
 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 35/12 
 

 

Ljubljana, 21.08.2012 Št.: 35/12 Ozn.: GP EČ/AZ 

 

 

Zadeva: Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja NZS v članski kategoriji – 

popolnitev 3. SNL-vzhod 

 
Spoštovani, 

obveščamo vas, da je Odbor NZS za nujne zadeve zaradi sprememb pri sodelovanju MNZ Ptuj v 

Štajerski nogometni ligi in ustanovitve novega članskega tekmovanja pod okriljem MNZ Ptuj, na 

korespondenčni seji dne 17.08.2012 sprejel ustrezne spremembe in dopolnitve Sklepov za 

tekmovanja NZS v članski kategoriji, ki določajo popolnjevanje lig pod okriljem NZS. 

MNZ Ptuj je namreč dne 19.06.2012 odstopil od ustanoviteljstva Štajerske nogometne lige in z 

novo tekmovalno sezono 2012/13, t.j. s 01.07.2012, pod svojim okriljem ustanovil novo člansko 

tekmovanje, Ptujsko Super Ligo, v katerem bo v tekmovalnem letu 2012/13 nastopalo skupno 10 

ekip s področja MNZ Ptuj, ki so v pretekli sezoni nastopale v 3. SNL-vzhod, Štajerski ligi oziroma v 

1. ligi MNZ Ptuj.  

Zaradi navedenega je Odbor NZS za nujne zadeve sprejel naslednje spremembe in dopolnitve 3. 

točke Sklepov za tekmovanja NZS v članski kategoriji, ki določajo popolnitev 3. SNL-vzhod: 

3. POPOLNJEVANJE LIG 

Obstoječe besedilo 

3. SNL – Vzhod 

Po končanem prvenstvu se 1. uvrščena ekipa 
neposredno uvrsti v 2. SNL. 
Iz 3. SNL – Vzhod neposredno izpadeta 13. in 14. 
uvrščena ekipa, glede na izpadle ekipe iz 2. SNL pa 
lahko tudi 12. in 11. uvrščena ekipa. 

 
3. SNL – Vzhod v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 2. do 10. mesta v preteklem TL = 
9; 

Novo besedilo 

3. SNL – Vzhod 

(1) Po končanem prvenstvu se 1. uvrščena 
ekipa neposredno uvrsti v 2.SNL. 

(2) Iz 3. SNL – Vzhod neposredno izpadejo 
12., 13. in 14. uvrščena ekipa, glede na 
izpadle ekipe iz 2. SNL pa lahko tudi 11. 
uvrščena ekipa. 

3. SNL – Vzhod v novem TL tvorijo: 
(a) ekipe uvrščene od 2. do 10. mesta v 

preteklem TL = 9; 
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- izpadle ekipe iz 2. SNL = 0 – 2; 
- prvak Pomurske in Štajerske lige = 2; 

- morebitna dodatna prosta mesta: 
1 prosto mesto – 11. uvrščena ekipa 3. SNL – Vzhod 
v preteklem TL 
2 prosti mesti – 11. in 12. uvrščena ekipa 3. SNL – 
Vzhod v preteklem TL 
3 prosta mesta – 11. in 12. uvrščena ekipa 3. SNL – 
Vzhod v preteklem TL ter zmagovalec kvalifikacij 
med 2. uvrščenima ekipama Pomurske in Štajerske 
lige 

(b) izpadle ekipe iz 2. SNL = 0 – 2; 
(c) prvak Pomurske in Štajerske lige = 2; 
(d) zmagovalec dodatnih kvalifikacij med 

prvakom Ptujske Super lige in 
zmagovalcem drugouvrščenih ekip 
Štajerske in Pomurske lige = 1; 

Morebitna dodatna prosta mesta: 
- 1 prosto mesto – 11. uvrščena ekipa 3. 

SNL – Vzhod v preteklem TL; 
- 2 prosti mesti –  11. in 12. uvrščena 

ekipa 3. SNL – Vzhod v preteklem TL. 

