
 

 
 
 
 
 

Okrožnica 47/22 
 
 
Brdo pri Kranju, 23. 12. 2022 Št.: 47/22 Ozn.: GP RPČ 

 
 

Zadeva: Pravilnik o nogometni infrastrukturi – kategorizacija stadionov 
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 21. 12. 2022 sprejel Pravilnik o nogometni infrastrukturi – 
kategorizacija stadionov. 

NZS sledi smernicam in navodilom UEFA, ki je v letu 2022 sprejela nov Pravilnik o licenciranju nogometnih 
klubov in finančni vzdržnosti. V skladu s temi smernicami, kjer je infrastrukturni kriterij v sklopu licenciranja v 
minimalnih okvirjih, je strokovna služba pripravila samostojni Pravilnik o nogometni infrastrukturi, ki sledi UEFA 
infrastrukturnemu pravilniku, ter hkrati povzema in dopolnjuje obstoječo ureditev infrastrukturnih kriterijev, 
Poglavja II, pravilnika o licenciranju nogometnih klubov.  

Pravilnik predpisuje minimalne kriterije za izvedbo kategorizacije stadionov in jih razvršča v štiri kategorije 
stadionov pri čemer je kategorija stadiona S-4 minimalna zahteva za igranje v 1. SNL, kategorija S-3 za igranje v 
2. SNL, kategorija S-2 za igranje v 3. SNL / SŽNL ter kategorija S-1 za igranje v ligah MNZ. 

Pravilnik je razdeljen na štiri vsebinska poglavja in sicer igralna površina, garderobni in drugi prostori, površine 
za gledalce in površine za medije. 

Ključne vsebinske spremembe za kriterije so:  
- ogrevanje igralnih površin od TL 2026/27 dalje (S-4); 
- obvezen digitalni semafor od TL 2024/25 dalje (S-4); 
- obvezen semafor, ki prikaže čas in rezultat (S-3); 
- obvezna razsvetljava (1000 lux) od TL 2024/25 dalje (S-4); 
- obvezna razsvetljava (500 lux) od TL 2025/26 dalje (S-3); 
- dodan kriterij VAR (S-4); 
- dodan kriterij LED panoji (S-4; S-3 in S-2 – SŽNL); 
- obvezen kriterij »platforme za kamere«, mesta za snemanje tekem (S-4; S-3 in S-2 – SŽNL). 

 
V pravilniku so številne posodobitve in dopolnitve na vseh infrastrukturnih področjih, ki sledijo potrebam 
organizaciji nogometnih tekem na vseh kakovostnih nivojih. Pri tem pa je velik poudarek namenjen varnosti in 
kvalitetni izvedbi nogometnih tekem. 
 
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 

 
 
 
 
 
Priloga: 
 

- Pravilnik o nogometni infrastrukturi – kategorizacija stadionov 

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. 
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1. UVOD 

 

1.1. Splošne določbe 
 
Pravilnik, ki velja za članska tekmovanja, določa kriterije, ki jih mora izpolnjevati stadion, da se lahko 
uvrsti (v naraščajočem vrstnem redu) v prvo (S-1), drugo (S-2), tretjo (S-3) ali četrto (S-4) NZS 
kategorijo.  
 
Kriteriji za določene kategorije so prikazani v obliki tabel in besedila, ki prikazujejo stopnjo zahtev v 
različnih kategorijah. Višja kot je kategorija, zahtevnejši so kriteriji. 
 
Za nastopanje v prvenstvu mora klub tekme igrati na stadionu, ki izpolnjuje kategorizacijo stadionov iz 
tega pravilnika, in sicer: 
 

TEKMOVANJE STADION 

1. SNL najmanj S-4 

2. SNL najmanj S-3 

3. SNL / SŽNL najmanj S-2 

MNZ lige najmanj S-1 
 
V pokalnem tekmovanju mora klub tekme odigrati na stadionu, ki izpolnjuje najmanj kriterije za ligo v 
kateri nastopa, od vključno 3. kroga (šestnajstine finala) dalje pa mora praviloma odigrati na stadionu, 
ki izpolnjuje najmanj kriterije za 3. SNL (S-2). 
 
NZS kategorije stadionov se izključujejo z UEFA kategorijami. 
 
Na osnovi pridobljenih podatkov v postopkih licenciranja, dodatnih dokazil lastnika, upravljalca ali 
uporabnika stadiona ali prejetih informacijah in podatkih ob ogledih stadiona s strani oddelka za 
nogometno infrastrukturo NZS (OzNI-NZS) ali komisije za objekte MNZ (KzO-MNZ), kategorijo stadiona 
dodeli: 

- OzNI-NZS:  za stadione, ki se uporabljajo v ligah NZS  (1. SNL, 2. SNL, 3. SNL, SŽNL), 
- KzO-MNZ:  za stadione, ki se uporabljajo v ligah MNZ.  

 
Če klub iz MNZ tekmovanja napreduje v tekmovanje, ki ga vodi NZS, mora kategorijo stadiona v vsakem 
primeru ponovno potrditi OzNI-NZS.   
 
Klubu, ki napreduje v višji rang tekmovanja, lahko NZS za določene kriterije določi rok za izpolnitev 
(praviloma največ 1 leto). 
 
Klub, ki želi za stadion doseči višjo kategorijo, kot mu je dodeljena, lahko ob predložitvi dokaznega 
materiala zaprosi OzNI-NZS ali KzO-MNZ za spremembo kategorije (odvisno od ranga tekmovanja, v 
katerem klub nastopa oz. bo nastopal v prihodnjem tekmovalnem letu). V tem primeru komisija NZS 
ali MNZ lahko opraviti dodatni pregled. 
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OzNI-NZS lahko posameznemu stadionu zniža kategorijo, v kolikor ugotovi, da stadion več ne izpolnjuje 
vseh kriterijev za dodeljeno kategorijo. V primeru večjih nepravilnosti (predvsem kriterijev 2.1., 2.3., 
2.11.) se lahko kategorija stadiona zniža takoj in lahko OzNI-NZS odredi prepoved igranja uradnih 
tekem že med tekmovalno sezono,  v ostalih primerih pa se znižanje upošteva od konca prvenstva 
dalje. 
 
