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SKLEPI ZA TEKMOVANJA V ORGANIZACIJI NZS V ŽENSKIH KATEGORIJAH 

 

1. TEKMOVALNE KATEGORIJE 

- Slovenska ženska nogometna liga (SŽNL) 

- Ženski pokal NZS 

- Liga deklet U17 (DU17) 

- Tekmovanje deklic U15 (DU15) 

- Tekmovanje deklic U13 (DU13) 

 

2. TEKMOVALNA OBMOČJA V SLOVENIJI 

Slovenija je razdeljena na 9 tekmovalnih območij, ki so enaka območjem MNZ. Tekmovanje deklic U13 

zahod in vzhod tvorijo klubi iz naslednjih MNZ: 

DU13 zahod:  

MNZ Koper, MNZ Nova Gorica, MNZ Gorenjska in MNZ Ljubljana 

DU13 vzhod:  

MNZ Ljubljana, MNZ Celje, MNZ Maribor, MNZ Ptuj, MNZ Murska Sobota in MNZ Lendava 

 

3. SESTAVA LIG 

Lige se sestavijo na podlagi določil Tekmovalnega pravilnika NZS, prejetih prijav v ženska tekmovanja ter 

drugih relevantnih predpisov in sklepov pristojnih organov NZS. 

 

4.  POSEBNI POGOJI ZA NASTOPANJE V LIGAH 

Pogoj za nastopanje klubov v tekmovanjih NZS je oddana pravočasna prijava. 

V posamezno tekmovanje se lahko prijavijo le klubi z ekipami, ki imajo ustrezno število registriranih igralk 

in izpolnjujejo starostne omejitve za posamezno ligo/kategorijo. 

 

5.  VODENJE TEKMOVANJ 

Organi NZS vodijo naslednja tekmovanja: Slovensko žensko nogometno ligo, Ženski pokal NZS, Ligo deklet 

U17, Tekmovane deklic U15 in Tekmovanje deklic U13 vzhod in zahod.  

NZS lahko vodenje tekmovanja Tekmovanje deklic U13 vzhod in zahod poveri posamezni MNZ. 

 

6.  NOGOMETNA INFRASTRUKTURA 

Nogometni klubi v SŽNL in DU17 morajo pridobiti dovoljenje za igranje domačih tekem za tekoče 

tekmovalno leto najmanj 30 dni pred pričetkom prvenstva. Izjema pri tem določilu je dopustna le v 

primeru posebnega dovoljenja NZS. 
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7.   ORGANIZACIJA ŠPORTNIH PRIREDITEV  

Vse nogometne tekme ženskih kategorij morajo biti organizirane ob doslednem upoštevanju pravilnikov 

NZS, UEFA in FIFA, posebno pa varnostnih ukrepov, zdravstvenega varstva, veljavnih predpisov in 

zakonodaje. Nogometni klubi in lastniki oz. upravljalci objektov morajo upoštevati predvsem določila 

Zakona o športu, Zakona o javnih zbiranjih, Zakona o omejevanju uporabe alkohola in Uredbe o splošnih 

ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah. 

 

8.  KOLEDAR TEKMOVANJ IN TEKMOVALNI DNEVI 

Koledar tekmovanj NZS sprejme Izvršni odbor NZS in je za vse klube obvezen.  

Tekmovalni dan v SŽNL je sobota ali nedelja. Klub mora o terminu igranja obvestiti organ vodenja 

tekmovanja najmanj 15 dni pred tekmo.  

Tekmovalni dan v DU17 je sobota ali nedelja. Klub mora o terminu igranja obvestiti organ vodenja 

tekmovanja najmanj 15 dni pred tekmo. 

Tekmovalni dan v DU15 je sobota ali nedelja. Klub mora o terminu igranja obvestiti organ vodenja 

tekmovanja najmanj 15 dni pred tekmo. 

Tekmovalni dan v DU13 zahod in vzhod je sobota. 

 

Izjemoma se tekma lahko na osnovi utemeljenih razlogov in dokumentirane vloge, ki mora biti naslovljena 

na tekmovalni organ najmanj 15 dni pred tekmo, ob soglasjih nasprotnega kluba in organa tekmovanja 

NZS odigra tudi kak drug dan.  