 

 

Za dodatne informacije vam je na voljo tekmovalni oddelek v okviru strokovne službe NZS. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

  

Priloga: 

- Sklepi za tekmovanja NZS v članski kategoriji, V2.0, čistopis z dne 21.08.2012; 

 

 

Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 

- Člani organov in komisij NZS; 

- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS). 

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc; 

- Arhiv, tu. 
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Na podlagi določil Statuta NZS in Tekmovalnega pravilnika NZS je Izvršni odbor NZS na seji dne 
08.03.2007 sprejel ter na sejah dne 29.06.2009, 20.06.2012 in 17.08.2012 spremenil in dopolnil 
 

Sklepe za tekmovanja v organizaciji NZS  
v članski kategoriji 

 
 

1. TEKMOVALNI SISTEM 

1. Slovenska nogometna liga (v nadaljevanju: 1. SNL): 10 ekip – štirikrožni sistem (36 krogov);  
2. Slovenska nogometna liga (v nadaljevanju: 2. SNL): 10 ekip – trikrožni sistem (27 krogov);  
3. Slovenska nogometna liga – zahod (v nadaljevanju: 3. SNL – Z): 14 ekip – dvokrožni sistem (26 
krogov); 
3. Slovenska nogometna liga – vzhod (v nadaljevanju: 3. SNL – V): 14 ekip – dvokrožni sistem  (26 
krogov). 
 

2. TEKMOVALNA OBMOČJA V SLOVENIJI 

Slovenija je razdeljena na 9 tekmovalnih območij, ki so enaka območjem medobčinskih nogometnih 
zvez (v nadaljevanju: MNZ). 
 
Posamezne 3. SNL tvorijo klubi iz naslednjih MNZ: 
3. SNL – Z: MNZ Koper, MNZ Nova Gorica, MNZ Gorenjska in MNZ Ljubljana;  
3. SNL – V: MNZ  Celje, MNZ Maribor,  MNZ Ptuj, MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava. 
 
 

3. POPOLNJEVANJE LIG 

1. SNL 
Po končanem prvenstvu  10. uvrščena ekipa neposredno izpade v 2. SNL,  9. uvrščena ekipa pa igra 
dve kvalifikacijski tekmi z 2. uvrščeno ekipo 2. SNL. 
 
 

1. SNL v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 1. do 8. mesta v preteklem TL    =  8 
- 1. uvrščena ekipa 2. SNL v preteklem TL     =  1 
- zmagovalec kvalifikacij med 9. uvrščeno ekipo 1. SNL in  
  2. uvrščeno ekipo 2. SNL v preteklem TL     =    1 
 
2. SNL 
Po končanem prvenstvu se 1. uvrščena ekipa neposredno uvrsti v 1. SNL, 2. uvrščena ekipa pa igra 
dve kvalifikacijski tekmi z 9. uvrščeno ekipo 1. SNL. 
 
Iz 2. SNL v ustrezno 3. SNL (Zahod ali Vzhod) neposredno izpadeta 9.  in 10. uvrščena ekipa. 
 

2. SNL v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 3. do 8. mesta v 2. SNL v preteklem TL   =  6 
- izpadla ekipa iz 1. SNL v preteklem TL     =  1 
- poraženec kvalifikacije med 9. uvrščeno ekipo 1. SNL in    =  1 
  2. uvrščeno ekipo 2. SNL v preteklem TL 
- 1. uvrščena ekipa 3. SNL – Zahod v preteklem TL    =  1 
- 1. uvrščena ekipa 3. SNL – Vzhod v preteklem TL    =  1 
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3. SNL – Zahod 
Po končanem prvenstvu se 1. uvrščena ekipa neposredno uvrsti v 2.SNL.  
Iz 3. SNL – Zahod neposredno izpadeta 13. in 14. uvrščena ekipa, glede na izpadle ekipe iz 2. SNL pa 
lahko tudi 12. in 11. uvrščena ekipa. 
 
