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LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV

LICENČNI ODDELEK NZS

Okrožnica št. 27

Ljubljana, 06.01.2005

Nogometnim klubom
1.SNL, 2.SNL in 3.SNL

Zadeva: Oddaljenost igrišča

Spoštovani,

Pravilnik za licenciranje nogometnih klubov (V2.0, 16.12.2004) med infrastrukturnimi in 
varnostnimi kriteriji opredeljuje tudi kriterija 'oddaljenost vzdolžnih in prečnih črt od 
zaščitne ograje oziroma ovir' z naslednjim besedilom:

Št. Ime kriterija UEFA 1.SNL 2.SNL 3.SNL

I.20
Oddaljenost vzdolžnih črt 
od zaščitne ograje 
oziroma ovir

(A) najmanj 4 m; (A) najmanj 3 m; (A) najmanj 3 *;

I.21
Oddaljenost prečnih črt 
od zaščitne ograje 
oziroma ovir

(A) najmanj 3 m, za vrati 
najmanj 3.5 m oziroma 5 m; (A) najmanj 3 m; (A) najmanj 3 *;

* Na obstoječih objektih, zgrajenih pred 16.12.2004, je lahko oddaljenost prečnih in vzdolžnih črt od 
zaščitne ograje za kriterij 3. SNL izjemoma najmanj 2 m. Na objektih, zgrajenih ali obnovljenih po 
16.12.2004, mora biti oddaljenost od prečnih in vzdolžnih črt najmanj 3 m.

Kriterija I.20 in I.21, ki sta bila pripravljena na podlagi UEFA tekmovalnih pravilnikov, UEFA 
pravilnika za licenciranje NK in ustreznih pravilnikov NZS, določata minimalno oddaljenost 
prečnih in vzdolžnih črt od zaščitne ograje ali drugih ovir, kot so npr. reklamni panoji, klopi za 
rezervne igralce in strokovno vodstvo, kamere, ipd.

Reklamni panoji, klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo, kamere, ipd. ne smejo biti 
pod nobenimi pogoji:
- na mestih, kjer lahko ogrožajo varnost igralcev, uradnih oseb ali koga drugega;
- izdelani ali nameščeni na takšnih mestih, ali na način in iz materialov, ki ogrožajo igralce, 

uradne osebe in druge udeležence;
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- narejeni iz materialov, ki odsevajo svetlobo v takšni obliki, da lahko moti igralce, sodnike, 
druge uradne osebe ali gledalce;

- postavljeni na način, ki bi oviral nemoteno evakuacijo udeležencev.

V prilogi Vam pošiljamo tudi izvleček iz tekmovalnih pravilnikov UEFA v zvezi z oddaljenostjo 
igrišča.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije

Brane Elsner ml. l.r. Dane Jošt l.r.
vodja področja infrastrukturnih kriterijev generalni sekretar NZS

V vednost:
- Medobčinske nogometne zveze
- Združenje klubov 1.SNL
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UEFA / 1.SNL

I.20 / I.21 – Oddaljenost prečnih in vzdolžnih črt od ograje oziroma ovir
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