OzNI-NZS ali KzO-MNZ objavljata seznam stadionov po kategorijah na dan 30. 6. in 31. 12., seznam pa 
se lahko osveži tudi med letom. 
 
Ta pravilnik nadalje določa odgovornosti in pravila za nadzor nad izpolnjevanjem kriterijev za 
predpisano kategorijo stadiona in podrobno navaja okoliščine, zaradi katerih lahko OzNI-NZS dovoli 
izjemo pri določenem kriteriju. 

 

1.2. Povezava s Tekmovalnim pravilnikom in Pravilnikom o licenciranju nogometnih klubov 
in finančni vzdržnosti 
 
Ta pravilnik določa opis najnižje kategorije stadiona, ki se zahteva za tekme določenega tekmovanja in 
določa dodatne kriterije za kategorije, ki jih opredeljuje. 
 
Klub mora vložiti v modul za kategorizacijo stadionov dokumentacijo o infrastrukturi v elektronski 
obliki do rokov za predložitev licenčne dokumentacije na podlagi terminske opredelitve licenčnega 
postopka (UEFA / 1. SNL / 1.SŽNL – 31. marec; 2. SNL / 3. SNL – 15. april). 
 
Kategorizacijo stadionov za lige MNZ v skladu s tem pravilnikom opravi KzO-MNZ. 
 

1.3. Vloga in odgovornost 
 
Vsak klub  je odgovoren za pregled stadiona, na katerim želi nastopiti v prvenstvu in pokalu, in za 
izpolnitev kriterijev za kategorijo stadiona, v katero je uvrščen. 
 
Vsak klub je odgovoren, da so stadioni (celoten objekt) temeljito pregledani s strani pristojnih javnih 
organov, ter da so ti potrdili, da stadioni izpolnjujejo vse varnostne in druge zahteve (uporabno 
dovoljenje, požarna varnost, sanitarna ustreznost objekta, elektroenergetske napeljave idr.), ki jih 
določa ustrezna zakonodaja RS.  
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2. IGRALNA POVRŠINA  

 

2.1. Igralna površina 
 
Igralno površino mora v celoti pokrivati bodisi naravna igralna površina (stoodstotna naravna trava), 
ojačana naravna trava (hibrid) ali umetna trava za nogometna igrišča. Igralna površina mora biti: 

• ravna, 
• v dobrem stanju, 
• primerna za igranje skozi celotno tekmovalno leto, 
• zelene barve (v primeru umetne trave), 
• črte morajo biti bele barve (širine največ 12cm); prečni črti morata biti enako široki kot vratnice 

in prečki, 
• na igralni površini ne smejo biti vidne nobene druge črte, razen nogometnih, kakor določajo 

pravila igre. 
Uradne tekme na igriščih z umetno travo se lahko igrajo le na podlagi dovoljenja ustreznih organov NZS 
za tekmovanja NZS in ustreznih organov UEFA za UEFA tekmovanja. 
 
Za igrišča z umetno travo NZS izdaja dovoljenja enkrat letno, vsakokratno dovoljenje pa se izteče po 
koncu tekmovalnega leta, t.j. 30. 6. 
 

2.2. Velikost igralne površine    
 
Igrišče mora biti registrirano in mora imeti naslednje mere: 
 

Kategorija stadiona Velikost igralne površine 
S-4 105m x 68m ali izjemoma 103m – 105m x 66m – 68m  

(kadar širitev igralne površine ni bila mogoča zaradi tehničnih razlogov 
konstrukcijske narave) 

S-3 100m – 105m x 64m – 68m 
S-2 100m – 105m x 60m – 68m 
S-1   90m – 105m x 55m – 68m 

 

2.3. Oddaljenost igrišča od ograj in drugih ovir 
 
Vse površine tik ob igralni površini morajo biti varne za igralce in sodnike.  
 
Vsa oprema (klopi za rezervne igralce, atletske naprave, ipd) ob robu igrišča in z njo povezani strukturni 
elementi morajo biti nameščeni oz. ustrezno zaščiteni tako, da ne predstavljajo nikakršne nevarnosti 
za igralce, sodnike ali uradne osebe kluba.  
 
Vsaka betonska ali kamnita ograja, ki je od vzdolžnih ali prečnih črt oddaljena manj kot 5 m, mora v 
vsakem primeru biti ustrezno zaščitena (najmanj do višine 2 m). 
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Kategorija stadiona Oddaljenost vzdolžnih črt igralne 
površine od ograj ali ovir (sem 
spadajo tudi klopi za rezervne igralce) 

Oddaljenost prečnih črt igralne 
površine od ograj ali ovir 

S-4 najmanj 4 m za golom najmanj 3 m 
S-3 najmanj 3 m za golom najmanj 3 m 
S-2 najmanj 3 m za golom najmanj 2,5 m 
S-1 najmanj 3 m za golom najmanj 2,5 m 

 

2.4. Nogometna vrata, rezervna vrata in premični gol                                 
 
Nogometna vrata morajo biti narejena in postavljena v skladu z IFAB Pravili nogometne igre (Pravilo 
01 - Igrišče). Narejena morajo biti praviloma iz aluminija in ne smejo predstavljati nevarnosti za igralce. 
Vratnici in prečka morata biti bele barve (enake širine in globine – največ 12 cm in ne manj kot 10 cm). 
 
Na stadionu morajo biti na razpolago rezervna nogometna vrata, ki se lahko brez težav namestijo, če 
to narekujejo okoliščine.  
 
Ob igrišču stadiona S-3 ali S-4 kategorije morata biti na voljo vsaj dva premična gola,  ki sta namenjena 
ogrevanju vratarjev pred tekmo. Le-ta morata biti varna, narejena iz aluminija in ne smeta predstavljati 
nevarnosti za igralce. Zagotovljen mora biti tudi prostor, kamor se po končanem ogrevanju gola 
prestavita in ne ovirata igre. Za stadione nižjih kategorij je razpoložljivost takšnih golov priporočljiva, 
ne pa obvezna.  
 