3. SNL – Zahod v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 2. do 10. mesta v preteklem TL   = 9 
- izpadle ekipe iz 2. SNL      = 0 – 2 
- prvaki medobčinskih nogometnih lig:  
MNZ Koper/MNZ Nova Gorica      = 1 
MNZ Gorenjska       = 1 
MNZ Ljubljana        = 1 
- morebitna dodatna prosta mesta:  
1 prosto mesto – 11. uvrščena ekipa 3. SNL – Zahod v preteklem TL 
2 prosti mesti - 11. in 12. uvrščena ekipa 3. SNL – Zahod v preteklem TL 
            
 
3. SNL – Vzhod 
Po končanem prvenstvu se 1. uvrščena ekipa neposredno uvrsti v 2.SNL. 
Iz 3. SNL – Vzhod neposredno izpadejo 12., 13. in 14. uvrščena ekipa, glede na izpadle ekipe iz 2. SNL 
pa lahko tudi 11. uvrščena ekipa. 
 
3. SNL –Vzhod v novem TL tvorijo: 
- ekipe uvrščene od 2. do 10. mesta v preteklem TL    =  9 
- izpadle ekipe iz 2. SNL       =  0 – 2 
- prvak Pomurske in Štajerske lige      =  2 
- zmagovalec dodatnih kvalifikacij med prvakom Ptujske Super lige in zmagovalcem drugouvrščenih 
ekip Štajerske in Pomurske lige      =  1 
- morebitna dodatna prosta mesta: 
1 prosto mesto – 11. uvrščena ekipa 3. SNL – Vzhod v preteklem TL 
2 prosti mesti –  11. in 12. uvrščena ekipa 3. SNL – Vzhod v preteklem TL 
 
Posebna določila 
Pogoj za nastopanje klubov v tekmovanjih NZS je licenca, ki jo izda NZS. Pogoji za pridobitev licence in 
postopki za izvedbo licenciranja so opredeljeni v posebnem Pravilniku NZS za licenciranje 

nogometnih klubov. 
 
V tekmovanjih NZS lahko nastopajo le tisti klubi, ki so si tekmovalno pravico pridobili s športnimi 
rezultati in imajo ustrezno licenco NZS za nastopanje. 
 
V posebnih primerih, ki niso opredeljeni v pravilnikih NZS in sklepih organov NZS, ko število ekip v 
posamezni ligi ni popolno, odloča o načinu popolnitve lige IO NZS. 
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4. TEKMOVANJE ZA POKAL NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE 

4.1 Organizator in lastnik pravic 
Organizator in lastnik vseh pravic v zvezi s Pokalom NZS je NZS. NZS organizira finalno tekmo 
praviloma na nevtralnem igrišču, lahko pa organizacijo tekme poveri klubu. 
 
4.2 Število ekip v zaključnem tekmovanju 
V zaključnem delu tekmovanja, ki ga organizira in vodi NZS, sodeluje 28 ekip in sicer: 
a) 10 ekip, članov 1. SNL iz preteklega TL      =  10 
b) 18 ekip, oba finalista pokalnih tekmovanj MNZ     =          18 
SKUPAJ           =  28 
 
4.3 Format tekmovanja 
 
V prvem krogu zaključnega tekmovanja (1/16 finala):  

- nastopa 24 ekip (6 ekip, ki so v preteklem TL 1. SNL dosegli uvrstitve na mesta 5.‐10, in 18 
ekip, ki so si to priborili z uvrstitvijo v finale pokalnih tekmovanj MNZ); 

- če je aktualni pokalni zmagovalec v pretekli sezoni 1. SNL zasedel mesto 5.‐10., ga v prvem 
krogu nadomesti klub, ki je v pretekli sezoni 1. SNL zasedel 4. mesto. V 1. krogu tako ne 
nastopajo ekipe, ki zastopajo Slovenijo v UEFA evropskih klubskih pokalnih tekmovanjih; 

- igra se samo ena tekma; 
- kluba, ki sta se v žreb uvrstila kot finalista pokalnega tekmovanja iste MNZ, se v prvem krogu 

ne moreta pomeriti med seboj; 
- če sta kot nasprotnika izžrebana kluba iz različnih lig v tekoči sezoni, je nižjeligaš avtomatično 

domačin. 
 
