
 

 

 

 

 

Okrožnica 50/20 
 

Brdo pri Kranju, 09.09.2020 Št.: 50/20 Ozn.: GP EČ 

 

 

Zadeva: Spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS za futsal 

 

Spoštovani, 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na svoji seji dne 06.09.2020 sprejel spremembe in dopolnitve 

Pravilnika NZS za futsal. 

Novela pravilnika obsega uskladitev s splošnimi predpisi NZS, njihovimi zadnjimi spremembami in 

dopolnitvami, spremembo in dopolnitev obstoječih določil na podlagi sprejetih sklepov Izvršnega odbora NZS 

ter ustrezno umestitev pravnih podlag, ki so se doslej urejale s sklepi tekmovalnih organov in drugimi akti NZS. 

Čistopis pravilnika je priloga okrožnici in objavljen med predpisi in obrazci na spletni strani www.nzs.si.  

Za dodatne informacije vam je na voljo strokovna služba NZS. 
 

 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 
 

Martin Koželj 

Generalni sekretar NZS 

 

 

 
 
 
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. 

 
 

http://www.nzs.si/
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Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor NZS za nujne zadeve na seji dne 
30.08.2011 in Izvršni odbor NZS na sejah dne 19.05.2014, 23.06.2014, 18.06.2015 in 06.09.2020 sprejel 

 

PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE  

ZA FUTSAL 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Ta pravilnik ureja organizacijo futsala v Republiki Sloveniji. 

(2) Glede vprašanj, ki s tem pravilnikom niso posebej urejena, se uporabljajo določila Tekmovalnega 

pravilnika, Pravilnika o registraciji in statusu igralcev, Disciplinskega pravilnika ter drugih veljavnih 

predpisov NZS in sklepov pristojnih organov. 

 

2. člen 

(1) Za namene tega pravilnika imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen: 

- FIFA: Fédération Internationale de Football Association. 

- NZS: Nogometna zveza Slovenije. 

- MNZ: Medobčinska nogometna zveza. 

- RS: Republika Slovenija. 

- IFAB: Odbor mednarodne nogometne zveze (the International Football Association Board). 

- Nogometni klub: pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki veljajo v RS, ima sedež 

v RS, je vpisana v register klubov NZS, je član tiste MNZ, na območju katere ima sedež in ima 

najmanj eno nogometno ekipo v uradnem tekmovanju NZS. 

- Futsal: mali nogomet, ki se igra v skladu s Pravili igre za futsal, ki jih sprejema FIFA. 

- FK/KMN: futsal klub oz. klub malega nogometa je pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s 

predpisi, ki veljajo v RS, ima sedež v RS, je vpisana v register klubov NZS, je član tiste MNZ, na 

območju katere ima sedež in ima najmanj eno futsal ekipo v uradnem tekmovanju NZS. 

- Ekipa: ekipa, s katero FK/KMN tekmuje na tekmovanju pod okriljem NZS. 

- Igralec: vsak igralec futsala, ki je registriran pri NZS. 

- Liga: prvenstveno futsal tekmovanje pod okriljem NZS. 

- SFL: Slovenska futsal liga. 

- MFL: Medobčinska futsal liga.  

- SNL: Slovenska nogometna liga. 

- SML: Slovenska mladinska liga. 

- SKL: Slovenska kadetska liga.  

- IO NZS: Izvršni odbor NZS, ki je izvršilni organ NZS. 

(2) Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak 

izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno. 

3. člen 

Vse uradne tekme v futsalu, ki jih vodijo organizatorji tekmovanj, se morajo igrati po Pravilih igre za 
futsal, ki jih sprejema FIFA, sklepih IFAB ter predpisih NZS.  
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II. SISTEM TEKMOVANJ 

4. člen 

(1) Organizator tekmovanj v futsalu je NZS. 

(2) NZS lahko za organizacijo posameznega tekmovanja v futsalu določi tudi drugega organizatorja.  

 

5. člen 

(1) Tekmovanja v futsalu v RS so prvenstvena in pokalna.  

(2) Stopnje prvenstvenih tekmovanj v malem nogometu so: 

a. medobčinska: MFL, 

b. tretja državna: 3. SFL, 

c. druga državna: 2. SFL in 

d. prva državna: 1. SFL.  

(3) Stopnji pokalnega tekmovanja v futsalu sta: 

a. medobčinska in 

b. državna. 

