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I. SPLOŠNE DOLOČBE   
 

1. člen 
(1) Te propozicije določajo pogoje futsal tekmovanj Nogometne zveze Slovenije (v nadaljevanju NZS) za   
tekmovalno leto 2018/2019 in veljajo tudi do sprejema novih propozicij za naslednje tekmovalno leto.  
 

2. člen 
(1) V tekmovanje 1. SFL in 2. SFL se lahko prijavijo in v njem sodelujejo klubi, ki imajo pravico nastopa v 
1. SFL ali 2.SFL in izpolnjujejo pogoje opredeljene s strani NZS. 
 

II. ORGANIZACIJA TEKME 
 

3. člen 
(1) Organizator tekme mora vsako tekmo, ki jo organizira, obvezno prijaviti pristojni upravni enoti ali 
policijski postaji v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
(2) Prijava se lahko nanaša na več tekem, ki morajo biti v obliki spiska priložene prijavi in potrjene s 
strani pristojnega organa z datumom in žigom (če je več listov, vsak list posebej). Prijavo in morebitni 
spisek tekem mora organizator tekme predložiti delegatu pred tekmo. 
 

4. člen 
(1) Tekma mora biti organizirana ob upoštevanju predpisov NZS in veljavne zakonodaje Republike 
Slovenije.  
 
(2) Klubi in upravniki dvoran morajo upoštevati veljavno zakonodajo, predvsem določila veljavnega 
Zakona o športu, Zakona o javnih zbiranjih, Uredbo o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih 
prireditvah, Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči ter ostala določila s strani zakonodajalca, 
pristojnega ministrstva, upravne enote in lokalne skupnosti. 
 

5. člen 
 (1) V primeru, da organizator tekme ne zagotovi dvorane v kateri redno igra, mora uporabiti rezervno 
dvorano ali drugo registrirano dvorano za futsal. 
 
(2) V kolikor klub domačin ne zagotovi dvorane za določeni termin, se klub preda v disciplinski 
postopek, tekma pa se registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 5:0 za nasprotno ekipo. 
 

6. člen 
 (1) V skladu z navodili pristojnega organa je potrebno zagotoviti vodjo varnosti in zadostno število 
usposobljenih redarjev (rediteljev, varnostnikov), ki morajo biti polnoletne osebe in vidno označeni.  
 
(2) Redarje je potrebno zagotoviti v dvorani in po potrebi pred njo oziroma na parkirnem prostoru. 
Redarska služba mora biti fizično prisotna najmanj od uradnega prihoda ekip in uradnih oseb do 
njihovega uradnega odhoda. 
 
(3) Vodja varnosti mora biti stalno dosegljiv uradnim osebam na tekmi, še posebej delegatu srečanja. 
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(4) Zdravstvena oseba organizatorja mora biti fizično prisotna najmanj od uradnega začetka ogrevanja 
ekip na igrišču do odhoda ekip z igrišča po končani tekmi.                                                                                                
 
(5) V kolikor zdravstvena oseba ni vpisana v program zapisnika je klub je dolžan na zahtevo delegata 
predložiti potrdilo o ustrezni usposobljenosti zdravstvene osebe. 
 
(6) Zdravstvena oseba mora imeti pri sebi in na zahtevo delegata predložiti osebni dokument s sliko. 
 
(7) Tabela z osnovnimi podatki o organizaciji tekme po tekmovanjih: 
 

zadeva 1. SFL,                      
pokal 

2. SFL, 
kvalifikacije 

U19 U17 U15 U13 ŽFL 

priglasitev tekme  
(povsod obvezna) 

UE 
(upravna enota) 

PP   
   (policijska     
       postaja) 

PP PP PP PP PP 

uradni prihod pred 
tekmo (minut) 

60 45 45 45 45 45 45 

garderobe na voljo  
(minut pred tekmo) 

60 45 45 45 45 45 45 

ogrevanje na igrišču  
(minut pred tekmo) 

45 30 30 30 10 10 30 

št. redarjev  
(tribuna + uradni del) 

