
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 28/22 

 

 

Brdo pri Kranju, 23.06.2022 Št.: 28/22 Ozn.: GP RPČ 

 

 

Zadeva: Spremembe Tekmovalnega pravilnika NZS 

 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 12.06.2022 sprejel naslednje sklepe: 

 

1. Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je potrdil spremembe Tekmovalnega pravilnika NZS v 

tretjem odstavku 38. člena, ki opredeljuje igralni čas v posameznih starostnih kategorijah, in sicer: 

• Kadeti (U-17) 2 x 45 minut 

• Starejši dečki (U-15) 2 x 40 minut 

• Najmlajši cicibani (U-7) 2 x 10 minut 

• Kadetinje (U-17) 2 x 45 minut 

2. V 39. členu se doda nova tekmovalna kategorija, in sicer kategorija najmlajših cicibanov (U-7). 

3. Spremembe začnejo veljati z začetkom tekmovalne sezone 2022/2023. 

4. Igralni čas v ostalih starostnih kategorijah ostane nespremenjen. 

Z ozirom na spremembo tekmovalnega časa v UEFA tekmovanjih v starostni kategoriji do 17 let in z namenom 

sledenja trendom v sodobnem nogometu, ki opredeljuje igranje tekem v navedeni kategoriji v 90 minutnem 

obsegu, se trajanje igralnega časa v starostni kategoriji spremeni iz dosedanjih 80 minut (2 x 40 minut) na 90 

minut (2 x 45 minut) in tako izenači z večino primerljivih evropskih tekmovanj ter tekmovanja v UEFA EP U-17. 

Zaradi lažjega prehoda na daljši tekmovalni čas v kadetski kategoriji se prav tako podaljša tekmovalni časa v 

tekmovanju starejših dečkov do 15 let iz do sedaj veljavnih 70 minut (2 x 35 minut) minut na 80 minut (2 x 40 

minut). 

Zaradi zgoraj navedenih razlogov in zaradi namena razvoja konkurenčnosti slovenskih deklet v tekmovanju z 

mednarodno konkurenco se prav tako podaljša tekmovalni čas v kategoriji deklet do 17 let na 90 minut (2 x 45 

minut). 

Na novo pa se v pravilniku tudi definira kategorija najmlajših cicibanov (U-7) s tekmovalnim časom 2 x 10 minut. 

Z navedenim predlogom sprememb se zasleduje trende v sodobnem nogometu, mednarodni nogometni okvir 

pa približujemo mladim igralcem in igralkam slovenskega nogometa. 

 

5. Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je sprejel dopolnitev Tekmovalnega pravilnika NZS v 

drugem odstavku 42. člena, ki v mladinskih kategorijah omogoča pravico nastopa trem igralcem in 

enemu vratarju, ki napolnijo devetnajst let v koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto 

pričelo. 

 



6. Dopolnitev v 42. členu Tekmovalnega pravilnika NZS stopi v veljavo z začetkom tekmovalnega leta 

2023/2024. 

Zaradi reorganizacije tekmovanj v mladinskih kategorijah, ki se bo pričela s sezono 2023/2024 ter na podlagi 

predloga delovne skupine, da se v mladinski kategoriji omogoči nastopanje omejenemu številu starejših 

igralcev, se dopolni TP NZS v delu, ki se nanaša na pravico nastopa v mladinskih tekmovanjih. 

 

7. V 5. členu se doda prvenstveno tekmovanje v kategoriji veteranov. 

 

Za dodatne informacije vam je na voljo tekmovalno - licenčni sektor v okviru strokovne službe 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. 

 