6. člen 

(1) Na tekmovanjih lahko nastopajo futsal klubi oziroma klubi malega nogometa.  

(2) V isti stopnji tekmovanja lahko nastopa ena ekipa istega FK/KMN. 

 

7. člen 

Sistemi prvenstvenih tekmovanj v futsalu so naslednji: 
- 1. SFL:    ligaški dvokrožni s končnico; 
- 2. SFL:     način tekmovanja se določi s sklepom vodje tekmovanj glede 

na število sodelujočih ekip; 
- ŽFL:     način tekmovanja se določi s sklepom vodje tekmovanj glede 

na število sodelujočih ekip; 
- U19, U17, U15, U13:   način tekmovanja se določi s sklepom vodje tekmovanj glede 

na število sodelujočih ekip. 
 

8. člen 

(1) Sodelovanje v tekmovanjih v futsalu v mlajših starostnih kategorijah je obvezno za vse klube, ki 
tekmujejo v 1. SFL in 2. SFL, in sicer: 

a. Klubi, ki nastopajo v 1. SFL, morajo obvezno nastopati v tekmovanju U19 in še eni od 
mlajših starostnih kategorij (U17, U15, U13). 

b. Klubi, ki nastopajo v 2. SFL, morajo obvezno nastopati v enem izmed tekmovanj mlajših 
starostnih kategorij. 

(2) Kršitev obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena predstavlja disciplinski prekršek, disciplinska 
kazen pa se lahko izvrši v breme članske ekipe kršitelja. 
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III. ORGANIZACIJA TEKMOVANJ 

9. člen 

(1) Tekmovalni koledar sprejme IO NZS. 

(2) Tekmovalne pare določi organizator tekmovanja z žrebom. 

 

10. člen 

(1) Igralni dan v 1. SFL, 2. SFL in 3. SNL je praviloma petek.  

(2) Igralni dan v tekmovanjih U19 in U15 je praviloma nedelja. 

(3) Igralni dan v tekmovanjih U17 in U13 je praviloma sobota. 

(4) Igralni dan v ŽFL je praviloma petek. 

(5) Izjemoma, na podlagi koledarja tekmovanj, na osnovi vloge, soglasja klubov ter ob soglasju organa 
tekmovanja, se tekma lahko odigra tudi kak drug dan. 

 

11. člen 

(1) Tekme se igrajo s sledečim polnim igralnim časom: 
- člani   2 x 20 minut 
- članice   2 x 20 minut 
- mladinci (U19)  2 x 20 minut 
- kadeti (U17)  2 x 20 minut 
- starejši dečki (U15) 2 x 20 minut 
- mlajši dečki (U13) redni del: 2 x 12 minut; zaključni del: 2 x 20 minut 

(2) Odmor med polčasoma traja največ 15 minut, razen v rednem delu tekmovanja U13, kjer odmor 
traja največ 5 minut. 

 

IV. ORGANIZACIJA TEKEM 

12. člen 

(1) Tekme se igrajo v dvoranah, ki morajo biti registrirane pri NZS.  

(2) Dan in uro začetka tekme mora organizator tekmovanja sporočiti najmanj 15 dni pred dnem tekme. 

 

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 tri (3) žoge iste znamke. 

 

14. člen 

Organizator tekme mora zagotoviti: 
a. označeno igrišče predpisanih velikosti za določeno tekmovanje, 
b. semafor s časomerilcem, 
c. ustrezno aparaturo ali predmet za označevanje akumuliranih prekrškov, 
d. ročni merilnik igralnega časa (štoparico), 
e. piščalko za zvočne signale, 
f. ozvočenje z napovedovalcem na tekmah, ki jih določajo te propozicije,  
g. brezplačni dostop do interneta za uradne osebe in novinarje. 
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15. člen 

(1) Organizator tekme mora ob igrišču izobesiti zastavo Republike Slovenije, zastavo NZS na tekmah 1. 
SFL in ostale zastave oziroma transparente, ki jih določi in zagotovi organizator tekmovanja. 

(2) Himna Republike Slovenije se predvaja samo pred začetkom finalne tekme futsal pokala. 

 

16. člen 

(1) Snemanje je obvezno na vseh tekmah 1. SFL, kvalifikacij za 1. SFL, futsal pokalu, od vključno 
četrtfinala naprej in v super pokalu NZS ter v vseh ostalih tekmovanj, ki jih določi vodja tekmovanj.  