Kategorija stadiona Rezervna vrata Premični gol 
S-4 obvezno obvezno 2 kom. 
S-3 neobvezno obvezno 2 kom. 
S-2 neobvezno priporočljivo 
S-1 neobvezno priporočljivo 

 

2.5. Travnati rob za ogrevanje rezervnih igralcev 
 

2.5.1.  Travnati rob 
 

Igralna površina mora imeti travnati rob in sicer:  
 

Kategorija stadiona Stadion brez atletske steze (širina) Stadion z atletsko stezo (širina)* 
S-4 1,5 m 0,5 m 
S-3 1,5 m 0,5 m 
S-2 1,5 m 0,5 m 
S-1 1,5 m 0,5 m 

 
* Doskočišče za skok v daljino mora biti izravnano z nivojem igrišča in primerno pokrito. 
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2.5.2.   Površina za ogrevanje rezervnih igralcev   
 

Pokrivati jo mora naravna ali umetna trava, ki mora biti varno pritrjena na tla. Priporočljivo je, da je 
enake vrste kot igralna površina. 

 
Površina za ogrevanje rezervnih igralcev mora biti praviloma na voljo ob vzdolžni črti za prvim 
pomočnikom sodnika, pod določenimi pogoji (barva opreme igralcev) pa tudi na isti strani ob igrišču,  
kjer ni prvega pomočnika sodnika, in sicer med klopjo za rezervne igralce in kotno zastavico.  
 
Površina, ki je na voljo za ogrevanje, mora od prvega pomočnika sodnika biti oddaljena najmanj 1 m. 
 
Če ob vzdolžni črti ni na voljo zadostne površine, mora za ogrevanje rezervnih igralcev biti predviden 
vsaj eden izmed spodaj naštetih prostorov:   

• za enim od vrat, za oglasnimi panoji (če so ti nameščeni), oz. izjemoma pred njimi, če za njimi 
ni dovolj prostora; 

• druga urejena travnata površina (znotraj stadiona) v neposredni bližini (npr. ob zunanji strani 
atletske steze); 

• v ta namen položeni umetni travi na atletski stezi (za kategorijo S-4 najmanj dimenzije 20 m x 
3 m za posamezno ekipo), oziroma na drugi atletski površini v bližini igrišča. 

 

2.6. Talno ogrevanje 
 
Kategorija stadiona S-4 
 
Prijavljeno igrišče za tekme 1. SNL mora biti opremljeno s sistemom za ogrevanje igralne površine, ki 
preprečuje zmrzovanje travnate površine in zagotavlja zadostno kakovost igralne površine za 
nemoteno igranje nogometa.  
 
Ogrevalni sistem mora biti vklopljen časovno primerno (pozno jeseni in pozimi), kar omogoča, da je 
nogometna površina pripravljena za nemoten pričetek in potek srečanja.  
 
Priporočljivo je, da je ogrevan tudi prostor za ogrevanje rezervnih igralcev. 
 
Klub mora vložiti v modul za kategorizacijo stadionov enkrat letno (do 15.12.) dokumentacijo, ki 
potrjuje učinkovitost delovanja napeljave za ogrevanje travne površine, ki jo izda subjekt, pooblaščen 
za opravljanje meritev.  
 
Kriterij velja od TL 2026/2027 dalje in ni pogoj za klube MNZ Koper in MNZ Nova Gorica (sprejemljivo 
podnebje). 
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2.7.  Klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo 
 
Zagotovljene morajo biti naslednje ločene klopi za vsako moštvo in strokovno vodstvo, uradne osebe: 
 

Kategorija stadiona Klopi 
S-4 2 (dve) ločeni pokriti klopi za vsako moštvo s 14 (štirinajstimi) individualnimi 

sedeži; 
V primeru, da ima katera od ekip na tekmi dodatne člane strokovnega 
vodstva, je potrebno zagotoviti dodatna sedišča v bližini klopi ali pa v prvih 
vrstah tribune za klopjo. 

S-3 2 (dve) ločeni pokriti klopi za vsako moštvo s 13 (trinajstimi) individualnimi 
sedeži ali klop v dolžini najmanj 7m 

S-2 2 (dve) ločeni pokriti klopi za vsako moštvo s 13 (trinajstimi) individualnimi 
sedeži ali klop v dolžini najmanj 7m 

S-1 2 (dve) ločeni pokriti klopi za vsako moštvo z 11 (enajstimi) individualnimi 
sedeži ali klop v dolžini najmanj 5m 

 
Za četrtega sodnika mora biti med klopema za rezervne igralce pripravljen pokrit prostor s sedeži in 
manjšo mizo. Pokriti prostor z najmanj 3 sedeži je lahko namenjen tudi »match managerju« in osebju 
prve pomoči. 
 

2.8.  Drogovi za zastave 
 
Stadion mora biti opremljen z drogovi za zastave ali s kakšno drugo primerno strukturo, ki omogoča 
izobešanje zastav. 
 

Kategorija stadiona Št. drogov 
S-4 5 
S-3 5 
S-2 3 
S-1 3 

 

2.9.  Ozvočenje  
 
Stadion mora imeti primerno ozvočenje za obveščanje, ki omogoča posredovanje govornih sporočil. 
(ni obvezno za S-1).  
 
Ozvočenje mora imeti tudi rezervno napajanje, da omogoča obveščanje v primeru izpada elektrike 
(velja za kategorijo stadiona S-4). 
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2.10. Semafor 
 
Stadion mora imeti semafor za objavo rezultatov, in sicer: 
 

Kategorija stadiona Semafor 
S-4 Stadion mora imeti semafor, ki prikaže čas in rezultat. 

Stadion mora imeti digitalni semafor (big screen) v velikosti min. 20m2 (velja 
od TL 2024/2025 dalje). 

S-3 Stadion mora imeti semafor, ki prikaže čas in rezultat. 
S-2 Stadion mora imeti semafor, ki prikaže rezultat. 
S-1 Stadion mora imeti semafor, ki prikaže rezultat (priporočljivo). 

 

2.11.  Razsvetljava 
 
Tekme, ki potekajo pod razsvetljavo, se lahko igrajo le na podlagi dovoljenja ustreznih organov NZS za 
tekmovanja pod okriljem NZS. 
 

