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1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 

 

1.1. Splošno 

 

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, 22/1998), 

- Zakona o javnih zbiranjih (Ur. l. RS, 64/2011), 

- Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (Ur. l. RS, 70/2003, 

96/2005), 

- Pravilnika za izvajanje zakona o javnih zbiranjih (Ur. l. RS, 117/2002, 6/2006, 48/2010, 

85/2012 in dopis NZS št. 55/02.03.2006) in 

- Zakona o omejevanju porabe alkohola (Ur. l. RS, 15/2003). 

 

Glede priprave igrišča, organizacije tekme in varnosti, se uporabljajo določila, ki urejajo prvenstvene 

tekme na nivoju Republike Slovenije. Opozarjamo na spoštovanje določil »Hišnega reda na športnih 

in drugih prireditvah« ter navodil »Varnost na stadionih«. 

 

Vodje turnirjev so dolžni kontrolirati izvrševanje sklepov. 

 

1.2. Prijava športne prireditve 

 

Organizator prireditve mora prireditev prijaviti na pristojni policijski postaji najmanj 5 /pet/ dni pred 

dnevom prireditve. Če organizator v določenem časovnem razdobju, ki ne sme biti daljše od šest 

mesecev, na istem kraju organizira istovrstne prireditve, katere je po tem zakonu potrebno prijaviti, 

lahko prijavo poda za vse prireditve v tem obdobju hkrati. 

 

1.3. Prepoved vnosa nevarnih sredstev 

 

Na tekmo je prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih 

bi bila lahko ogrožena varnost športnikov in gledalcev (51. člen Zakona o športu, Ur. l. RS, št. 

22/1998). 
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1.4. Omejevanje porabe alkohola 

 

Prepovedana je prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač v športnih objektih, v katerih poteka 

športna prireditev, eno uro pred začetkom in med športno prireditvijo (12. člen Zakona o 

omejevanju porabe alkohola, Ur. l. RS, 15/2003). 

 

Osebam, ki so pod vplivom alkohola, organizator ne sme dovoliti vstopa na tekmo (49. člen Zakona 

o športu, Ur. l. RS, 22/1998). 

 

Prepovedano je točenje in prodaja pijač v trdi (nevarni) embalaži! 

 

1.5. Prepoved spodbujanja sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva na nogometnih 

tekmah 

 

Igralca ali uradno osebo, ki na kakršenkoli način spodbuja ali razpihuje rasno, narodnostno, etnično, 
spolno, jezikovno, versko, politično ali drugo sovraštvo, nasilje, nestrpnost ali žali dostojanstvo 
posameznika ali skupine se kaznuje v skladu z določbami Disciplinskega pravilnika NZS. V skladu s 
temi določbami se kaznuje tudi nogometni klub, katerega navijači ravnajo kot je opisano  v 
navedenih primerih. 
 
Sodniki morajo v navedenih primerih ravnati v skladu z Navodili sodnikom glede dejanj izražanja 

nestrpnosti, sovraštva in žalitve dostojanstva posameznika ali skupine na nogometnih tekmah, ki jih 

je sprejel IO NZS dne 20.06.2012. 
 

2. SISTEM TEKMOVANJA 

 

Tekmovanje deklic U15 in U13 poteka v turnirski obliki. Sistem tekmovanja je določen glede na 

število prijavljenih ekip.  

 

2.1. TEKMOVANJE DEKLIC U15 

 

V kategoriji U15 se odigrajo štirje turnirji jeseni in štirje turnirji spomladi, ter finalni turnir najboljših 
štirih ekip iz vzhoda in štirih ekip iz zahoda.  
 

2.1.1. TURNIRJI DEKLIC U15 – VZHODNA SKUPINA 

 

A. Sodelujoče ekipe 

 

KNK Fužinar 

KVN ŽNK Maribor 

MSM International Organisation 

NK Brežice 1919 

NK Jevnica 

NK Trebnje 

ŽNK Pomurje Beltinci 

ŽNK Radomlje 
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B. Razpored turnirjev – jesen 2016 

 

Turnir Datum Ura Organizator 

1. turnir 11.09.2016 10.30 Maribor 

2. turnir 25.09.2016 10.00 Ptuj 

3. turnir 09.10.2016 10.00 Pomurje  

4. turnir 23.10.2016 10.00 Radomlje 

 

C. Sistem tekmovanja  

 

Vsak turnir se odigra vzporedno na dveh igriščih. Ekipe na štirih turnirjih odigrajo po dvokrožnem 

sistemu osmih ekip. 