V primerih višje sile je lahko 15 dnevni rok tudi krajši. 

 

9.  DOVOLJENO ŠTEVILO MENJAV 

Na tekmah SŽNL, Ženskega pokala NZS in DU17 lahko vsaka ekipa zamenja največ 5 (pet) igralk. 

Na tekmah DU15 lahko za vsako ekipo nastopa 9 (devet) igralk. Za tekmo se lahko prijavi največ 15 

(petnajst) igralk. Menjave so leteče in neomejene, vsaka prijavljena igralka mora vstopiti v igro na 

posamezni tekmi. 

Na tekmah DU13 lahko za vsako ekipo nastopa 7 (sedem) igralk. Za tekmo se lahko prijavi največ 15 

(petnajst) igralk. Menjave so leteče in neomejene, vsaka prijavljena igralka mora vstopiti v igro na 

posamezni tekmi turnirja. 

 

10. IGRALKE, KI NIMAJO SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA OZIROMA DRŽAVLJANSTVA DRŽAV 

EVROPSKE UNIJE 

V SŽNL in Ženskem pokalu NZS lahko nastopijo 3 (tri) igralke, ki nimajo slovenskega državljanstva oziroma 

državljanstva držav EU. 

V tekmovanjih DU17, DU15 in DU13 vzhod in zahod lahko nastopi 1 (ena) igralka, ki nima slovenskega 

državljanstva oziroma državljanstva držav EU. 
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11.  DELEGAT 

Za SŽNL, Ženski pokal NZS in DU17 odredi tekmovalni organ delegata tekme, ki je predstavnik 

organizatorja tekmovanja in ima funkcijo glavnega nadzornika tekme s pravicami in obveznostmi po 

predpisih NZS. 

Delegat lahko hkrati na tekmi opravlja tudi funkcijo kontrolorja sojenja. 

 

12. IME EKIPE 

Ime ekipe je praviloma sestavljeno iz dveh besed, izmed katerih mora biti ena ime kluba pod katerim je 

registriran pri Upravni enoti. 

Ime ekipe mora biti znano ob prijavi za tekmovanje in se v času tekmovalnega leta lahko spremeni samo 

enkrat, praviloma po končanem jesenskem delu prvenstva. 

 

13. TAKSE ZA POSTOPKE ORGANOV 

Izvršni odbor NZS predpiše višino taks za uradne postopke pred organi NZS, in sicer višino pritožbene 

takse, takse za registracijo igralk, takse za javne opomine in takse za pridobitev in izdajo mednarodnih 

certifikatov. 

V primeru pozitivno rešene pritožbe se pritožbena taksa vrne pritožniku. V kolikor je pritožba upravičena 

iz razlogov, ki niso povezani z odločitvami prvostopenjskih organov NZS (npr. nova dejstva in dodatni 

materialni dokazi), se pritožbena taksa pritožniku ne vrne. 

 

14. NOGOMETNE ŽOGE 

Za tekmovanja NZS v ženskih kategorijah mora klub domačin zagotoviti najmanj 3 (tri) kvalitetne žoge 

iste znamke in primerljive kakovosti. Žoge morajo imeti eno od naslednjih oznak: 

- 'FIFA approved', 

- 'FIFA inspected' ali 

- 'International Matchball Standards'. 

 

15.  POBIRALCI ŽOG 

Za tekmovanja NZS v ženskih kategorijah se pobiralci žog priporočajo. 

 

16. KOMENTIRANJE SOJENJA 

Komentiranje sojenja je dovoljeno le trenerjem, se pa šteje kot disciplinski prekršek, v kolikor presega 

meje korektnega ocenjevanja in škodi ugledu nogometa. 