Kategorija stadiona Horizontalna 
osvetljenost 

Vertikalna osvetljenost Opombe 

S-4 1000 lux 700 lux Obvezno od TL 2024/2025 dalje 
S-3 500 lux 350 lux Obvezno od TL 2025/2026 dalje 
S-2 350 lux - Ni obvezno. Če imajo, je to minimum.  
S-1 250 lux - Ni obvezno. Če imajo, je to minimum.  

 
Stadioni kategorije S-4 morajo imeti za tekme, ki se igrajo pod razsvetljavo, za primer izpada električne 
energije (da se tekme lahko nadaljujejo oz. dokončajo) na razpolago neodvisno rezervno napajanje, ki 
zmore oskrbeti naslednjo najmanjšo povprečno horizontalno osvetlitev:  

• 350 lux -  za tekme v TV prenosu in  
• 300 lux -  za tekme brez prenosa. 
 

Klub mora vložiti v modul za kategorizacijo stadionov enkrat letno (do 30.6.) dokumentacijo, o izmeri  
jakosti osvetlitve ter dostaviti certifikat o meritvah razsvetljave.  
Veljavnost certifikata: 
 

Kategorija stadiona Veljavnost meritev 
S-4 največ 1 leto 
S-3 največ 2 leti 
S-2 največ 3 leta 
S-1 največ 3 leta 

 

2.12.  Zasilna razsvetljava 
 

Zaradi varnosti in vodenja gledalcev in osebja v primeru splošnega izpada električne razsvetljave 
morajo biti stadioni v primeru tekme, ki se igra pod razsvetljavo, opremljeni s sistemom zasilne 
razsvetljave, ki so ga odobrili pristojni lokalni organi in ki pokriva celoten stadion, vključno z vsemi 
izhodi in potmi za evakuacijo. Javne površine morajo biti v primeru tekme, ki se igra pod razsvetljavo, 
primerno osvetljene. 
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3. GARDEROBNI IN DRUGI PROSTORI 

 

3.1.  Garderobe 
 
Vsi notranji prostori, ki se nahajajo na površinah namenjenim igralcem, sodnikom in drugim uradnim 
osebam, morajo biti dobro osvetljeni, čisti, prezračeni, ogrevani ter označeni z napisi. Stadion mora 
obema ekipama in sodnikom zagotavljati neposreden, zaseben in varen dostop iz garderob do igralne 
površine. 
 

3.1.1.  Ekipe 
     

Kategorija 
stadiona 

Št. 
garderob 

Minimalna velikost 
posamezne 
garderobe (m2) 

Št. sedišč v 
posamezni 
garderobi 

Hladilnik Št. 
tušev 

Št. 
straniščnih 
školjk 

S-4 4 2 x 30 m2;  
2 x 20 m2 

25;   
20 

DA 5;  
2 

2 

S-3 4 2 x 25 m2; 
2 x 15 m2 

22;  
15 

DA 5;  
1 

2 

S-2 2 2 x 20 m2 20 DA 4 1 
S-1 2 2 x 15m2 18 - 4 1 

 
Navedena površina ne vključuje površine kopalnice in sanitarij. 
 
Pri stadionih kategorije S-4 in S-3 je dodatna garderoba namenjena strokovnem osebju posamezne 
ekipe. 
 

V garderobah obeh ekip morata biti nameščeni masažna miza in tabla za taktična navodila. 
 

V vsaki garderobi ekip mora biti kopalnica, ki mora biti dostopna neposredno iz garderobe. 
 

Kapaciteta bojlerja za vročo vodo na posamezno kopalnico mora biti najmanj 300 l. 
 

Če v garderobi ni posameznih sedežev, ampak je v ta namen na voljo klop, mora za eno osebo biti na 
voljo najmanj pol metra (v širino) klopi. Vsakemu igralcu mora biti na voljo zadostno število 
obešalnikov. 
 
Klub mora predložiti tlorisne izmere prostorov garderobne stavbe. 
 

3.1.2. Sodniki 
 

Kategorija 
stadiona 

Št. 
garderob 

Minimalna velikost 
posamezne 
garderobe (m2) 

Št. sedišč v 
posamezni 
garderobi 

Hladilnik Št. 
tušev 

Št. 
straniščnih 
školjk 

S-4 2 1 x 20 m2;  
1 x 10 m2 

6;  
3 

DA 2;  
1 

1 

S-3 1 10 m2 4 DA 1 1 
S-2 1 10 m2 3 - 1 1 
S-1 1 8 m2 3 - 1 1 
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Pri kategoriji S-4 je druga garderoba namenjena za primer mešane zasedbe sodnikov oz. sodnic. 
 
Navedena površina ne vključuje površine kopalnic in sanitarij. 
 
Potrebna opremljenost: zadostno število sedišč, obešalnikov in pisalna miza. Priporočljiv je trezor za 
varno hrambo dragocenih predmetov in masažna miza. 
 
Iz garderobe mora biti zagotovljen neposreden dostop do kopalnice in sanitarij. 
 
V kopalnici mora biti za tuširanje zagotovljena zadostna količina vroče vode. 
 

3.2.  Pisarna za delegata 
 
Stadion kategorije od S-1 do S-4 mora imeti poseben prostor, namenjen delu delegata in kontrolorja 
sojenja, z enostavnim dostopom do garderob obeh ekip in sodnikov. Prostor mora biti ustrezno 
opremljen ter mora imeti wifi povezavo. 
 
Stadion kategorije S-4 mora v pisarni za delegata imeti tudi sanitarije (straniščna školjka in umivalnik) 
ali pa so le-te na voljo v bližini. 
 

3.3.  Prostor za prvo pomoč za igralce, strokovno osebje in gledalce 
 
Za potrebe prve pomoči igralcem, strokovnemu osebju in gledalcem je potrebno zagotoviti lahko 
dostopen in dobro označen prostor, ki je prostoren, dobro osvetljen, ogrevan ter opremljen (glej 
spodnjo preglednico): 
 

Kategorija 
stadiona 

Opremljena 
omarica za 
prvo pomoč 

Nosila  Medicinska / 
masažna miza 

Voda (pitna; 
topla/hladna) 

 
WC 

 
Defibrilator 

S-4 DA DA DA DA DA DA 
S-3 DA DA DA DA DA DA 
S-2 DA DA DA DA priporočljivo  DA 
S-1 DA DA priporočljivo  priporočljivo priporočljivo DA* 

 
* Izjemoma se za stadione kategorije S-1 defibrilator lahko nahaja v stavbi, ki ni oddaljena več kot 150 m od roba 
igrišča. 
 