4 + 2 4 + 2 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 

časomerilec z licenco  
in zapisnikar  

DA DA DA DA DA DA DA 

napovedovanje 
(obvezno) DA DA 

polfinale,  
finale, za 
3. mesto 

polfinale,  
finale, za 
3. mesto 

polfinale,  
finale, za 
3. mesto 

polfinale,  
finale, za 
3. mesto 

polfinale,  
finale, za     
3. mesto 

zdravstvena oseba 
(obvezno) 

DA DA DA DA DA DA DA 

trener najmanj  
z licenco 

B (1. SFL),  
C (pokal) 

C C C C C C 

uradni predstavnik  
kluba na tekmi 

DA DA DA DA DA DA DA 

št. fizično prisotnih  
igralcev pred tekmo 

7 7 5 5 5 5 5 

Internet in pošiljanje 
zapisnika po tekmi  
 

DA DA DA DA DA DA DA 

Internetno spremljanje z 
aplikacijo rezultati v živo 

 
DA 

 
DA 

NE NE NE NE NE 

video posnetek  
(snemanje) tekme 

DA (razen 
osmine finala 
pokala) 

ZAŽELENO 
(obvezno 
kvalifikacije) 

polfinale, 
finale, za 
3. mesto 

polfinale, 
finale, za    
3. mesto 

polfinale, 
finale, za 
3. mesto 

polfinale, 
finale, za 
3. mesto 

polfinale, 
finale, za    
3. mesto 

 

III. NAVIJAČI NA TEKMAH 
 

7. člen 
 (1) Gostujoči klub mora najpozneje 24 ur pred delegiranim začetkom tekme sporočiti organizatorju   

tekme, če prihaja na tekmo z organiziranimi navijači in okvirno njihovo število.    
 
(2) Organizirane skupine navijačev enega in drugega kluba naj bodo (v dvorani, na tribuni) razvrščene 
tako, da ne morejo priti v neposredni fizični stik. 
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(3) V kolikor so navijači gostujočega kluba na tribuni skupaj z domačimi navijači, za njihovo obnašanje 
odgovarja organizator tekme.  
 
(4) V kolikor so gostujoči navijači na tribuni ločeni od domačih navijačev, odgovarja za obnašanje 
gostujočih navijačev gostujoči klub. 
 
(5) Organizator postopa po določilih iz tega člena tudi v primeru, da gostujoči klub pride na tekmo z 
navijači brez napovedi, vendar se v tem primeru gostujoči klub preda v disciplinski postopek. 
 

IV. DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA TEKME 
 

8. člen 
 (1) Najmanj 60 minut pred delegiranim začetkom tekme 1. SFL, futsal pokala Terme Olimia ali super 
pokala, ter najmanj 45 minut pred delegiranim začetkom tekme v ostalih tekmovanjih mora 
organizator tekme zagotoviti uporabo uradnih prostorov za uradne osebe tekme, garderobe s tuši in 
toplo vodo vsaj za gostujoči klub in sodnike, ter predati delegatu potrdilo o priglasitvi tekme, 
prijavnico ekipe za tekmo in potrebno dokumentacijo. 
 
(2) Najmanj 45 minut pred delegiranim začetkom tekme 1. SFL, futsal pokala Terme Olimia ali super 
pokala oziroma najmanj 30 minut pred delegiranim začetkom tekme v ostalih tekmovanjih mora 
organizator tekme omogočiti uporabo igralne površine za ogrevanje ekipama in uradnim osebam.  
 

9. člen 
(1) Organizator tekme mora zagotoviti: 

➢ označeno igrišče predpisanih velikosti za določeno tekmovanje, 
➢ semafor s časomerilcem, 
➢ ustrezno aparaturo ali predmet za označevanje akumuliranih prekrškov, 
➢ ročni merilnik igralnega časa (štoparico), 
➢ piščalko za zvočne signale, 
➢ ozvočenje z napovedovalcem na tekmah, ki jih določajo te propozicije,  
➢ brezplačni dostop do interneta za uradne osebe in novinarje.  

 

V. ZAPISNIK 
 

10. člen 
(1) Za pisanje zapisnika je dolžan organizator tekme zagotoviti uraden prostor z računalnikom, 
tiskalnikom, dostopom do interneta, telefonom ter usposobljenega zapisnikarja.  
 
(2) Zapisnik se izpolni računalniško v programu Regista. Zapisnik se piše v skladu z navodili NZS. 
 