V drugem krogu zaključnega tekmovanja (1/8 finala):  

- nastopa 16 ekip (12 ekip kot zmagovalci 1. kroga, in 4 ekipe, ki so v preteklem TL 1. SNL 
dosegli uvrstitve, na osnovi katerih nastopajo v UEFA evropskih klubskih pokalnih 
tekmovanjih); 

- igra se samo ena tekma; 
- kluba, ki sta se v žreb uvrstila kot finalista pokalnega tekmovanja iste MNZ, in sta se uvrstila v 

drugi krog, se tudi v drugem krogu ne moreta pomeriti med seboj; 
- če sta kot nasprotnika izžrebana kluba iz različnih lig v tekoči sezoni, je nižjeligaš avtomatično 

domačin. 
 
V tretjem krogu zaključnega tekmovanja (1/4 finala) nastopa 8 ekip, in sicer se zmagovalci drugega 
kroga v četrtfinalu pomerijo v dveh tekmah. 
 
V četrtem krogu zaključnega tekmovanja (1/2 finala) nastopajo 4 ekip, in sicer se zmagovalci tretjega 
kroga v polfinalu pomerijo v dveh tekmah. 
 
V petem krogu zaključnega tekmovanja (finale) se zmagovalca polfinalnih tekem pomerita na eni 
finalni tekmi, ki se igra na prizorišču, ki ga s sklepom določi IO NZS. 
 
4.4 Nosilci  
Pri žrebu parov (do vključno tretjega kroga), velja sistem nosilcev, ki ga določi NZS. 
 
 
4.5 Marketinške in medijske pravice 
Medijske pravice (npr. televizijske, internetne ipd.) se centralizirajo že od prvega kroga tekmovanja 
naprej in jih trži NZS. 
 
Sponzorske pravice v povezavi s tekmovanjem so v izključni lasti NZS, ki jih tudi trži. 
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Oglaševalske in druge marketinške pravice na finalni tekmi (npr. vstopnina, hospitality, gostinstvo, 
licenčni izdelki ipd.) so v izključni lasti NZS, ki jih tudi trži. 
 
Oglaševalske in druge marketinške pravice na tekmah od 1. do vključno 4. kroga (npr. vstopnina, 
hospitality, gostinstvo ipd.) so v lasti kluba domačina, ki jih tudi trži. Za potrebe centraliziranega 

trženja sponzorstva tekmovanja v krogih od 1.‐4. klub domačin NZS odstopi tri oglasne površine v 
dolžini 6 metrov nasproti morebitnim televizijskim kameram in sicer na sredini vzdolžne črte in ob 
vsakem golu.  
V 4. krogu NZS na tekmah s televizijskim prenosom postavi vrtljive ali LED panoje na vzdolžni črti in 
na njih koristi 50% razpoložljivega oglasnega prostora, sodelujoča kluba pa vsak 25%. Oglasni prostor 
na statičnih pozicijah za golom, z izjemo omenjenih dveh 6m pozicij, koristi klub domačin. 
 
Z naslova trženja pravic NZS razdeli finančne nagrade v skladu s sklepi organov NZS (točka 4.6). 
 
4.6 Finančne zadeve 
 
4.6.1 Finančne nagrade 
Z naslova trženja pravic iz točke 4.5 NZS razdeli finančne nagrade, in sicer: 

- zmagovalec pokala - 40%; 
- poraženec v finalu - 20%;  
- poraženca v polfinalu - 10%; 
- poraženci v četrtfinalu - 5%.  

 
Višino nagradnega fonda vsako leto določa IO NZS. 
 
4.6.2 Stroški tekem 
Na tekmah 1. in 2. kroga (samo ena tekma) domači klub krije vse stroške organizacije tekme, 
gostujoči klub pa svoje stroške (prevoz, prehrana idr.). Sodniške stroške (po tarifi za 2. SNL) krije NZS. 
 
Na tekmah 3. in 4. kroga (četrtfinale in polfinale; dve tekmi) domači klub krije vse stroške organizacije 
tekme, vključno s sodniškimi stroški (po tarifi za 1. SNL), gostujoči klub pa svoje stroške (prevoz, 
prehrana idr.). 
 
Na finalni tekmi stroške organizacije tekme in sodniške stroške krije NZS (po tarifi za 1. SNL), obe 
ekipi pa svoje stroške (prevoz, prehrana idr.). 
 
