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LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV
 
LICENČNI ODDELEK NZS  
 
Okrožnica št. 06/07 

 

 

 
Od: Licenčni oddelek NZS 
Za: Nogometni klubi 1.SNL/PrveLige Telekom Slovenije, 2.SNL in 3.SNL 
Datum: 20.11.2007 
Zadeva: Travnati rob iz umetne trave   
 
 
Pravilnik NZS za licenciranje nogometnih klubov (V3.0; Feb 2007) določa med 
infrastrukturno-varnostnimi kriteriji tudi kriterij travnati rob (Priloga VII: Infrastrukturno-
varnostni kriteriji; I.20).  
 
Preglednica 1: Infrastrukturno-varnostni kriterij I.20 – travnati rob 
 

Št. U 1 2 3 Športni kriteriji – opis  
I.20 A A A A TRAVNATI ROB  

Igralna površina mora imeti travnati rob, in sicer:  
a) najmanj 1,5 m za igralne površine brez atletske steze; 

b) najmanj 0,5 m za igralne površine z atletsko stezo; 

 
Kriterij I.20 je pripravljen na podlagi UEFA tekmovalnih pravilnikov, UEFA pravilnika za 
licenciranje NK in ustreznih pravilnikov NZS in določa minimalno širino travnatega robu izven 
prečnih oziroma vzdolžnih črt registriranega nogometnega igrišča. 
 
Travnati rob ob vzdolžnih in prečnih črtah na igralnih površinah iz naravne trave je lahko 
izjemoma tudi iz umetne trave, v kolikor (glej sliki 1 in 2): 
 

• je umetna trava t.i. zadnje generacije, v zeleni barvi in položena v skladu z UEFA in 
FIFA standardi; 

• je stik naravne in umetne trave v enaki višini in ne predstavlja nevarnosti za igralce, 
uradne osebe ali koga drugega; 

• je travnati rob ob vzdolžnih in prečnih črtah v širini najmanj 10 cm iz naravne trave, 
ki se nadaljuje v umetno travo. 

 
Dovoljenje za igranje uradnih tekem na štadionih z naravno igralno površino in travnatim 
robom iz umetne trave mora odobriti Komisija NZS za objekte. 
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Priloga - travnati rob iz umetne trave 
 

 
 

 
 
V vednost: 
- medobčinske nogometne zveze; 
- Združenje klubov 1.SNL; 
- Komisija NZS za licenciranje nogometnih klubov; 
- Licenčna komisija NZS za pritožbe; 
- Komisija NZS za objekte; 

Slika 1 

Slika 2