(3) Organizator je dolžan zapisnik takoj po uradnem zaključku poslati v programu Registe v sistem NZS.   
 
(4) V primeru, da zapisnika tekme ni možno izpolniti v računalniški obliki, se zapisnik izpolni ročno. 
 
(5) V prostoru za pisanje zapisnika so lahko prisotne samo uradne osebe tekme.  
 
(6) Kontrolorjem sojenja se mora omogočiti dostop v sodniško garderobo.  
 
(7) Ekipe morajo obvezno prijaviti prve postave na vseh tekmah v članskih tekmovanjih. 
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VI. ČASOMERILEC 
 

11. člen 
(1) Prisotnost časomerilca je obvezna v vseh tekmovanjih.  
 
(2) Funkcijo časomerilca v vseh tekmovanjih lahko opravlja le tista oseba, ki je na uradnem seznamu 
časomerilcev. 
 
(3) Časomerilec mora biti polnoletna oseba. Časomerilec  mora imeti pri sebi in na zahtevo delegata 
predložiti osebni dokument s sliko. 
 

VII. NAPOVEDOVALEC 
 

12. člen 
(1) Napovedovalec obvešča prisotne v dvorani pred, med in po tekmi v slovenskem jeziku. 

  
(2) Napovedovanje je obvezno na vseh tekmah v članskih tekmovanjih ter obvezno tudi v polfinalu, 

finalu in na tekmah za tretje mesto v ženski ligi in na vseh tekmovanjih mladih. 
 

VIII. URADNA ŽOGA, IGRIŠČE IN ZASTAVE NA FUTSAL TEKMOVANJIH NZS 
 

13. člen 
(1) V vseh tekmovanjih se igra z uradno žogo SFL, ki jo določi organizator tekmovanja NZS.                                 
 
(2) Organizator tekme mora za vsako tekmo zagotoviti najmanj 3 kvalitetne uradne žoge.                                
 

14. člen 
(1) Organizator tekme mora v skladu s FIFA futsal pravili igre označiti igrišče in tehnični prostor pred 
rezervno klopjo.  
 

15. člen 
(1) Organizator tekme mora izobesiti zastavo Republike Slovenije, zastavo NZS na tekmah 1. SFL in 
ostale zastave oziroma transparente, ki jih določi in zagotovi organizator tekmovanja.  
 
(2) V skladu s FIFA futsal pravili igre nikakršna oblika komercialnega oglaševanja, resnična ali virtualna, 
ni dovoljena na igrišču, na tleh v prostoru, ki ga omejujejo mreže v vratih, na mrežah v vratih, ali na 
tleh znotraj enega metra od črt igrišča od trenutka, ko ekipi stopita na igrišče.    
 

IX. VIDEOPOSNETEK (SNEMANJE) TEKME 
 

16. člen 
(1) Organizator vsake tekme 1. SFL, kvalifikacij za 1. SFL, slovenskega pokala vključno od četrtfinala 
naprej in super pokala NZS je obvezen snemati vse tekme in jih v roku 24 ur naložiti na strežnik NZS.  
 
(2) Organizator tekme v ženski futsal ligi NZS in vseh mlajših kategorijah je obvezen snemati vse 
tekme v polfinalu, finalu in za tretje mesto in jih v roku 24 ur naložiti na strežnik NZS. 
 
(3) Snemanje tekem 2. SFL in vseh ostalih tekem je zaželeno. Organizator jih naloži na strežnik NZS.  
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X. DOLŽNOSTI GOSTUJOČEGA KLUBA 
 

17. člen 
(1) Najmanj 60 minut pred delegiranim začetkom tekme 1. SFL, kvalifikacij za 1. SFL, futsal pokala ali 
super pokala NZS, ter najmanj 45 minut pred delegiranim začetkom v ostalih tekmovanjih mora uradni 
predstavnik kluba predati delegatu izpolnjeno prijavnico ekipe za tekmo in potrebno dokumentacijo. 
 

XI. PROTOKOL PRED TEKMO 
 

18. člen 
(1) Protokol pred tekmo poteka po določilih NZS in velja za vse prvenstvene in pokalne tekme.  
 
(2) Himna Republike Slovenije se predvaja izključno samo pred začetkom finala v slovenskem pokalu. 
 