 

5. VODENJE TEKMOVANJ 

Organi NZS vodijo tekmovanje 1. in 2. in 3. SNL ter tekmovanje za Pokal NZS (od 1/16  dalje).  
 
NZS lahko vodenje tekmovanja v 1. SNL poveri Združenju klubov 1. SNL in v 3. SNL posamezni MNZ. 
 
 

6. VKLJUČEVANJE V KLUBSKA TEKMOVANJA EVROPSKE NOGOMETNE ZVEZE 

Državni nogometni prvak iz preteklega TL se uvrsti v kvalifikacije za UEFA Ligo prvakov. V kolikor 
državni prvak nima ustrezne UEFA licence, se v kvalifikacije za UEFA Ligo prvakov uvrsti najbolje 
uvrščeni nogometni klub v državnem prvenstvu, ki ima ustrezno UEFA licenco. 
 
Drugouvrščena ekipa v državnem prvenstvu iz preteklega TL (ali tretjeuvrščena ekipa, če je 
drugouvrščena ekipa pokalni prvak) se uvrsti v UEFA Evropsko ligo. V kolikor drugouvrščena ekipa 
(oz. tretjeuvrščena ekipa) nima ustrezne UEFA licence, se v navedeno UEFA tekmovanje uvrsti 
naslednja najbolje uvrščena ekipa v državnem prvenstvu v preteklem TL, ki ima ustrezno UEFA 
licenco. 
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Pokalni zmagovalec iz preteklega TL se uvrsti v UEFA Evropsko ligo, v kolikor ima ustrezno UEFA 
licenco za tekmovanje. V primeru, da je državni prvak hkrati tudi pokalni zmagovalec oziroma pokalni 
zmagovalec nima ustrezne UEFA licence za tekmovanje, se v navedeno UEFA tekmovanje uvrsti 
finalist pokala iz preteklega TL, v kolikor ima ustrezno UEFA licenco. V primeru, da pokalni 
zmagovalec in finalist pokala iz preteklega TL nimata ustrezne UEFA licence za tekmovanje oziroma je 
državni prvak hkrati tudi pokalni prvak in finalist pokala nima ustrezne licence, se v navedeno UEFA 
tekmovanje uvrsti naslednja najbolje uvrščena ekipa v državnem prvenstvu, ki ima ustrezno UEFA 
licenco za tekmovanje.   
 
Na podlagi zgoraj navedenih uvrstitev v kvalifikacije za UEFA Ligo prvakov in UEFA Evropsko ligo se v 
UEFA Evropsko ligo uvrsti tudi naslednje najbolje uvrščena ekipa iz državnega prvenstva v preteklem 
TL, ki ima ustrezno UEFA licenco za tekmovanje. 
 
 

7. NOGOMETNA INFRASTRUKTURA 

Pravilnik za licenciranje nogometnih klubov določa infrastrukturno-varnostne kriterije za nogometne 
objekte, na katerih se lahko nastopa v določenem rangu tekmovanja. 
 
V kolikor se v zaključno tekmovanje za Pokal NZS uvrsti klub, ki nastopa v tekmovanjih MNZ, mora 
pokalne tekme od 1/16 dalje odigrati na objektu, ki izpolnjuje najmanj kriterije za 3. SNL na podlagi 
Pravilnika NZS za licenciranje nogometnih klubov.   
  
Uradne tekme pod razsvetljavo se lahko igrajo le na podlagi dovoljenja ustreznih organov NZS. 
 
Igralna površina iz umetne trave se lahko v uradnih tekmovanjih uporablja le na podlagi dovoljenja 
ustreznih organov NZS. 
 

8. ORGANIZACIJA ŠPORTNIH PRIREDITEV 

Nogometne tekme morajo biti organizirane ob doslednem upoštevanju pravilnikov NZS, UEFA in FIFA 
ter na podlagi veljavnih predpisov in zakonodaje. Nogometni klubi in lastniki oz. upravljavci 
nogometnih objektov morajo upoštevati predvsem določila Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22-
929/1998), Zakona o javnih zbiranjih (Ur.l. RS, št. 59/2002, 05.07.2002) in Uredbo o splošnih ukrepih 
v športnih objektih na športnih prireditvah (Vlada RS, 16.07.2003). 
 