 

Razporedi turnirjev bodo objavljeni na spletni strani NZS. Pred vsakim turnirjem klubi prejmejo 

uradno delegiranje. 

 

2.1.2. TURNIRJI DEKLIC U15 – ZAHODNA SKUPINA 

 

A. Sodelujoče ekipe 

 

ND Bilje 

ND Primorje 

NK Drenov Grič, Dragomer-Dren 

NK Gažon 

NK Krim 

NK Velesovo 

ŠD Extrem 

ŽNK Železničar Divača 

 

B. Razpored turnirjev – jesen 2016 

 

Turnir Datum Ura Organizator 

1. turnir 11.09.2016 10.00 Krim 

2. turnir 25.09.2016 10.00 Bilje 

3. turnir 09.10.2016 10.00 Gažon 

4. turnir 23.10.2016 10.00 Ajdovščina 

 

C. Sistem tekmovanja  

 

Vsak turnir se odigra vzporedno na dveh igriščih. Ekipe na štirih turnirjih odigrajo po dvokrožnem 

sistemu osmih ekip. 

 

Razporedi turnirjev bodo objavljeni na spletni strani NZS. Pred vsakim turnirjem klubi prejmejo 

uradno delegiranje. 
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2.1.3. ZAKLJUČNI TURNIR DEKLIC U15 

 

A. Sodelujoče ekipe 

 

Po zaključenem osmem turnirju se na zaključni turnir deklic U15 uvrstijo: 
- ekipe od 1. do 4. mesta vzhodne skupine in 
- ekipe od 1. do 4. mesta zahodne skupine. 

 
B. Razpored turnirja 

 

Kraj in datum zaključnega turnirja bosta določena naknadno. 

 

C. Sistem tekmovanja 

 

Uvrstitev od 1. do 4. mesta:  

• 1. uvrščena ekipa vzhodne skupine in 2. uvrščena ekipa zahodne skupine, 

• 2. uvrščena ekipa vzhodne skupine in 1. uvrščena ekipa zahodne skupine. 

 

Poraženi ekipi igrata za 3. mesto, zmagovalni ekipi za 1. mesto. 

 

Uvrstitev od 5. do 8. mesta:  

• 3. uvrščena ekipa vzhodne skupine in 4. uvrščena ekipa zahodne skupine, 

• 4. uvrščena ekipa vzhodne skupine in 3. uvrščena ekipa zahodne skupine. 

 

Poraženi ekipi igrata za 7. mesto, zmagovalni ekipi za 5. mesto. 

 

2.2 TEKMOVANJE DEKLIC U13 

 

V kategoriji U13 se odigrajo štirje turnirji jeseni in štirje turnirji spomladi, ter finalni turnir najboljših 
štirih ekip iz vzhoda in štirih ekip iz zahoda.  
 

2.2.1. TURNIRJI DEKLIC U13 – VZHODNA SKUPINA 

 

A. Sodelujoče ekipe 

 

MSM International Organisation 

NK Jevnica 

ŽNK Pomurje Beltinci (2 ekipi) 

ŽNK Radomlje 

KVN ŽNK Maribor 

 

B. Razpored turnirjev – jesen 2016 

 

Turnir Datum Ura Organizator 

1. turnir 17.09.2016 10.00 Pomurje 

2. turnir 01.10.2016 10.00 Radomlje 

3. turnir 15.10.2016 10.30 Maribor 

4. turnir 22.10.2016 10.00 Ptuj 
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C. Sistem tekmovanja 

 

Vsak turnir se odigra vzporedno na dveh igriščih. Ekipe na štirih turnirjih odigrajo po dvokrožnem 

sistemu šestih ekip. 

 
Razporedi turnirjev bodo objavljeni na spletni strani NZS. Pred vsakim turnirjem klubi prejmejo 

uradno delegiranje. 