XII. URADNE OSEBE EKIPE 
 

19. člen 
(1) Ekipo na tekmah v 1. SFL mora voditi trener z izobrazbo najmanj Futsal B, na ostalih tekmovanjih 
pa trener z izobrazbo najmanj Futsal C. Pomočnik trenerja na tekmi 1. SFL mora imeti izobrazbo 
najmanj Futsal C. Vsi morajo imeti opravljen licenčni seminar pred začetkom tekmovalnega leta. 
 
(2) Na rezervni klopi posamezne ekipe so lahko: največ devet rezervnih igralcev, trener, pomočnik 
trenerja, ena zdravstvena oseba in uradni predstavnik kluba.  

X.      IGRALNI DNEVI 
(3) Uradne osebe ekipe vpisane v zapisnik tekme morajo imeti pripete identifikacijske priponke.  
 

XIII.   IGRALNI DNEVI 
 

20. člen 
(1) Igralni dan v 1. SFL je petek z začetkom tekme med 19. in 21. uro.  
 
(2) Igralni dan v 2. SFL je petek z začetkom tekme med 19. in 21. uro ali sobota z začetkom tekme med 
11.00 in 21.00 uro.  
 
(3) Igralni dan v tekmovanju U19 je nedelja z začetkom tekme med 10. in 19. uro.  
 
(4) Igralni dan v tekmovanju U17 je sobota z začetkom tekme med 10. in 19. uro s tem, da se isti dan 
ne morejo igrati tekme v tekmovanjih U19 in U15.  
 
(5) Igralni dan v tekmovanju U15 je nedelja z začetkom tekme med 10. in 18. uro. 
 
(6) Igralni dan v tekmovanju U13 je sobota z začetkom tekme prve in zadnje tekme med 10. in 18. uro.  
 
(7) V pisnem soglasju med ekipami in vodjo tekmovanja je igralni dan lahko tudi katerikoli drug dan, v 
kolikor to ne posega v tekmovanje. 
 
(8) Tekme v zaključnem delu vseh tekmovanj mladih se morajo obvezno začeti med 12. in 18. uro, 
razen ob pisnem soglasju obeh ekip in vodje tekmovanja.  
 
(9) Igralni dan v zaključnem delu posameznih tekmovanj je ob pisnem soglasju z nasprotno ekipo in z 
vodjo tekmovanja lahko tudi katerikoli drug dan, v kolikor se ne prekriva z igranjem drugih tekem.  
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(10) Morebitna potrebna soglasja o času igranja morajo biti posredovana referentu za futsal ter vodji 
tekmovanja najmanj pet dni pred odigravanjem tekme/ turnirja v pisni obliki preko elektronske pošte. 
 
(11) Organizator tekmovanja lahko odloči, da se vse ali nekatere prvenstvene tekme v zadnjih dveh 
krogih odigrajo istega dne in z istim časom začetka. Tekme zadnjih dveh krogov v 1. SFL se morajo 
igrati v petek z začetkom prvega polčasa ob 20. uri in drugega polčasa ob 20.50. uri. 
 

XIV. DISCIPLINSKE ZADEVE 
 

21. člen 
(1) Disciplinske zadeve vsebuje Disciplinski pravilnik NZS.  
 

22. člen 
(1) Za evidenco kartonov in prepovedi nastopanja odgovarjajo klubi sami.  
 
(2) Rumeni kartoni (javni opomini) se vodijo posebej za prvenstveno in pokalno tekmovanje.  
 
(3) Rdeči kartoni (izključitve), suspenzi in druge izrečene disciplinske kazni (npr. časovne kazni) se 
prenašajo v vsa tekmovanja pod okriljem NZS. 
 
(4) Igralec prestaja kazen v tisti ekipi in kategoriji, kjer je kazen prejel.  
 
(5) Igralec ne sme nastopiti na tekmah drugih ekip, če prestaja kazen v istem tekmovalnem vikendu za 
ekipo, v kateri je prejel kazen.                                                                                      
 
(6) Igralcu, ki je v novem tekmovalnem letu prestar za nastopanje v starostni kategoriji, kjer je prejel 
kazen in jo ob koncu prejšnjega tekmovalnega letu ni odslužil, se kazen prenese v višjo kategorijo.  
 
