2012 season). V koledarju so okvirno zajeta članska 

tekmovanja in tekmovanja v mlajših kategorijah (U21, U18, U15, U13) ter predvidene reprezentančne 

aktivnosti.  

Pravilnik NZS za futsal  

Pravilnik sledi načelu ureditve futsala na način, s katerim se preprečuje dvotirnost regulative, in sicer 

tako, da so predmet normiranja samo tekmovalna, registracijska in disciplinska pravila oziroma razmerja, 

ki zahtevajo posebno ureditev glede na splošna pravila NZS, medtem ko se v skladu z izrecnim določilom 

drugega odstavka 1. člena predloga pravilnika glede vprašanj, ki s pravilnikom za futsal niso posebej 

urejena, uporablja splošna pravila NZS. Doprinos predlaganega pravilnika je med drugim tudi dosledno 

upoštevanje vloge in pristojnosti Komisije NZS za mali nogomet v skladu z določbo petega odstavka 38. 

člena Statuta NZS. Pravilnik pri uporabi terminov in ureditvi razmerij, z namenom zasledovanja enotnega 

sistema normiranja, sledi dikciji, kot jo podajajo pravilniki, ki obsegajo splošne določbe (Tekmovalni 

pravilnik NZS, Disciplinski pravilnik NZS, Pravilnik NZS o registraciji in statusu igralcev), ter Statut NZS.  

Dopolnitev Disciplinskega pravilnika NZS  

V posledici potrebe po določitvi nekaterih posebnih pravil v zvezi z disciplinsko odgovornostjo v malem 
nogometu (33. člen Pravilnika NZS za futsal), je bilo potrebno hkrati s sprejetjem Pravilnika za futsal 
sprejeti tudi spremembe Disciplinskega pravilnika NZS, s katerimi se vzpostavi pravno podlago za 
dopustnost specialne ureditve z drugim pravilnikom.  
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V skladu z drugim odstavkom 3. člena Disciplinskega pravilnika NZS se namreč določila tega pravilnika 
nanašajo tudi na mali nogomet, razen če je to s tem pravilnikom izrecno izključeno, pri čemer pravilnik 
takšne izrecne izključenosti ne določa. 
 
Disciplinski pravilnik NZS se je v 21. členu dopolnil tako, da se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 'Kazen 

prepovedi nastopanja iz drugega in tretjega odstavka tega člena se sme za mali nogomet določiti 

drugače.' 
 

Imenovanje članov organov na področju futsal za mandatno obdobje 2011-2015  

V skladu z določili Statuta NZS so se za mandatno obdobje 2011 - 2015 imenovali organi odločanja (1. 

stopnja) za področje futsala, in sicer:  

- Stanko Damiš, vodja tekmovanj; 

- Bojan Gliha, namestnik vodje tekmovanj; 

- Ludvik Faflek, disciplinski sodnik za področje futsala.  

 
V skladu z določili 36. in 37. člena Statuta NZS odločajo samostojno in neodvisno v svoji pristojnosti (tudi 
o zadevah s področja futsala) na prvi stopnji tudi registracijska komisija NZS in komisija NZS za status in 

agente igralcev ter komisija NZS za pritožbe (na drugi stopnji). 
 
V prilogi vam pošiljamo koledar NZS za futsal tekmovanja 2011/2012 in Pravilnik NZS za futsal, v primeru 
dodatnih vprašanj pa se lahko obrnete na strokovno službo NZS (Stane Kokalj, izvršni sekretar za futsal; 
01 5300 411, stane.kokalj@nzs.si).   
 
 
S spoštovanjem, 
 

 

Nogometna zveza Slovenije 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

 

 
Pripravil: glavna pisarna NZS; 

Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Klubi malega nogometa (v tekmovanjih NZS); 

- Člani organov in komisij NZS.  

 

 

Priloge: 

- Koledar futsal tekmovanj 2011/12; 

- Pravilnik NZS za futsal; 

 

- Komisija NZS za mali nogomet; 

- Imenovani člani organov odločanja; 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Arhiv, tu. 

 