V primerih večjega števila gledalcev (nad 1.000), ko je že v naprej podana ocena, da ena soba za prvo 
pomoč gledalcem ne bo zadoščala za varno organizacijo tekme, se lahko dodatno mesto za prvo pomoč 
nadomesti z enim ali več najetimi reševalnimi vozili. 
 
Stadioni kategorije S-4 morajo imeti v bližini garderob poseben dodaten prostor, namenjen za prvo 
pomoč izključno samo za igralce ter strokovno osebje. 
 
Stadioni S-3, S-2 in S-1 lahko imajo skupen (enoten) prostor za prvo pomoč za igralce, strokovno osebje 
in gledalce. 
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3.4. Soba za doping kontrolo 
 
Za potrebe doping kontrole igralcev je potrebno zagotoviti prostor, ki je sestavljen iz čakalnice, 
prostora za testiranje ter sanitarnega dela. 
 
Soba za doping kontrolo mora biti blizu garderob za moštva (v vsakem primeru v isti stavbi, kot so 
garderobe), nedostopna za javnost in medije, opremljena s sanitarijami – straniščno školjko, 
umivalnikom, hladilnikom, mizo ter z vsaj 5  stoli, ter po možnosti s tušem.  
 

Kategorija stadiona Skupna površina 
S-4 20 m2 
S-3 12 m2 
S-2* neobvezno 
S-1 neobvezno 

 
* Obvezno za klube 1. SŽNL. 
 
Prostor mora biti pripravljen in opremljen vsaj 1h pred pričetkom tekme. 
 

3.5. Nadzorna (kontrolna) soba in vhodi za gledalce      
 
Kategorija stadiona S-4 
 
Stadion mora imeti nadzorno (kontrolno) sobo v skladu z veljavno zakonodajo, v minimalni velikosti 8 
m2, z obveznim pogled na celotno igralno površino in vse tribune in najmanj naslednjo opremo: mizo, 
stole, električni priključek in možnost namestitve video kontrolnega sistema. 
 
Opremljena mora biti tudi z wi-fi povezavo ter z radijskimi zvezami, ki omogočajo komunikacijo med 
osebjem za varnost na stadionu. 
 
Stadion mora imeti zadostno število vhodov, po možnosti opremljenih z vrtljivimi križi (polna ali 
polovična višina). Priporočljiv je video nadzor stadiona z zadostnim številom varnostnih kamer. 
 

3.6. Info točka (Prostor za prodajo vstopnic) 
 
Kategorija stadiona S-4 
 
Stadioni morajo imeti v sklopu stadiona prostor za prodajo vstopnic, ki je lahko namenjen tudi 
prevzemu akreditacij ali služi kot »info« točka. 
 
Stadioni morajo zagotoviti ločen prostor za prodajo vstopnic za gostujoče navijače.  
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3.7. Prostor za shranjevanje kamer (ipd.) 
 
Kategorija stadiona S-4 
Stadioni mora imeti na voljo prostor, kjer lahko mediji, ki nimajo pravice vstopa s kamero na stadion, 
le-to varno shranijo za čas tekme in jo uporabijo po tekmi v mešani coni za snemanje izjav.  
 
Prostor se izjemoma lahko uporabi tudi za druge namene (shranjevanje ostalih, za vnos na stadion 
nedovoljenih predmetov ipd.). 
 

3.8. Radijsko vodena ura 
 
Kategorija stadiona S-4 
 
Stadion mora biti opremljen z radijsko vodeno uro, ki služi za točen izhod igralcev na igrišče in se nahaja 
v prostoru, iz katerega skozi tunel pot pelje do igrišča. Priporočljiva je tudi v vseh garderobah (domači, 
gostje in sodniki). 
 

3.9.   VAR   
 
Kategorija stadiona S-4 
 
VOR – video sodniška soba (angl. video operation room), ki se lahko nahaja na/v bližini stadiona ali 
na centralni lokaciji, kjer VAR, AVAR, RO etc. spremljajo tekmo in imajo neodvisen dostop in kontrolo 
do vseh televizijskih video posnetkov. Gre za neodvisno sobo ali VAR vozilo, kjer se v času tekme ne 
smejo nahajati druge osebe. 
 
Stadioni morajo zagotavljati prosto, trdno in ravno parkirno zavarovano površino, ki se lahko uporablja 
za VAR vozilo. Površina mora biti velika najmanj 30 m2. Priporočljivo je, da je površina za VAR vozilo 
skupaj s površino za TV produkcijo in mora biti v času pred, med in po tekmi primerno ograjena in 
dostopna samo za pooblaščene osebe. Prav tako mora biti na voljo ustrezno varnostno osebje v za to 
namenjenem prostoru in za spremstvo uradnih oseb ob prehajanjih pred, med in po tekmi. 
 
V bližini se mora nahajati električno napajanje (trifazni električni priključek 32A) in internetna 
povezava. Prostor mora predhodno potrditi strokovna služba NZS v sodelovanju z VAR projektno ekipo. 
 
RRA - sodnikovo območje za pregled posnetka (angl. referee review area) – navzven viden prostor 
zunaj igrišča, kjer sodnik lahko pregleda posnetek. 
 
Nahajati se mora v bližini VAR vozila in mora biti jasno označen (markiran). RRA območje mora biti 
minimalno 4 m oddaljeno od vzdolžne črte. 
 