(7) V primerih kršitev iz neupravičenega razloga, veljajo naslednje finančne kazni:  

➢ neprihod kluba na prvenstveno ali pokalno tekmo najmanj 400,00 € 
➢ odigrana prvenstvena ali pokalna tekma članov brez trenerja s predpisano izobrazbo in 

potrjeno licenco za tekmovalno sezono 120,00 € 
➢ odigrana tekma ali turnir v mlajših kategorijah in ženski ligi brez trenerja s predpisano 

izobrazbo in potrjeno licenco za tekmovalno sezono 60,00 € 
➢ odigrana katerakoli tekma v vseh tekmovanjih in kategorijah brez zdravstvene osebe 120,00 € 

za domačina tekme 
➢ odigrana katerakoli tekma v vseh tekmovanjih in kategorijah brez časomerilca 30,00 € za 

domačina tekme, ki je sicer zadolžen za časomerilca 
➢ nastop igralca pod drugim imenom v vseh tekmovanjih in kategorijah 200,00 € 
➢ odstop katerekoli že prijavljene ekipe po končanem razpisnem roku 200,00 € 
➢ prenehanje tekmovanja v času prvega delu prvenstva 300,00 € 
➢ prenehanje tekmovanja v času drugega dela ali zaključnega dela prvenstva ali pokala 700,00 €. 

 
(8) Za vsako ponovitev prekrškov navedenih v prejšnjem odstavku tega člena se navedena kazen 
poveča v teku tekmovalnega leta za 30 % s tem, da se za izračun upošteva zadnja izrečena višina kazni.  
 

XV. DRUGE DOLOČBE 
 

23. člen 
(1) Ekipe, ki nastopajo v 1. SFL, morajo obvezno nastopati v futsal pokalu, v tekmovanju mladih U19 in 
v še eni od kategorij mladih. 
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(2) Ekipe 2. SFL morajo obvezno nastopati v futsal pokalu in v tekmovanju mladih U19. V kolikor 
nimajo ekipe U19 so obvezne nastopiti z eno od ekip v drugih mlajših selekcijah (U17, U15, U13). 
 

24. člen 
(1) Sistem posameznega tekmovanja mladih se na osnovi prijav opredeli v aneksu teh propozicij.   
 
(2) Tekmovanje v ženski futsal ligi NZS se opredeli v posebnih določilih za to tekmovanje.  
 

25. člen 
(1) Vsa delegiranja, rezultate, tekmovalne in disciplinske sklepe ter ostala obvestila se objavljajo na 
uradni spletni strani www.futsal.si in www.nzs.si    
 

XVI.      SISTEM TEKMOVANJA 1. IN 2. SFL 
 

26. člen 

1. SFL - REDNI DEL: 

(1)  V 1. SFL se igra po dvokrožnem ligaškem sistemu, vsak z vsakim po enkrat kot domačin in gost.  

(2) Prvo do osmo uvrščene ekipe po rednem delu 1. SFL v tekmovalnem letu 2018/2019 se uvrstijo v                
končnico za državnega prvaka Slovenije. 

(3) Deveto uvrščena ekipa po rednem delu 1. SFL v tekmovalnem letu 2018/2019 se uvrsti v 
kvalifikacije za obstanek v 1. SFL v naslednjem tekmovalnem letu proti drugo uvrščeni ekipi v 
končnem vrstnem redu 2. SFL. 

(4) Deseto uvrščena ekipa po rednem delu 1. SFL v tekmovalnem letu 2018/2019 izpade v 
naslednjem tekmovalnem letu iz 1. SFL in ima pravico nastopa v 2. SFL. 

1. SFL - KONČNICA: 

(5) V končnici za državnega prvaka v tekmovalnem letu 2018/2019 se igra na izpadanje.  

(6) V četrtfinalu končnice za državnega prvaka se igra na dve dobljeni tekmi iste ekipe. 

(7) V četrtfinalu se med seboj pomerijo prvo uvrščena ekipa proti osmo uvrščeni ekipi, drugo 
uvrščena ekipa proti sedmo uvrščeni ekipi, tretje uvrščena ekipa proti šesto uvrščeni ekipi, ter četrto 
uvrščena ekipa proti peto uvrščeni ekipi po rednem delu. 