 

9. KOLEDAR TEKMOVANJ IN TEKMOVALNI DNEVI 

Koledar tekmovanj sprejme IO NZS. 
 
Tekmovalna dneva v 1. SNL sta sobota in nedelja, pri čemer mora klub domačin o tem, da želi 
nastopati v soboto, obvestiti organ vodenja tekmovanja najmanj 15 dni pred tekmo. 
 
Tekmovalni dan v 2. SNL je nedelja, klubi pa lahko odigrajo tekme tudi v soboto, če to javijo organu 
vodenja tekmovanja najmanj 15 dni pred tekmo. 
 
Tekmovalni dan v 3. SNL je praviloma sobota, lahko pa klubi odigrajo tekme tudi v nedeljo, če to 
javijo organu vodenja tekmovanja najmanj 15 dni pred tekmo. 
 
Izjemoma, na podlagi koledarja tekmovanj, na osnovi vloge, soglasja klubov ter ob soglasju organa 
tekmovanja, se tekma lahko odigra tudi kak drug dan. 
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10. IGRALCI, KI NIMAJO SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA OZIROMA DRŽAVLJANSTVA 
DRŽAV EVROPSKE UNIJE (EU) 

Na prvenstveni ali pokalni tekmi lahko ekipa za tekmo prijavi (med 18 igralci) naslednje število 
igralcev, ki nimajo slovenskega državljanstva oziroma državljanstva držav EU: 
1. SNL: 3 igralci; 
2. SNL: 1 igralec; 
3. SNL: 1 igralec. 
 
V kolikor se v pokalu ali kvalifikacijskih tekmah srečata dve ekipi iz različnih lig, ima ekipa iz nižje lige 
pravico do enakega števila tujcev, kot ekipa iz višje lige.   
 
 

11. ČETRTI SODNIK 

Funkcija četrtega sodnika se uporablja na tekmah 1. SNL ter pokalnem tekmovanju od 1/4 dalje. 
 
 

12. DELEGAT 

Za vsako prvenstveno in pokalno tekmo odredi tekmovalni organ delegata tekme, ki je predstavnik 
organizatorja tekmovanja in ima funkcijo glavnega nadzornika tekme s pravicami in obveznostmi po 
predpisih NZS. 
 
Delegat lahko hkrati na tekmi opravlja tudi funkcijo kontrolorja sojenja. 
 
 

13. IME EKIPE 

Ime ekipe je praviloma lahko sestavljeno največ iz dveh besed, od katerih je ena obvezno uradno ime 
nogometnega kluba,pod katerim je vpisan v javni register pravnih oseb. 
 
Ime ekipe se pred tekmovanjem prijavi pristojnemu vodstvu tekmovanj in mora biti znano na dan 
žrebanja tekmovalnih parov in se v času enega tekmovalnega leta lahko spremeni samo enkrat – 
praviloma po končanem jesenskem delu prvenstva. 
 
Imena ekip nogometnega kluba v tekmovanjih odobrijo organi NZS. 
 
 

14. PROTIDOPINŠKA KONTROLA 

Na prvenstvenih in pokalnih tekmah se v skladu s pravilnikom OKS lahko izvrši protidopinška kontrola 
igralcev. Za izvedbo je pristojna ustrezna komisija OKS v sodelovanju z zdravstveno komisijo NZS. 
 
 

15. TAKSE ZA POSTOPKE ORGANOV NZS 

IO NZS predpiše višino taks za uradne postopke pred organi NZS, in sicer: 
- pritožbene takse, 
- takse za registracijo igralcev, 
- takse za prejete javne opomine, 
- takse za pridobitev in izdajo mednarodnih certifikatov. 

 
V primeru ugodne rešitve pritožbe, se pritožbena taksa vrne pritožniku. V kolikor je pritožba 
upravičena iz razlogov, ki niso povezani z odločitvami prvostopenjskih organov NZS (npr. nova dejstva 
in dodatni materialni dokazi), se pritožbena taksa pritožniku ne vrne. 
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16. NOGOMETNE ŽOGE 

Za prvenstvene in pokalne tekme je klub domačin dolžan zagotoviti kvalitetne žoge iste znamke in 
primerljive kakovosti.  
 