Za nemoteno delovanje mora klub zagotoviti sledeče: 

• trifazni priključek 32 A; 
• vsaj 8-žilno optično povezavo med prostorom za VAR VAN in RRA-jem (čim bližje kombiju in 

prostoru za RRA); 
• 220V priključek v neposredni bližini RRA postaje. 
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3.10. LED panoji 
 
Kategorija stadiona S-4, S-3 in S-2 (1. SŽNL) 
 
Klub mora v celotni dolžini igrišča zagotoviti prostor za postavitev LED panojev najmanj 4 m od stranske 
črte igrišča in sicer na nasprotni strani od mesta za snemanje. Izjemoma je lahko 3 m od stranske črte  
igrišča, če narava stadiona ne dovoljuje večje oddaljenosti.  
 
Prav tako je klub dolžan zagotoviti nemoten dostop dostavnih vozil za postavitev LED panojev in 
njihovo parkirišče. 
 
Za potrebe delovanja LED panojev morajo biti zagotovljeni naslednji priključki:  

• 2 x 63 A 5-polna 400 V (na isti strani kot so postavljeni LED panoji). 
 

3.11. Parkirišča 
 
Ekipam, sodnikom in uradnim osebam morajo biti zagotovljena varovana parkirna mesta, ki se nahajajo 
čim bližje garderobnim prostorom, t.j. vhodu za igralce in sodnike. 
 
Zagotovljena morajo biti parkirišča za: 

• vozila obeh moštev, strokovno osebje in uradne osebe; 
• intervencijska vozila (policija, gasilci, reševalno vozilo); 
• vozila VIP oseb, medijev in zaposlenih domačega kluba.  

 
a) parkirišče za uradne osebe: 

 
Kategorija stadiona Število parkirnih mest 

za uradne osebe 
Število parkirnih mest 
za avtobus ekip 

Število parkirnih mest  
za intervencijska vozila 

S-4 15 2 10 
S-3 10 2 3 
S-2 5 1 2 
S-1 5 1 2 

 
          b)   parkirišče za VIP, medije in zaposlene domačega kluba: 
 

Kategorija stadiona Število parkirnih mest 
za VIP osebe 

Število parkirnih mest  
za medije 

Število parkirnih mest 
za zaposlene domačega 
kluba 

S-4 50 20 5 
S-3 25 5 4 
S-2 10 3 3 
S-1 5 1 2 
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4. POVRŠINE ZA GLEDALCE 

 

4.1.  Hišni red 
 

Stadion mora imeti vidno izobešen hišni red, pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje ter pravilnikov 
in predpisov NZS, UEFA in FIFA, ki opredeljuje najmanj naslednje: 

• opis pravic dostopa na stadion, 
• razloge za odlog ali prekinitev prireditve na stadionu, 
• opis kazenskih ukrepov ob vdoru na igrišče, metanju predmetov, rasističnega obnašanja in 

neprimernega govorjenja, ipd., 
• prepovedi in omejitve pri vnosu alkohola, zastav, nešportnih transparentov, pirotehničnih 

sredstev, itd., 
• vzroke za prisilno odstranitev. 

 

Na vhodih stadiona kategorije S-4 in S-3 morajo biti izobešena osnovna pravila v obliki mednarodno 
sprejetih piktogramov, ki navajajo predmete, katerih vnos ni dovoljen. 
 

Kategorija stadiona Piktogram 
S-4 Da 
S-3 Da 
S-2 Priporočljivo 
S-1 Priporočljivo 

 
Vse javne oznake znotraj in zunaj stadiona morajo biti v mednarodno razumljivem znakovnem jeziku, 
jasne in razumljive, na večjih stadionih kategorije S-4 pa tudi povečani načrti stadiona, ki omogočajo 
boljšo orientacijo gledalcem ob prihodu na stadion. 
 

4.2.        Vstopnice  
 
Kategorija stadiona S-4 
 

Vstopnica mora jasno določati lokacijo sedeža, za katero je bila izdana. 
 

Informacije na vstopnicah morajo biti povezane z informacijam na oznakah znotraj in izven stadiona in 
morajo natančno usmerjati gledalca.  
 

4.3.  Varnostni in evakuacijski načrt 
 

Varnostni načrt za organizacijo tekme na stadionu kategorije S-4, S-3 in S-2 mora biti potrjen s strani 
NZS in je del obvezne licenčne dokumentacije. 
 

Stadion mora imeti evakuacijski načrt, ki v nujnih primerih zagotavlja varno izpraznjenje objekta v  
najkrajšem možnem času. Evakuacijski načrt mora biti pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje, 
pravilnikov in predpisov NZS, UEFA in FIFA, ter mora biti izobešen v vseh predelih objekta (garderobe, 
tribune…). 
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4.4.  Kapaciteta stadiona 
 

Kategorija 
stadiona 

Skupna kapaciteta 
stadiona (brez 
stojišč); minimalno 

Število 
individualnih 
sedišč 
(minimalno) 

Število mest na 
betonski tribuni  
in  klopeh 
(maksimalno) 

Število 
pokritih 
sedišč  
(minimalno) 

 
Stojišča* 

S-4 1.500 750 750 500 0 

S-3 500 300 200 0 največ 500 

S-2 300 150 150 0 največ 500 

S-1 100 50 50 - največ 500 

 
* Ustrezno urejena stojišča = max. 2 osebi / 1 dolž. meter oz. max. 4 osebe/m2. 
 
Zgoraj navedene kapacitete vključujejo vsa sedišča (tudi VIP sedeže), razen kapacitet, namenjenih za 
medije. 
 
Kapaciteta za kategorijo stadiona S-2 in S-1 velja od TL 2025/2026 dalje. 
 
Klub, ki napreduje v višji rang tekmovanja, lahko zaprosi NZS za odlog izpolnitve kriterija kapaciteta 
stadiona (3.4.). 
 

4.5.  Kvaliteta sedišč, idr.  
 

Kategorija 
stadiona 

Individ. sedež z 
naslonom v višini 
najmanj 30 cm 

Individ. 
sedež brez 
naslona 

Oštevilčena 
sedišča 

Tribune 
razdeljene na 
sektorje 

Gostinska 
ponudba v 
sektorjih 

S-4 da -- da da da 
S-3 - da da da - 
S-2 - da - da    - 
S-1 - da - - - 

 
Individualna sedišča morajo biti čvrsto pritrjena, ločena drug od drugega, udobno anatomsko 
oblikovana ter narejena iz nezlomljivega in nevnetljivega materiala.  
 