(8) V četrtfinalu so domačini prvih in morebitnih tretjih tekem bolje uvrščene ekipe po rednem delu, 
domačini drugih tekem pa slabše uvrščene ekipe po rednem delu (sistem 1-1-1). 

(9) V polfinalu in finalu končnice za državnega prvaka se igra na tri dobljene tekme iste ekipe. 

(10) V polfinalu končnice se med seboj pomerijo zmagovalec med prvo in osmo uvrščeno ekipo proti 
zmagovalcu med četrto in peto uvrščeno ekipo, ter zmagovalec med drugo in tretje uvrščeno ekipo 
proti zmagovalcu med tretje in šesto uvrščeno ekipo po rednem delu. 

(11) V polfinalu in finalu sta domačina prvih dveh tekem bolje uvrščeni ekipi po rednem delu, tretje in 
morebitne četrte tekme slabše uvrščeni ekipi po rednem delu, morebitne pete tekme pa ponovno 
bolje uvrščeni ekipi po rednem delu (sistem 2-2-1).  

(12) V finalu končnice se med seboj pomerita zmagovalca polfinalnih tekem.  

(13) Zmagovalec finala končnice osvoji naslov državnega prvaka. 

(14) Tekma za tretje mesto se igra med poražencema polfinalnih tekem. Ekipi igrata za tretje mesto 
dve tekmi po pokalnem sistemu, s tem da ima prednost domačega igrišča na povratni tekmi višje 
uvrščena ekipa po rednem delu; tretje mesto osvoji boljši nasprotnik v seštevku dveh tekem.  

(15) Rezultati končnice 1. SFL štejejo kot končni vrstni red v tekmovalnem letu 2018/2019. 

http://www.futsal.si/
http://www.nzs.si/
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(16) Peto, šesto, sedmo, osmo, deveto in deseto mesto v končnem vrstnem redu 1. SFL v 
tekmovalnem letu 2018/2019 osvojijo ekipe glede na uvrstitve v rednem delu tekmovanja.  

 

GRAFIČNI PRIKAZ KONČNICE DRŽAVNEGA PRVENSTVA 1. SFL 

Igra se na dve dobljeni tekmi       Igra se na tri dobljene tekme      Igra se na tri dobljene tekme  
 

  1 – prvo uvrščeni 
   

   
 

   
  

  
  8 – osmo uvrščeni  

  
 

  

 
 

  
  4 – četrto uvrščeni  

  
 

  
  

  
  

  
  5 – peto uvrščeni 

   

   

   
DRŽAVNI PRVAK 

   
  2 – drugo uvrščeni 

   

   
   

  
  

  
  7 – sedmo uvrščeni  

  
 

  

 
 

  
  3 – tretje uvrščeni  

  
 

  
  

  
  

  
  6 – šesto uvrščeni 

   

    
 

2. SFL: 

(17) Način igranja v rednem delu in v morebitni končnici v 2. SFL se določi s sklepom glede na število 
sodelujočih ekip. 

(18) Prvo uvrščena ekipa v končnem vrstnem redu 2. SFL v tekmovalnem letu 2018/2019 pridobi 
pravico do neposredne uvrstitve v 1. SFL v naslednjem tekmovalnem letu 2019/2020. 

(19) Drugo uvrščena ekipa v končnem vrstnem redu 2. SFL v tekmovalnem letu 2018/2019 se uvrsti v 
kvalifikacije za obstanek v 1. SFL oz. napredovanje v 1. SFL v naslednjem tekmovalnem letu proti 
deveto uvrščeni ekipi po rednem delu 1. SFL. 
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KVALIFIKACIJE ZA 1. SFL: 

(20) V kvalifikacijah se igrata dve tekmi po pokalnem sistemu. Vrstni red domačinov določi žreb. 

(21) Zmagovalna ekipa si pridobi pravico do nastopa v 1. SFL v naslednjem tekmovalnem letu. 
 

 

XX.  POKAL TERME OLIMIA 
 

27. člen 
(1) Slovensko pokalno tekmovanje v futsalu za Pokal Terme Olimia se igra na izpadanje: pred krog 
(ena tekma), osmina finala (ena tekma), četrtfinale (dve tekmi), polfinale in finale (ena tekma).  
 