 

2.2.2. TURNIRJI DEKLIC U13 – ZAHODNA SKUPINA 

 

A. Sodelujoče ekipe 

 

ND Primorje 

NK Gažon 

NK Krim 

NK Velesovo 

ŠD Extrem 

ŽNK Olimpija Ljubljana 

 

B. Razpored turnirjev – jesen 2016 

 

Turnir Datum Ura Organizator 

1. turnir 17.09.2016 10.00 Ajdovščina 

2. turnir 01.10.2016 10.00 Krim 

3. turnir 15.10.2016 10.00 Divača 

4. turnir 22.10.2016 10.00 Gažon 

 

C. Sistem tekmovanja  

 

Vsak turnir se odigra vzporedno na dveh igriščih. Ekipe na štirih turnirjih odigrajo po dvokrožnem 

sistemu šestih ekip. 

 

Razporedi turnirjev bodo objavljeni na spletni strani NZS. Pred vsakim turnirjem klubi prejmejo 

uradno delegiranje. 

 

2.2.3. ZAKLJUČNI TURNIR DEKLIC U13 

 

A. Sodelujoče ekipe 

 

Po zaključenem osmem turnirju se na zaključni turnir deklic U13 uvrstijo: 
- ekipe od 1. do 4. mesta vzhodne skupine in 
- ekipe od 1. do 4. mesta zahodne skupine. 

 

B. Razpored turnirja 

 

Kraj in datum zaključnega turnirja bosta določena naknadno. 
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C. Sistem tekmovanja 

 

Uvrstitev od 1. do 4. mesta:  

• 1. uvrščena ekipa vzhodne skupine in 2. uvrščena ekipa zahodne skupine, 

• 2. uvrščena ekipa vzhodne skupine in 1. uvrščena ekipa zahodne skupine. 

 

Poraženi ekipi igrata za 3. mesto, zmagovalni ekipi za 1. mesto. 

 

Uvrstitev od 5. do 8. mesta:  

• 3. uvrščena ekipa vzhodne skupine in 4. uvrščena ekipa zahodne skupine, 

• 4. uvrščena ekipa vzhodne skupine in 3. uvrščena ekipa zahodne skupine. 

 

Poraženi ekipi igrata za 7. mesto, zmagovalni ekipi za 5. mesto. 

 
3. PISANJE ZAPISNIKOV 

 

3.1. Splošno 

 

Organizator turnirja je dolžan zagotoviti vodjo turnirja, ki zapisuje rezultate tekem, strelce zadetkov in 

eventualne izključene igralke.  

 

Od 1.7.2016 dalje se Zapisnik o tekmi izpolnjuje v novem informacijskem sistemu Regista (glej 

Informacijski sistem Regista – navodila za izpolnjevanje zapisnika o tekmi). 

 

Vodja tekmovanj NZS lahko za posamezni turnir sam določi vodjo turnirja.  

 

3.2. Oddaja dokumentacije 

 

Predstavniki klubov so vodji turnirja dolžni izročiti spisek igralk in športne izkaznice najmanj 30 minut 

pred začetkom turnirja. 

 

3.3. Obrazci, pravilniki in drugi akti 

 

Tekme se igrajo skladno z določili Pravil tekmovanja deklic U15 in U13.  

 

Vsi potrebni obrazci, akti in pravilniki se nahajajo na spletni strani NZS: 

zavihek NZS → Uradne objave → Obvestila → Predpisi in obrazci. 

 

3.4. Poročilo o izključitvi 

 

Poročilo o izključitvi ali prijavi glavni sodnik izpolni v sistemu Regista.  

Poročilo o izključitvi ali prijavi pa v primeru incidenta in drugih spornih situacijah pošlje tudi vodja 

turnirja, takoj po končanem turnirju na e-naslov tekmovanja@nzs.si. 

 

Izključena igralka ali uradna oseba ima pravico v 48 urah po končani tekmi dostaviti organizatorju 

tekmovanja svojo izjavo o prekršku oz. dogodku (20. člen Disciplinskega pravilnika NZS). 
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4. NOGOMETNI STADIONI 

 

4.1. Splošno 

 

Nogometni klub mora imeti z lastnikom enega ali več stadionov na področju Republike Slovenije 

sklenjeno pisno pogodbo o uporabi objekta za svoje potrebe.  

 

4.2. Varnost na stadionu 

 

Morebitne pomanjkljivosti, ki lahko ogrožajo zdravje in varnost udeležencev nogometnih tekem, je 

potrebno pred začetkom srečanja odstraniti ali zavarovati na ustrezen način. 