(2) Organizator mora video posnetek v roku 24 ur po koncu tekme posredovati NZS.  

 

V. URADNE OSEBE 

17. člen 

(1) Tekme v 1. SFL, 2. SFL, 3. SFL, ŽFL in futsal pokalu sodita dva sodnika. 

(2) Tekme v končnici 1. SFL ter polfinalu in finalu futsal pokala sodijo trije sodniki. 

(3) Tekme v mlajših kategorijah in MFL sodi eden ali dva sodnika. Število sodnikov določi organizator 
tekmovanja. 

 

18. člen 

(1) Organizator tekmovanja za vsako tekmo določi delegata tekme. 

(2) V primeru njegove odsotnosti opravlja vlogo delegata prvi sodnik. 

 

19. člen 

(1) Prisotnost časomerilca je obvezna v vseh tekmovanjih.  

(2) Funkcijo časomerilca v vseh tekmovanjih lahko opravlja oseba, ki je na uradnem seznamu 
časomerilcev, in je polnoletna.  

(3) Na zahtevo delegata mora časomerilec za namen identifikacije predložiti osebni dokument s sliko. 

 

20. člen 

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

(2) Na tekmah članskih ekip je napovedovanje obvezno. 

 

21. člen 

(1) Za pisanje zapisnika je dolžan organizator tekme zagotoviti uraden prostor z računalnikom, 
tiskalnikom, dostopom do interneta ter usposobljenega zapisnikarja.  

(2) Zapisnik se izpolni računalniško v programu Regista. Zapisnik se piše v skladu z navodili NZS. V 
primeru, da zapisnika tekme ni možno izpolniti v računalniški obliki, se zapisnik izpolni ročno. 
Organizator je dolžan zapisnik takoj po uradnem zaključku posredovati v informacijski sistem NZS.   

(3) V prostoru za pisanje zapisnika so lahko prisotne samo uradne osebe. 

(4) Na tekmah v članskih tekmovanjih morajo ekipe obvezno prijaviti prve postave. 
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VI. POGOJI NASTOPANJA NA TEKMI 

22. člen 

Na tekmi lahko nastopijo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik in imajo pravico nastopa. 

 

23. člen 

(1) Ekipe v članski kategoriji morajo imeti na začetku tekme najmanj sedem (7) igralcev. 

(2) V tekmovanjih v ženski in mlajših kategorijah, mora imeti ekipa na začetku tekme najmanj pet (5) 
igralk. 

(3) Vsaka ekipa lahko na posamezni tekmi prijavi največ 14 igralcev, ki imajo pravico nastopa. 

(4) Kot nastop igralca v futsal tekmovanju se šteje, če je igralec vpisan v zapisnik tekme. 

 

24. člen 

(1) Na tekmah v futsalu je število menjav igralcev neomejeno.  

(2) Menjave igralcev se izvedejo v označenem prostoru pri sredini igrišča, na mestu, kjer so rezervne 
klopi in prostor za delegata, časomerilca in zapisnikarja tekme. 

 

25. člen 

(1) Dresi igralcev morajo biti takšne barve, da se ekipi razlikujeta. Dresi vratarjev se morajo razlikovati 
od barve dresov ostalih igralcev na tekmi in sodnikov.  

(2) Dresi morajo biti na hrbtni strani oštevilčeni v skladu s prijavo v zapisnik tekme. Če postane vratar 
eden izmed igralcev, mora imeti na dresu isto številko, kot jo je imel pred zamenjavo. 

(3) Igralci morajo nositi ščitnike za noge in nogavice, ki morajo ščitnike povsem pokrivati. 

(4) Na vseh tekmah 1. SFL morajo imeti igralci stalne številke. 

 

26. člen 

(1) Na tekmah mlajših dečkov (U13) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od deset (10) 
let in vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo dvanajst (12) let v koledarskem letu, v katerem 
se je tekmovalno leto začelo. 

(2) Na tekmah starejših dečkov (U15) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od dvanajst 
(12) let in vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo štirinajst (14) let v koledarskem letu, v 
katerem se je tekmovalno leto začelo. 

(3) Na tekmah kadetov (U17) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od trinajst (13) let in 
vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo šestnajst (16) let v koledarskem letu, v katerem se je 
tekmovalno leto začelo. 