(2) Polfinale in finale se igrata v obliki zaključnega turnirja, pri čemer je igralni dan lahko petek, 
sobota ali nedelja. Zaključni turnir organizira Nogometna zveza Slovenije.   
 

28. člen 
(1) V osmini finala pokalnega tekmovanja obvezno nastopa najboljših osem uvrščenih ekip 1. SFL v 
predhodnem tekmovalnem letu, v kolikor v tekočem tekmovalnem letu nastopajo v SFL, ter vse 
zmagovalne ekipe pokalnih tekmovanj pri medobčinskih nogometnih zvezah (v nadaljevanju MNZ). 
Odvisno od števila prijavljenih ekip se lahko naknadno povabi v tekmovanje tudi drugo uvrščene 
ekipe pokalnih tekmovanj MNZ. V kolikor je potrebno, se izvede med njimi pred krog.   
 
(2) V pokalnih tekmovanjih MNZ so obvezne nastopati ekipe, ki tekmujejo v 1. in 2. SFL v tekočem 
tekmovalnem letu in si niso zagotovile nastopa v osmini finala iz prejšnjega odstavka tega člena.  
 

29. člen 
(1) Pri žrebu parov osmine finala se določijo nosilci. Nosilci se določijo na podlagi uvrstitev v zadnjih 
treh tekmovanjih slovenskega pokala v futsalu. Pri žrebu četrtfinala in polfinala ni nosilcev.  
 
(2) Ekipe za končne uvrstitve v posamezni sezoni prejmejo naslednje število točk: 

a) za izpad v pred krogu 1 točko,  
b) za izpad v osmini finala 3 točke, 
c) za izpad v četrtfinalu 5 točk, 
d) za izpad v polfinalu 10 točk, 
e) za osvojeno končno drugo mesto 15 točk, 
f) za osvojeno končno prvo mesto 20 točk. 

 
30. člen 

(1) Domačin v osmini finala je ekipa, ki tisto tekmovalno leto sodeluje v nižjem rangu tekmovanja, v 
drugih primerih pa odloča žreb. Vrstni red domačinov v nadaljevanju tekmovanja se določi z žrebom. 
 

31. člen 
(1) V kolikor v tekmovanju sodeluje več kot 16 ekip, se igra pred krog, kjer igrajo med seboj ekipe, ki 
ne nastopajo v 1. In 2. SFL. V kolikor v tekmovanju sodeluje manj kot 16 ekip, so v osmini finala 
proste najbolje uvrščene ekipe nosilcev iz teh propozicij. 
 

32. člen 
(1) V kolikor se tekma konča z neodločenim rezultatom, se zmagovalec določi z izvajanjem kazenskih 
udarcev. Prvotno se izvajajo po trije kazenski udarci.  
 

33. člen 
(1) Slovenski futsal pokal NZS se igra pod enakimi organizacijskimi pogoji kot tekmovanja v 1. SFL. 
Stroške organizacije tekme krije ekipa, ki je domačin, razen zaključnega turnirja, če ga organizira NZS.   
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(2) Na vseh tekmah v morebitnem pred krogu, v osmini finala in četrtfinalu se obračunavajo sodniške 
in delegatske takse kot v 2. SFL, na vseh tekmah v polfinalu in finalu pa so takse enake kot v 1. SFL.                                                                
 
(3) V slovenskem futsal pokalu NZS velja enako pravilo evidentiranja rumenih kartonov kot v ostalih 
pokalnih tekmovanjih NZS. 
 
(4) Vse izrečene kazni disciplinskega organa, razen časovnih, se vodijo posebej v medobčinskem in 
posebej v tekmovanju slovenskega pokala v futsalu.  
 

XXI.  SUPER POKAL NZS 
 

34. člen 
(1) V tekmi za osvojitev članskega super pokala NZS nastopita kluba, ki sta v zadnjem tekmovalnem 
letu osvojila naslov državnega prvaka Slovenije in naslov pokalnega zmagovalca Slovenije v futsalu.                                   
 