 

5. IGRALKE 

 

5.1. Identifikacija igralk 

 

Na prvenstveni tekmi lahko nastopijo samo tiste igralke, katerih identiteto ugotovi sodnik pred 

začetkom tekme na podlagi športne izkaznice. Če se pri ugotavljanju istovetnosti (primerjava s 

fotografijo) pojavi sum glede identitete igralke, lahko zahteva sodnik osebno izkaznico, potni list ali 

drugo javno listino, v kateri je fotografija igralke. Če se tudi na ta način identiteta igralke ne more 

ugotoviti, igralka na tekmi ne sme nastopiti. 

 

Izjemoma se identiteta igralke ugotavlja kasneje, vendar pa najpozneje 15 minut po končani tekmi, za 

tisto igralko, ki do začetka tekme še ni prispela na igrišče. Ugotavljanje identitete igralke po končani 

tekmi mora biti zapisniško potrjeno. 

 

5.2. Zdravniški pregled 

 

Igralke lahko nastopijo samo z vpisanim veljavnim zdravniškim pregledom, ki velja 12 mesecev, če 

zdravnik ni določil krajše veljavnosti. Igralka, ki v programu Zapisnik nima vpisanega veljavnega 

zdravniškega pregleda, vodja turnirja ne sme vpisati v zapisnik o tekmi, razen v primeru, da je vodji 

turnirja predložen izpolnjen obrazec o zdravniškem pregledu igralke. 

 

5.3. Menjave igralk 

 

Za vsako ekipo nastopa 7 /sedem/ igralk. Za turnir se lahko prijavi največ 15 /petnajst/ igralk.  

Menjave so leteče in neomejene, vsaka prijavljena igralka mora vstopiti v igro na posamezni tekmi 

turnirja. 

 

5.4. Izključena igralka 

 

Igralka, ki je na tekmi izključena, na naslednji tekmi nima pravice nastopa.   
 

5.5. Igralka - tujka 

 

Med 15 prijavljenimi igralkami na posamezni tekmi lahko za moštvo, ki tekmuje na turnirju, nastopi 1 

/ena/ igralka, ki nima slovenskega državljanstva oziroma državljanstva države članice EU. 

 

Vodja turnirja je v zapisniku dolžan označiti igralko-tujko. 
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5.6. Pravica nastopa 

 

Za ekipo v kategoriji deklic U15 lahko nastopijo igralke, ki na dan turnirja niso mlajše od 11 /enajst/ 
let in vso tekmovalno leto tudi igralke, ki dopolnijo 14 /štirinajst/ let v koledarskem letu, v katerem 
se je tekmovalno leto pričelo (rojene leta 2002). 
 

Za ekipo v kategoriji deklic U13 lahko nastopijo igralke, ki na dan turnirja niso mlajše od 8 /osem/ let 

in vso tekmovalno leto tudi igralke, ki dopolnijo 12 /dvanajst/ let v koledarskem letu, v katerem se je 

tekmovalno leto pričelo (rojene leta 2004). 

 

6. PROTOKOL 

 

6.1. Zastave 

 

Na vsaki prvenstveni ali pokalni tekmi morajo biti izobešene naslednje zastave: 

- zastava Republike Slovenije, 

- zastava Nogometne zveze Slovenije in 

- zastava Fair play. 

 

6.2. Fair play protokol 

 

Pred vsako tekmo se izvede Fair play pozdrav z rokovanjem igralcev in sodnikov po predpisanem 

protokolu, ki je objavljen na spletni strani NZS: zavihek NZS → Uradne objave → Obvestila → Predpisi 

in obrazci.  

 

Fair play obrazec se na turnirjih deklic U15 in U13 ne izpolnjuje. 

 

7. IGRALNI ČAS IN SISTEM TOČKOVANJA 

 

7.1. Igralni čas 

 

Tekme v kategoriji U15 se igrajo z igralnim časom 2x12 minut in 5 minutnim odmorom, tekme v 
kategoriji U13 pa se igrajo z igralnim časom 2x15 minut in 5 minutnim odmorom. 
 

V primeru neodločenega rezultata na zaključnem turnirju se takoj po končani tekmi izvajajo 

sedemmetrovke v skladu s Pravili nogometne igre. Izvede se po 5 kazenskih strelov, v primeru 

enakega števila zadetkov se izvaja po en kazenski strel, dokler iz enakega števila udarcev ena ekipa ne 

doseže zadetka več kot druga. 