Žoge morajo imeti eno od naslednjih oznak:  

- FIFA APPROVED;  
- FIFA INSPECTED; ali  
- International Matchball Standars. 

 

 Število žog 

1. SNL 10 

2. SNL 8 

3. SNL 3 

Pokal NZS 8 

 

17. POBIRALCI ŽOG 

Organizator tekme mora organizirati pobiralce žog, ki morajo odgovorno opravljati svoje naloge za 
nemoten potek tekme na podlagi predpisanega protokola (angl. UEFA Mulitple Ball System). 
 

 Število pobiralcev žog 

1. SNL 10 

2. SNL 8 

3. SNL 6 

Pokal NZS 8 

 
 

18. KOMENTIRANJE SOJENJA 

Komentiranje sojenja ni prepovedano, se pa šteje kot disciplinski prekršek, v kolikor presega meje 
korektnega ocenjevanja in škodi ugledu nogometa. 
 
 

19. TRENERJI, DRŽAVLJANI SLOVENIJE 

Trenerji morajo imeti za vodenje ekip ustrezno licenco ZNTS, izdano na podlagi Pravilnika ZNTS o 
podeljevanju licenc. 
 
 

20. TUJI TRENERJI 

Tuji trenerji, ki niso državljani R Slovenije in prihajajo iz držav, ki imajo podpisano pogodbo o 
priznavanju strokovne usposobljenosti s strani UEFA, morajo imeti za pridobitev ustrezne licence za 
vodenje ekip 1. SNL in 2. SNL strokovni naziv trener PRO in za vodenje 3. SNL najmanj naziv trener A, 
priznan s strani UEFA. 
 
Tuji trenerji, ki prihajajo iz držav, katere nimajo podpisane pogodbe o priznavanju strokovne 
usposobljenosti s strani UEFA, lahko ustrezno licenco za vodenje ekip pridobijo na podlagi 
izpolnjevanja naslednjih pogojev: 

- da imajo najvišji strokovni naziv (najmanj višji nogometni trener) in vsaj 5 let izkušenj pri 
vodenju ekip najvišjega ranga ali 

- da so bili selektorji ali trenerji članskih državnih reprezentanc, ki so nastopale na uradnih 
tekmah pod okriljem UEFA ali FIFA. 
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21. ZAČASNA ZAMENJAVA TRENERJA 

Trener, ki začasno ne more opravljati svoje funkcije zaradi razlogov, ki niso povezani z delovanjem 
kluba (bolezen, poškodbe ob nesrečah, ipd.), je lahko na podlagi posebnega dovoljenja NZS začasno 
zamenjan z drugim klubskim trenerjem, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe kot trener ali 
pomočnik trenerja, vendar največ za obdobje 30 dni.  
 
 

22. PREKINITEV POGODBE S TRENERJEM 

V kolikor pride do prekinitve pogodbe med klubom in trenerjem zaradi katerihkoli razlogov med 
samim tekmovalnim letom, mora klub angažirati novega trenerja, ki v celoti izpolnjuje pogoje za 
vodenje ustrezne ekipe na podlagi Pravilnika o podeljevanju licenc ZNTS in na podlagi sklepov 
organov NZS. Ekipo lahko na podlagi posebnega dovoljenja NZS začasno vodi pomočnik trenerja ali 
kateri koli drug klubski trener, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe kot trener ali pomočnik 
trenerja, vendar največ za obdobje 30 dni.  
 
 

23. URADNE OSEBE 

V uradni zapisnik je lahko vpisanih 7 (sedem) rezervnih igralcev in 5 (pet) članov strokovnega vodstva, 
ki lahko v času tekme sedijo tudi na klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo, in sicer: 

-  7 (sedem) rezervnih igralcev, 
- glavni trener, 
- pomočnik trenerja, 
- zdravnik, 
- fizioterapevt, 
- predstavnik kluba. 