Igralke v tekmovanjih v ženskih kategorijah NZS nimajo pravice komentirati sojenja, v nasprotnem 

primeru pa so podvrženi disciplinskemu postopku. 
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17. TRENERJI – DRŽAVLJANI SLOVENIJE 

Trenerji morajo imeti za vodenje ekip ustrezno licenco ZNTS, izdano na podlagi Pravilnika ZNTS o 

podeljevanju licenc. Trenerji klubov, ki so licencirani, morajo imeti v skladu s pogoji administrativno-

kadrovskih kriterijev pravilnika NZS za licenciranje klubov sklenjeno s klubom veljavno pogodbo za 

najmanj eno tekmovalno leto. Za vodenje ekip v mladinskih kategorijah se zahtevajo naslednje licence: 

SŽNL     licenca UEFA A        

DU17       licenca UEFA B 

DU15                       licenca C 

DU13                            licenca C  

 

18. TUJI TRENERJI 

Tuji trenerji, ki niso državljani Republike Slovenije in prihajajo iz držav, ki imajo podpisano pogodbo o 

priznavanju strokovne usposobljenosti s strani UEFA, morajo imeti ustrezni strokovni naziv in izdano 

licenco ZNTS za tekmovalno obdobje. 

Za vodenje ekip v tekmovanjih NZS v ženskih kategorijah morajo ob prošnji za izdajo licence  ZNTS 

predložiti ustrezno potrdilo o znanju slovenskega jezika na srednji ravni in sklenjeno pogodbo s klubom 

za najmanj eno tekmovalno leto. 

Trenerjem, ki so pridobili strokovno izobrazbo za pridobitev ustrezne trenerske licence na šolanjih v 

Republiki Sloveniji, ni potrebno predložiti potrdila o znanju slovenskega jezika na osnovni ravni. 

 

19. ZAČASNA ZAMENJAVA TRENERJA 

Trener, ki začasno ne more opravljati svoje funkcije zaradi razlogov, ki niso povezani z delovanjem kluba 

(bolezen, poškodbe ob nesrečah ipd.), je lahko na podlagi posebnega dovoljenja NZS začasno zamenjan z 

drugim klubskim trenerjem, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe, vendar največ za obdobje 60 

dni. 

 

20.  PREKINITEV POGODBE S TRENERJEM 

V primeru, da med tekmovalnim letom iz kakršnihkoli razlogov pride do prekinitve pogodbe med klubom 

in trenerjem, mora klub angažirati novega trenerja, ki v celoti izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe 

na podlagi Pravilnika o podeljevanju licenc ZNTS in na podlagi sklepov organov NZS. Ekipo lahko začasno 

vodi drug klubski trener, ki izpolnjuje pogoje za vodenje ustrezne ekipe, vendar največ za obdobje 60 dni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v ženskih kategorijah 

V1.0; 01.07.2022  
6 

21.  URADNE OSEBE 

V uradni zapisnik Ženskega pokala NZS, SŽNL in DU 17 je lahko vpisanih največ 7 (sedem) rezervnih igralk 

in največ 5 (pet) članov strokovnega vodstva, ki lahko v času tekme sedijo tudi na klopi za rezervne igralke 

in strokovno vodstvo, in sicer: 

- 7 (sedem) rezervnih igralk, 

- glavni trener, 

- pomočnik trenerja, 

- zdravnik, 

- fizioterapevt oz. oseba medicinske stroke, 

- predstavnik kluba. 

 

V uradni zapisnik DU15 in DU13 je lahko vpisanih največ 15 (petnajst) rezervnih igralk in največ 4 (štirje) 

člani strokovnega vodstva, ki lahko v času tekme sedijo tudi na klopi za rezervne igralke in strokovno 

vodstvo, in sicer: 

- glavni trener, 

- zdravnik (se priporoča), 

- fizioterapevt oz. oseba medicinske stroke, 

- predstavnik kluba. 

 

Kot uradna oseba (glavni trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt oz. oseba medicinske stroke, 

predstavnik kluba) je lahko v zapisnik prijavljena le oseba, katero je nogometni klub licenciral pri 

podeljevanju licence NZS na podlagi administrativno-kadrovskih kriterijev pravilnika NZS za licenciranje 

nogometnih klubov ali oseba, ki jo je nogometni klub prijavil v postopku prijave v tekmovanja NZS  za 

posamezno selekcijo v tekočem tekmovalnem letu. 

 

Klub domačin mora za varnost in zdravje igralk na tekmi zagotoviti fizioterapevta oz. osebo medicinske 

stroke, ki mora svojo zdravstveno sposobnost dokazati z ustreznim dokazilom, ki je dolžan ob poškodbah 

pomagati tudi nasprotnikovim igralkam ter dežurno klubsko vozilo za prevoz poškodovanih oseb.  