Vsi stadioni, razen kategorije S-4, imajo lahko namesto individualnih sedežev nameščene kvalitetne 
klopi z oštevilčenimi vrstami in številkami sedežev. 
 
Stadion mora biti v dobrem stanju ter brez prosto ležečega materiala (npr.: kamnov, gramoza, ipd.),  ki 
utegne biti nevaren in ga je mogoče metati ali kako drugače zlorabiti. 
 

4.6.  VIP sedišča (pokrita) in prostor za pogostitev 
 
Stadion mora imeti pokrita individualna VIP sedišča:  
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Kategorija stadiona Minimalno št. VIP sedišč  

na pokriti tribuni 
Prostor za pogostitev  
(za št. oseb) 

S-4 30 100 
S-3 15 15 
S-2 10 -- 
S-1 0 -- 

 
VIP sedeži morajo biti v pokritem delu stadiona in se nahajati na osrednji tribuni, praviloma med 
šestnajstmetrskima črtama, čim bližje središčni črti. 
 
Stadioni morajo biti opremljeni s posebnim prostorom za pogostitev VIP gostov, ki je lahko dostopen z 
VIP tribune. 
 

4.7.  Sektor za gostujoče navijače 
 
Na stadionu mora biti na voljo poseben sektor za gostujoče navijače, z ločenih vhodom, upoštevajoč 
primerne varnostne vidike, lokacijo in kapaciteto na podlagi veljavne zakonodaje in predpisov NZS.  

 

Stadion S-4 mora imeti v posebnem sektorju za gostujoče navijače na voljo vsaj 5 (pet) % odobrene 
celotne kapacitete stadiona.  Sektor mora imeti na voljo sanitarije ter možnost nakupa osvežilne pijače.  
 

4.8.  Sanitarije za gledalce 
 
Na vsaki tribuni mora biti na voljo zadostno število sanitarij za oba spola v skladu z veljavnimi predpisi.  
Stranišča s školjkami in pisoarji morajo biti ustrezno opremljena, v delujočem stanju. Umivalniki, 
razpršilniki za milo, brisače ali sušilci za roke ter držala za straniščni papir morajo biti zagotovljeni ter 
čvrsto pritrjeni. 
 
Zagotovljena mora biti najmanj hladna voda, toaletni prostori pa morajo biti svetli, čisti in higienični. 
 
Stadion mora za skupno minimalno kapaciteto zagotavljati naslednje število sanitarij: 
 

Kategorija stadiona M O Š K I Ž E N S K E 
št. straniščnih školjk št. pisoarjev št. straniščnih školjk  

S-4 4 2 6 
S-3 2 1 3 
S-2 2 1 1 
S-1 1 1 1 

 
V primeru večjega števila gledalcev, kot je minimalna kapaciteta  (glej kapaciteto v točki 3.1.), mora biti 
zagotovljeno sorazmerno večje število sanitarij. 
 
Za gledalce s posebnimi potrebami mora za vsakih 15 oseb biti na voljo eno, njim prilagojeno stranišče. 
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4.9.  Prostor za osebe s posebnimi potrebami in njihove spremljevalce 
 
Klub v sodelovanju z lokalnimi invalidskimi združenji in organizacijami določi postopke za zagotavljanje 
ustreznega števila mest in ustreznega prostora za osebe s posebnimi potrebami.  
 
Njihov prostor oz. mesta morajo biti označena in lahko dostopna ter morajo omogočati dober pogled 
na igrišče. Pri razporeditvi in lokaciji mest za osebe s posebnimi potrebami ter njihove spremljevalce je 
potrebno upoštevati vse varnostno – evakuacijske predpise.   
 
Stadion mora zagotavljati naslednje število pokritih prostorov za osebe s posebnimi potrebami: 
 

Kategorija stadiona št. pokritih prostorov  
(na 1.000 sedežev kapacitete) 

sanitarije za  osebe s  
posebnimi potrebami 

gostinska  
ponudba 

S-4 3 da da 
S-3 2 da - 
S-2 2 da - 
S-1 2 da - 

 
Poleg vsakega mesta za osebo s posebnimi potrebami mora biti na voljo tudi sedež za njegovega 
spremljevalca. 
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5. POVRŠINE ZA MEDIJE 

 

5.1.  Soba za delo novinarjev in fotografov  
 
Kategorija stadiona S-4 
 
Soba za delo novinarjev in fotografov: 

• soba za delo medijev, dostopna le akreditiranim medijem in fotografom, oziroma po želji ločeni 
sobi za novinarje in fotografe (fotografska bližje dostopa do vhoda za fotografe na igrišče); 

• najmanj 20 delovnih položajev za medije, opremljenih s priključki za elektriko in delujočo, 
brezplačno internetno povezavo, (zaščiteno z geslom, ki je znano le novinarjem, ne pa tudi 
ostalim obiskovalcem tekme); 

• lahko je ista soba, kot prostor za tiskovne konference. 
 

5.2.  Medijska tribuna za novinarje 
 
Mesta za delo novinarjev se morajo nahajati na pokritem delu tribune, če je možno na centralnem delu 
in čim bližje sredini igrišča (vzdolžna linija), z neoviranim pogledom po celotni igralni površini.  
 
Zagotoviti je potrebno električne priključke in delujočo, brezplačno internetno povezavo.  

 
Kategorija stadiona Skupno število  

mest za novinarje 
Skupno število mest z  
delovnimi mizami 

Število mest, na razpolago 
 le sedež  

S-4 20 10 10 
S-3 5 3 2 
S-2 3 2 1 
S-1 - - - 

 

5.3.  Tribuna za TV komentatorje 
 
Mesta za televizijske komentatorje morajo biti pokrita in se nahajati v sredini med obema 
šestnajstmetrskima črtama in na isti strani stadiona, kot je glavna platforma za kamere. Imeti morajo 
neoviran pogled na celotno igralno površino in njeno neposredno okolico, lahek dostop do drugih 
površin za medije ter biti varna in dostopna samo za pooblaščene osebe.  
 
Vsako mesto za komentatorje mora biti opremljeno z najmanj 180 cm široko pisalno mizo, z najmanj 
tremi sedišči, telefonsko linijo, priključkom za elektriko, osvetlitvijo in internetno povezavo. 
 