 
Kot uradna oseba (glavni trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt, predstavnik kluba) je 
lahko v zapisnik prijavljena le oseba, katero je nogometni klub licenciral pri podeljevalcu licence NZS 
na podlagi administrativno-kadrovskih kriterijev pravilnika NZS za licenciranje nogometnih klubov. 
Predstavnik kluba uradno zastopa klub na posamezni tekmi in mora biti dosegljiv delegatu, sodnikom 
in drugim uradnim osebam. Oseba, ki za klub opravlja delo glavnega trenerja (se kot trener pojavlja v 
medijih in vodi ekipo na treningih ter tekmah) je lahko v zapisnik prijavljena le kot glavni trener in ne 
more biti prijavljena kot katerakoli druga uradna oseba (npr. igralec, predstavnik kluba, pomočnik 
trenerja, zdravnik ali fizioterapevt).   
 
 

24. TAKTIČNA NAVODILA 

Taktična navodila igralcem med tekmo lahko posamično daje samo uradna oseba, ki je vpisana v 
zapisnik in sedi na klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo. Oseba se mora po danih navodilih 
vrniti na svoje mesto in se vesti na odgovoren način. Vse uradne osebe se morajo zadrževati v mejah 
tehničnega prostora. 
 
 

25. NAGRADE IN PRIZNANJA 

Državni nogometni prvak prejme prehodni pokal in plaketo v trajno last, vsi igralci pa zlate medalje. 
 
Pokalni zmagovalec prejme prehodni pokal in plaketo v trajno last, vsi igralci pa zlate medalje. Finalist 
pokala prejme plaketo v trajno last, vsi igralci pa srebrne medalje. 
 
Prvak 2. SNL in prvaki vseh 3. SNL prejmejo plaketo v trajno last. 
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Najbolje uvrščene ekipe v tekmovanju za FAIR PLAY prejmejo posebne nagrade, najmanj pa: 
1. mesto: plaketa, 20 žog, 25 fair play majic z napisom; 
2. mesto: plaketa, 10 žog; 
3. mesto: plaketa,  5 žog; 
 
Za 3. SNL je število nogometnih žog: 10/5/3. 

 
Najboljši strelec lige prejme posebno priznanje. 
 
 

26. PROTOKOL TEKME 

Tekmovalni organ lahko predpiše protokol za prvenstvene in pokalne tekme. 
Na vsaki prvenstveni in pokalni tekmi morajo biti izobešene naslednje zastave: 
 

 Slovenija NZS Fair play 

1. SNL x x x 

2. SNL x x x 

3. SNL x x x 

 
 
Pred vsako tekmo se izvede fair play pozdrav z rokovanjem igralcev in sodnikov po predpisanem 
protokolu. 
 
 

27. OPREMA IGRALCEV 

Oba kluba (domačin in gost) sta dolžna za tekmo pripraviti in predložiti sodniku pred tekmo osnovno 
in rezervno športno opremo. Rezervna barvna kombinacija športne opreme mora biti čimbolj 
kontrastno nasprotna barvi športne opreme. Če so barve športne opreme enake ali podobne, mora 
na podlagi 36. člena Tekmovalnega pravilnika NZS opremo zamenjati gostujoča (drugovpisana) ekipa. 
 
NZS priporoča, da imajo klubi 1. SNL tudi t.i. tretjo barvno kombinacijo športne opreme. Športno 
opremo mora klub pred začetkom tekmovanja poslati v pregled in potrditev vodstvu tekmovanja. 
 
Igralci klubov 1. SNL nosijo skozi celo tekmovalno leto iste številke, v  od 1 naprej do max. 99. Prvi 
trije vratarji  imajo praviloma številke 1, 12 in 22. Višina številk na dresih je min. 25 cm. Na  hrbtni 
strani dresa imajo igralci izpisan svoj priimek (velikost črk 8 -10 cm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sklepe za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji je potrdil IO NZS na seji dne 08.03.2007, spremembe 

in dopolnitve so bile sprejete na sejah IO NZS dne 29.06.2009, 20.06.2012 in 17.08.2012. Spremembe in 

dopolnitve z dne 20.06.2012 ter spremembe in dopolnitve z dne 17.08.2012 pričnejo veljati z dnem sprejema. 