 

7.2. Sistem točkovanja 

 

Tekmovanje poteka po točkovnem sistemu, v katerem dobi zmagovalec tri točke, v primeru 
neodločenega rezultata pa vsaka ekipa po eno točko. 
 
Štiri ekipe, ki v skupnem seštevku vseh tekem zasedejo prva štiri mesta v posamezni skupini se 

uvrstijo na finalni turnir. Končna uvrstitev se ugotavlja skladno z določbami veljavnega Tekmovalnega 

pravilnika NZS.  
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8. ZDRAVNIŠKA POMOČ 

 

Klub domačin mora za varnost in zdravje igralk zagotoviti: 

- prvo pomoč za obe ekipi, 

- dežurno klubsko vozilo za prevoz poškodovanih igralk ter 

- osebo medicinske stroke, ki mora svojo zdravstveno sposobnost dokazati z ustreznim 

dokazilom oz. fizioterapevta, ki je dolžan ob poškodbah pomagati tudi nasprotnikovim 

igralkam. 

 

Prisotnost zdravnika ter nosil in dveh oseb za prenos poškodovanih igralk se na tekmah deklet U15 in 

U13 priporoča. Vodje turnirja na tekmah opravijo kontrolo priporočila ter uradni zaznamek vpišejo v 

poročilo o tekmi. 

 

9. URADNE OSEBE 

 

9.1. Splošno 

 

V uradni zapisnik je lahko vpisanih do 15 /petnajst/ igralk in 4 /štirje/ člani strokovnega vodstva, ki 

lahko v času tekme sedijo na klopi za  rezervne igralke in strokovno vodstvo in sicer: 

- glavni trener, 

- zdravnik (se priporoča), 

- fizioterapevt oz. oseba medicinske stroke, 

- predstavnik kluba. 

 

9.2. Trenerji 

 

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

podeljevanju licenc. Zahtevana licenca za vodenje ekip na turnirju je licenca C. 

 

Vodja turnirja mora preveriti ali imajo trenerji potrjeno ustrezno licenco za tekoče tekmovalno leto. 

 

9.3. Sodniki 

 

Sodniki so dolžni priti na turnir najmanj 30 minut pred pričetkom prve tekme. 

 

10. TEHNIČNE ZAHTEVE 

 

10.1. Nogometne žoge 

 

Za turnirje deklic U15 in U13 je klub domačin dolžan zagotoviti 3 /tri/ kvalitetne žoge iste znamke in 

primerljive kakovosti. Žoge morajo imeti eno od naslednjih oznak: 

- 'FIFA APPROVED', 

- 'FIFA INSPECTED' ali 

- 'International Matchball Standards'. 

 

10.2. Pobiralci žog 

 

Na turnirjih pobiralci žog niso obvezni. 
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10.3. Drugo 

 

Organizator tekme je dolžan zagotoviti in spoštovati tudi vse druge zahteve predpisov NZS in veljavne 

zakonodaje. 

 

Vse prijavljene ekipe so se dolžne redno udeleževati turnirjev NZS za dekleta DU13 in DU15. Redno 

udeleževanje turnirjev je tudi eden izmed kriterijev, po katerem je klub upravičen do sofinanciranja 

trenerjev mlajših kategorij. Poleg navedenega se neopravičeni izostanek s turnirja kaznuje v skladu s 

Disciplinskim pravilnikom NZS, ekipa pa izgubi pravico do sofinanciranja trenerjev mlajših kategorij. 

 

 

11. IZPLAČILO STROŠKOV 

 

Stroški sodnikov bodo izplačani preko NZS. 

 

 

 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Andrej Zalar l.r.                                                                                                                             Branko Gros l.r. 
Vodja tekmovalno licenčnega sektorja                                                       Predsednik komisije za ženski nogomet NZS 

 

 

 

Pripravil: Tekmovalni oddelek NZS; 

 
Poslati: 

- Nogometni klubi (v tekmovanju deklic U15 in U13); 

- ZNSS; 
V vednost: 

- Komisija NZS za ženski nogomet; 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- Selektorji ženskih reprezentanc, 

- arhiv, tu. 

 
 
 