(4) Na tekmah mladincev (U19) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od petnajst (15) let 
in vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo devetnajst (19) let v koledarskem letu, v katerem se 
je tekmovalno leto začelo. S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v mladinski kategoriji 
lahko na tekmah mladincev nastopajo tudi igralci, ki na dan tekme niso mlajši od štirinajst (14) let. 

(5) Na tekmah članov lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od sedemnajst (17) let. 
S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v članski kategoriji lahko na tekmah članov 
nastopajo tudi igralci, ki na dan tekme niso mlajši od šestnajst (16) let. 
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(6) Na tekmah članic lahko nastopijo igralke, ki na dan igranja tekme niso mlajše od petnajst (15) let. S 
posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v članski kategoriji lahko na tekmah članic 
nastopajo tudi igralke, ki na dan tekme niso mlajše od štirinajst (14) let. 

 

27. člen 

(1) V posameznem tekmovalnem letu imajo pravico nastopa za ekipo FK/KMN igralci vseh nogometnih 
klubov, razen: 

a) igralci klubov 1. SNL in 2. SNL, 
b) igralci klubov 1. SML; 
c) igralci klubov 1. SKL. 

(2) Pravico nastopa za futsal igralec izgubi takoj, ko v istem tekmovalnem letu nastopi za klub iz 
prejšnjega odstavka tega člena. 

 

28. člen 

Na prvenstveni ali pokalni tekmi lahko ekipa za tekmo prijavi največ dva (2) igralca, ki nimata 
slovenskega državljanstva oziroma državljanstva držav EU. 

 

 

VII. REZULTATI TEKEM IN UGOTAVLJANJE UVRSTITVE EKIP 

29. člen 

V primeru registracije tekme po uradni dolžnosti, se tekma registrira z rezultatom 5:0. 

 

30. člen 

Razvrstitev ekip v prvenstvenem tekmovanju se določi skladno s tekmovalnim pravilnikom NZS, pri 

čemer rezultati končnice štejejo kot končni vrstni red tekmovanja. 

 

31. člen 

V zaključnih delih tekmovanj se v primeru neodločenega rezultata izvajajo kazenski udarci.  

 

VIII. TEKMOVANJE V 1. IN 2. SFL 

32. člen 

(1) Prvo do osmo uvrščene ekipe po rednem delu 1. SFL se uvrstijo v končnico za državnega prvaka. 

(2) Deveto uvrščena ekipa po rednem delu 1. SFL se uvrsti v kvalifikacije za obstanek v 1. SFL proti drugo 
uvrščeni ekipi v končnem vrstnem redu 2. SFL. 

(3) Deseto uvrščena ekipa po rednem delu 1. SFL izpade v 2. SFL. 

(4) V končnici za državnega prvaka se igra na izpadanje: 

a. V četrtfinalu končnice za državnega prvaka se igra na dve dobljeni tekmi iste ekipe. 

b. 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. 
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c. 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 (1-1-1). 

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

e. 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. 

f. V polfinalu in finalu sta domačina prve, tretje in morebitne pete tekme bolje uvrščeni ekipi po 
rednem delu, druge in morebitne četrte tekme pa slabše uvrščeni ekipi po rednem delu (1-1-1-1-
1).  

g. V finalu končnice se med seboj pomerita zmagovalca polfinalnih tekem. Zmagovalec finala 
končnice osvoji naslov državnega prvaka. 

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

i. Peto, šesto, sedmo, osmo, deveto in deseto mesto v končnem vrstnem redu 1. SFL v 
tekmovalnem letu osvojijo ekipe glede na uvrstitve v rednem delu tekmovanja.  

 

33. člen 

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

(2) Drugo uvrščena ekipa v končnem vrstnem redu 2. SFL 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. 

 

34. člen 

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

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

 

 

IX. FUTSAL POKAL 

35. člen 

(1) Tekmovanje v futsal pokalu se igra na izpadanje: predkrog (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.  

(3) Zaključni turnir organizira Nogometna zveza Slovenije.   

 

36. člen 

(1) Sodelovanje v futsal pokalu je obvezno za vse ekipe, ki v isti tekmovalni sezoni nastopajo v 1. in 2. 
SFL. 