Kategorija stadiona Št. mest za komentatorje Skupno št. sedežev 
S-4 3 9 
S-3 1 3 
S-2 - - 
S-1 - - 
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5.4. Mesta za podajanje kratkih izjav  
 
Kategorija stadiona S-4 in S-3 
 
Stadioni morajo imeti na voljo prostor med igriščem in garderobami, ki se lahko uporablja za podajanje 
izjav za televizijo in radio. Prostor mora biti dimenzije najmanj 3m x 3m. 
 

5.5.  Mešana cona  
 
Kategorija stadiona S-4 
 
Med garderobami in površino, rezervirano za avtobuse moštev, mora biti na voljo pokrita površina za 
20 oseb, ki jo je mogoče preurediti v mešano cono, kjer akreditirani predstavniki medijev po tekmi 
lahko opravijo intervjuje z igralci. 
 

5.6.  TV studio  
 
Kategorija stadiona S-4 
 
Stadion mora imeti na voljo pokrit prostor, ki se lahko uporablja kot TV studio: 

• velikost prostora (najmanj): dolžina 5 m, širina 5 m, višina 2,5 m; 
• priporočljivo, da ima razgled na igrišče in tribune. 

 

5.7.  Prostor za tiskovne konference   
 
Kategorija stadiona S-4 
 
Prostor se mora nahajati v objektu stadiona in mora imeti najmanj 20 sedežev. 
Opremljen mora biti z omizjem in podijem, ploščadjo za kamere, ozvočenjem (mikrofoni, zvočniki) ter 
z osvetlitvijo, ustrezno za televizijske prenose. 
 
Lahko je isti prostor, kot za delo novinarjev (pred in po tekmi). 
 

5.8.  Površina za TV produkcijo – TV compound 
 
Stadioni morajo imeti varno površino, ki se uporablja za TV produkcijo, na kateri televizijske družbe 
lahko parkirajo svoja vozila. Površina mora biti najmanj naslednje velikosti: 
 

Kategorija stadiona Površina m2 

S-4 400 
S-3 200 
S-2 - 
S-1 - 
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Prostor za TV produkcijo: 
• se mora nahajati v bližini stadiona, idealno na isti strani kot glavna platforma za kamere, in 

mora imeti na razpolago električno napajanje; 
• mora zagotavljati prosto, trdno in ravno parkirno površino za velika in težka vozila; 
• mora imeti zadosti dobro drenažo, da kabli, oprema ali vozila ne bi prišli v stik s stoječo vodo; 
• na njem ne sme biti nobenih ovir, kot so drevesa, zgradbe in robniki, in mora zagotavljati 

neoviran dostop; 
• mora omogočiti jasen, neoviran pogled od jugozahodnega do jugovzhodnega obzorja ali biti 

znotraj petdesetih metrov ločenega območja satelitske povezave (merjeno od roba prostora 
za TV produkcijo); 

• zaščiten z ograjami. 
 

5.9.  Sanitarije za medije  
 
Kategorija stadiona S-4 
 
Predstavnikom medijev mora biti zagotovljeno vsaj eno stranišče s školjko za vsak spol. 
 

5.10.  Vhod za medije  
 
Predstavnikom medijev mora biti zagotovljen dostop do njihovih delovnih mest na način, da ne prihaja 
do srečanja z igralci in strokovnim vodstvom obeh ekip ter sodniki in delegatom. Priporočeno je tudi, 
da ne prihaja do srečanja z VIP osebjem. 
 

5.11.  Mesta za snemanje tekem – platforme za kamere  
 
Kategorija stadiona S-4, S-3 in S-2 (1. SŽNL) 
 
Mesta za TV kamere in osebje morajo biti zagotovljena na pokriti tribuni ali na drugih ustreznih pokritih 
mestih: 

• Glavna ploščad za kamere: najmanj 4 m široka in 2 m globoka; za namestitev dveh kamer. 
Glavna platforma za kamere mora biti pokrita, nameščena natančno v liniji s središčno črto in 
tako visoko nad igriščem, da zagotavlja optimalen in neoviran razgled po celotni igralni površini 
in njeni neposredni okolici. Temelj platforme mora biti raven, trden in ne sme vibrirati. 

• Dodatni snemalni ploščadi: dve »šestnajstmetrski« ploščadi za kamere, vsaka vsaj 2 m široka 
in 2 m globoka za namestitev ene kamere, ki je na isti višini ali višje kot glavna snemalna 
ploščad. 

• Ena platforma za kamero, ki se nahaja na tribuni nasproti osrednje tribune, ki omogoča 
namestitev vsaj ene kamere, in še po ena platforma za kamere, vsaj 2 m široka in 2 m globoka, 
na obeh tribunah za vsakimi vrati, ki omogočata namestitev ene kamere na višini, ki omogoča 
neoviran pogled preko prečke vrat na kazensko točko (priporočljivo za S-4).   

• Vse platforme za kamero morajo biti ustrezno zavarovane in zaščitene pred gledalci. 
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

6.1. Neizpolnjevanje pogojev 
 
NZS lahko vsako kršitev teh predpisov kaznuje v skladu z Disciplinskim pravilnikom NZS. 
 

6.2.  Izvrševanje 
 
OzNI-NZS ima pravico prilagoditi vsako smernico, navodilo, priročnik, vodnik ali uporabiti kateri koli 
drugi način za izvedbo tega pravilnika. 
 

6.3.  Veljavnost 
 
Izvršni odbor NZS je ta pravilnik sprejel na seji dne 21. 12. 2022 in začne veljati s 1. 1. 2023 ter se 
uporablja za tekmovanja od tekmovalne sezone 2023/2024 dalje. 
 
Sprejeti pravilnik nadomešča Prilogo II Pravilnika NZS o licenciranju nogometnih klubov (Infrastrukturni 
kriteriji – V6.1: 19. 12. 2019). 
 
 
Brdo pri Kranju, 21. 12. 2022  
 

Nogometna zveza Slovenije 
 

Radenko Mijatović l.r. 
Predsednik NZS 
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