(2) V primeru, da ista ekipa v istem tekmovalnem letu osvoji naslov državnega prvaka in pokalnega 
zmagovalca Slovenije, se tekma ravno tako odigra. V tem primeru na tekmi super pokala nastopita 
prvo in drugo uvrščena ekipa končnega vrstnega reda v 1. SFL v prejšnjem tekmovalnem letu.  

35. člen 
(1) Organizator tekme za super pokal v futsalu je NZS. Gostitelj je lahko katerikoli klub, ki nastopa v 
uradnih tekmovanjih pod okriljem NZS, ali druga pravna oseba. 
 
(2) Stroške dvorane, v kateri se odigra tekma super pokala NZS in druge stroške organizacije, kot jih 
določi NZS, krije gostitelj. Gostitelj tekme ima pravico do prihodkov iz naslova vstopnin in trženja.   
 

36. člen 
(1) Za zmagovalca super pokala NZS se odigra ena tekma. V kolikor se konča z neodločenim rezultatom 
se zmagovalec določi z izvajanjem kazenskih udarcev. Prvotno se izvajajo po trije kazenski udarci.  
 

37. člen 
(1)Na tekmo super pokala NZS se prenašajo disciplinske kazni, prejete v SFL in slovenskem pokalu.  
 
(2) Disciplinske kazni, prejete na tekmi super pokala NZS, se prenašajo v tekmovanja SFL in slovenski 
pokal v futsalu, razen prvega rumenega kartona. 
 
 
 

XXII. ZNESKI ZA OPOMINE IN IZKLJUČENE, ODSTRANJENE ALI PRIJAVLJENE OSEBE 
 

38. člen 
(1) Za vsak prejeti javni opomin (rumeni karton), izključitev (rdeči karton), odstranitev ali disciplinsko 
prijavo so klubi dolžni plačati znesek kot sledi (v EUR): 
 

Prejeti kartoni igralcev: 

Število prejetih kartonov  
na klub v tekmovalnem letu  1. SFL 

 
2. SFL 

rumeni rdeči rumeni rdeči 

1 4 11 4 11 

2 4 11 4 11 

3 4 21 4 21 
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4 4 21 4 21 

5 7 31 7 31 

6 7 31 7 31 

7 7 51 7 51 

8 7 51 7 51 

9 10 71 10 71 

10 10 71 10 71 

11 10 101 10 101 

12 10 101 10 101 

13 13 131 13 131 

14 13 131 13 131 

15 13 166 13 166 

16 13 166 13 166 

vsak naslednji karton 13 201 13 201 

 

Odstranitev ali prijava uradnih oseb: 

Število prijavljenih ali 
odstranjenih uradnih oseb 

1. SFL 2. SFL 

1            11 11 

2            11 11 

3 21 21 

4 21 21 

5 31 31 

6 31 31 

Vsaka naslednja odstranitev oz. prijava            51                51 

 
 

XXIII. URADNE OSEBE NA TEKMOVANJIH 
  

39. člen 
 

1     
1. sodnik 2. sodnik 3. sodnik delegat časomerilec 

     1. SFL redni del X X --- X X 

     1. SFL končnica: četrtfinale X X --- X X 

     1. SFL končnica: polfinale in finale X X X X X 

     1. SFL končnica: za tretje mesto X X X X X 

     1. SFL kvalifikacije  X X --- X X 
     2. SFL  X X --- X X 

     Futsal pokal: osmina in četrtfinale X X --- X X 

     Futsal Pokal: polfinale in finale X X X X X 
     Super pokal NZS X X           --- X X 
       U19 X X --- X X 
       U17 X X --- X X 
       U15 X           --- --- X X 
       U13 X --- --- X X 
      U15: končnica (od četrtfinala) X X --- X X 

      U13: končnica (od četrtfinala) X X --- X X 

      U 15 in U13: za tretje mesto X X --- X X 

      ženske X X --- X X 
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XXIV. KONČNE DOLOČBE 
 

40. člen 
(1) Te propozicije veljajo od 01.07.2018 dalje. Propozicije se objavijo na spletni strani www.futsal.si.   
 
 
 

Nogometna zveza Slovenije 
 
 
   
Stane Kokalj l.r.    Stanko Damiš l.r.  Samantha Tina Lovše l.r. 
Referent NZS za futsal   Vodja futsal tekmovanj   Predsednica KMN NZS 
     
 
 

http://www.futsal.si/