(2) V osmini finala pokalnega tekmovanja nastopa najboljših osem uvrščenih ekip 1. SFL v predhodnem 
tekmovalnem letu, pod pogojem ter vse zmagovalne ekipe pokalnih tekmovanj pri medobčinskih 
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nogometnih zvezah (v nadaljevanju MNZ). Odvisno od števila prijavljenih ekip se lahko naknadno v 
tekmovanje povabi tudi nižje uvrščene ekipe 1. SFL ter naslednje najboljše drugo uvrščene ekipe 
pokalnih tekmovanj MNZ.  

(3) Če v tekmovanju sodeluje več kot 16 ekip, se igra predkrog, kjer igrajo med seboj ekipe, ki ne 
nastopajo v 1. in 2. SFL. Če v tekmovanju sodeluje manj kot 16 ekip, so v osmini finala proste 
najboljše uvrščene ekipe nosilcev. 

(4) V pokalnih tekmovanjih MNZ je obvezno nastopanje ekip 1. in 2. SFL, ki si v tekočem tekmovalnem 
letu niso zagotovile nastopa v osmini finala futsal državnega pokala. 

(5) Pri žrebu parov osmine finala se določijo nosilci. Nosilci se določijo na podlagi uvrstitev v zadnjih 
treh tekmovanjih futsal pokala NZS. Ekipe za končne uvrstitve v posamezni sezoni prejmejo 
naslednje število točk: 

- za izpad v pred krogu 1 točko,  
- za izpad v osmini finala 3 točke, 
- za izpad v četrtfinalu 5 točk, 
- za izpad v polfinalu 10 točk, 
- za osvojeno končno drugo mesto 15 točk, 
- za osvojeno končno prvo mesto 20 točk. 

(6) Pri žrebu četrtfinala in polfinala ni nosilcev.  

(7) 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. 

 

 

X. SUPERPOKAL 

37. 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 ali naslednje najboljše uvrščena ekipa končnega vrstnega reda v 1. SFL v prejšnjem 

tekmovalnem letu.  

(3) Za zmagovalca super pokala NZS se odigra ena tekma. Če se tekma konča z neodločenim rezultatom, 

se zmagovalec določi z izvajanjem kazenskih udarcev.  

 

38. 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.   

 

39. člen 

(1) Na tekmo super pokala NZS se prenašajo disciplinske kazni, prejete v SFL in futsal pokalu.  

(2) Disciplinske kazni, prejete na tekmi super pokala NZS, se prenašajo v tekmovanja SFL in futsal pokal, 

razen prvega rumenega kartona. 
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XI. ŽENSKA FUTSAL LIGA 

40. člen 

(1) V zaključni del tekmovanja napredujejo štiri najbolje uvrščene ekipe rednega dela. 

(2) V zaključnem delu se igra polfinale, tekma za tretje mesto in finale. 

(3) V polfinalu se igra na dve dobljeni tekmi (zmagi) iste ekipe. Domačina prvih in morebitnih tretjih 

tekem sta bolje uvrščeni ekipi rednega dela, domačina druge tekme pa slabše uvrščeni ekipi rednega 

dela.  

(4) V finalu se igra na tri dobljene tekme (zmage) iste ekipe. Domačin prve, tretje in morebitne pete 

tekme je bolje uvrščena ekipa rednega dela, domačin druge in morebitne četrte tekme pa slabše 

uvrščena ekipa rednega dela.  

(5) Za tretje mesto se igrata dve tekmi po pokalnem sistemu. Domačin prve tekme je slabše uvrščena 

ekipa rednega dela, domačin druge tekme pa bolje uvrščena ekipa rednega dela. 

(6) V polfinalu se med seboj pomerita prvo in četrto uvrščena ekipa rednega dela ter drugo in tretje 

uvrščena ekipa rednega dela. Zmagovalni ekipi napredujeta v finale, poraženi ekipi pa igrata za tretje 

mesto. 

 

 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

41. člen 

Za vse, kar ni urejeno s tem pravilnikom, se uporabljajo določila Tekmovalnega pravilnika, Pravilnika o 

registraciji in statusu igralcev, Disciplinskega pravilnika ter drugih veljavnih predpisov NZS in sklepov 

pristojnih organov. 

 

42. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za futsal z dne 18.06.2015. 

(2) Ta pravilnik začne veljati z dnem objave na spletni strani NZS.  

 

 

Brdo pri Kranju, 06.09.2020   

Nogometna zveza Slovenije 

 

Radenko Mijatović l. r. 

Predsednik NZS 

 