 

Klub domačin mora na tekmah SŽNL in Ženskega pokala NZS zagotoviti nosila in dve osebi za prenos igralk, 

na tekmah DU17, DU15 in DU13 se priporočajo. 

Prisotnost zdravnika se na tekmah v ženskih kategorijah priporoča. 

 

Vse uradne osebe si morajo pred pričetkom tekmovalnega leta za SŽNL in DU17 pridobiti priponko NZS, 

na kateri so sledeči podatki: 

- ime kluba, 

- ime in priimek,  

- funkcija, ki jo opravlja, 

- tekmovalno leto. 

 

22. TAKTIČNA NAVODILA 

Le ena oseba istočasno ima v skladu s pravili nogometne igre pravico dajati taktična navodila iz tehničnega 

prostora. Taktična navodila igralkam med tekmo lahko daje samo uradna oseba, ki je vpisana v zapisnik 

in sedi na klopi za rezervne igralke in strokovno vodstvo. 
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23. NAGRADE IN PRIZNANJA 

Državne prvake v ženskih kategorijah ter zmagovalke in finalistke pokalnih in zaključnih tekmovanj 

prejmejo naslednje nagrade in priznanja: 

Osvojeni naslov Priznanje Število medalj Število žog 

Prvak Slovenske ženske nogometne lige pokal 25 10 

Ženski pokal NZS (zmagovalec) pokal 25 / 

Ženski pokal NZS (finalist) plaketa 25 / 

Prvak Lige deklet U17 pokal 25 10 

Prvak Tekmovanja deklic U15 pokal 25 / 

Prvak Tekmovanja deklic U13 pokal 15 / 

Prvak Tekmovanja deklic U13 (2. mesto) plaketa 15 / 

Prvak Tekmovanja deklic U13 (3. in 4 mesto) / 15 / 

 

Najboljše ekipe v tekmovanju za fair play v ženskih kategorijah prejmejo naslednja priznanja in nagrade: 

Tekmovanje Osvojeno mesto Priznanje Število žog 

SŽNL 

1. mesto plaketa 10 

2. mesto plaketa 5 

3. mesto plaketa 3 

 

24. PROTOKOL TEKME 

Tekmovalni organ lahko predpiše poseben protokol za prvenstvene in pokalne tekme. 

Na vsaki prvenstveni in pokalni tekmi morajo biti izobešene: 

- državna zastava, 

- zastava NZS. 

Pred vsako tekmo se izvede pozdrav »Fair play« z rokovanjem igralk in sodnikov po predpisanem 

postopku, rokovanje trenerjev in uradnih oseb. 

Po vsaki tekmi se izvede rokovanje igralk, sodnikov, trenerjev in uradnih oseb. 

 

25. OPREMA IGRALK 

Oba kluba (domačin in gost) sta dolžna za tekmo pripraviti in predložiti sodniku pred tekmo osnovno in 

rezervno športno opremo. Rezervna barvna kombinacija športne opreme mora biti čim bolj kontrastno 

nasprotna barvi športne opreme. Če so barve športne opreme enake ali podobne, mora na podlagi 36. 

člena Tekmovalnega pravilnika NZS opremo zamenjati gostujoča (drugo vpisana) ekipa.  

NZS priporoča, da imajo klubi tudi t.i. tretjo barvno kombinacijo športne opreme.  
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V primeru podobnih barv dveh nasprotnih ekip se priporoča klubski dogovor v tednu pred tekmo in 

obvestitev vodstva tekmovanja. 

Igralke klubov lahko nosijo skozi vse tekmovalno leto različne številke, pri čemer imajo vratarke praviloma 

številke 1, 12 in 22. 

Sklepi za tekmovanja v organizaciji NZS v ženskih kategorijah so bili sprejeti na seji Izvršnega odbora NZS dne 

12.6.2022 in se pričnejo uporabljati od 01.07.2022 dalje. 

Brdo pri Kranju, 12. 6. 2022 

Nogometna zveza Slovenije 

Radenko Mijatović l. r. 

Predsednik 


