
 

 
 
Obvestilo št.: 021/2019-2020                26.02.2020 
 

KAZALO  

 

1 – razpored tekem 
2 – protokol tekem  
3  - barve športne opreme 
4 – določitev zmagovalca tekme (udarci s kazenske točke) 
5 – rezultati ekip in strelci do polfinala 
6 – veljavni rumeni kartoni do polfinala  
7 – navodila za klube 
8  - navodila za gledalce in navijače 
 

VSEBINA  

 
1 – razpored tekem: 
SOBOTA, 29. FEBRUAR 2020: 
17:00 FK SILIKO – KMN OPLAST KOBARID  
19:30 KMN SEVNICA – DOBOVEC MB MONTING 
 
NEDELJA, 1. MAREC 2020: 
17:30 zmagovalec 1 – zmagovalec 2 
 
opomba: prvo napisana ekipa je uradni domačin tekme (v finalu zmagovalec prve polfinalne tekme). 
 
2 – protokol tekem: 

COUNTDOWN (odštevanje pred tekmo):  

 75 minut pred začetkom tekme: prihod ekip in uradnih oseb v dvorano 
 60 minut pred začetkom tekme (najkasneje): obvezna pismena prijava ekip in prvih postav 
 60 minut pred začetkom tekme (najkasneje): kapetana obeh ekip pri prvem sodniku z žrebom 

določita stran ogrevanja na igrišču ter ekipo, ki bo izvedla začetni udarec 
 45 – 15 minut pred začetkom tekme: ogrevanje ekip 
 15 minut pred začetkom tekme: odhod ekip v garderobo 
 10 minut pred začetkom tekme: identifikacija igralcev, pregled opreme (podhod pod tribuno) 
 05 minut pred začetkom tekme: izhod ekip na igrišče 
 04 minute pred začetkom tekme: predstavitev ekip in himna države Slovenije (samo v finalu) 
 01 minuta pred začetkom tekme: možnost fotografiranja ekip 
 00 – začetek tekme 

 
URNIK MED TEKMO:  

 Konec prvega polčasa: odhod ekip v garderobo 
 Polčas + 9 minut: izhod ekip na igrišče 
 Polčas + 10 minut: začetek drugega polčasa tekme 

 
URNIK PO TEKMI:  

 Konec tekme: igralci se rokujejo na sredini igrišča (Fair Play), enako trenerji in uradne osebe 
 Konec tekme + 2 minuti: izjave igralcev in trenerjev pred ozadjem ob izhodu z igrišča 



 

 
 
 
3 – barve športne opreme:    
Barve, usklajene s sodniškim odborom, so klubi obvezni upoštevati v polfinalu in so priloga obvestila. 
 
4 – določitev zmagovalca tekme (udarci s kazenske točke):    
V primeru neodločenega rezultata na vseh treh tekmah zaključnega turnirja se takoj in brez podaljškov 
(velja tudi za finalno tekmo) izvajajo udarci s kazenske točke. V nadaljevanju navodila sodniškega odbora: 
 
Postopek: 

 če ima po zaključku tekme in preden se začnejo udarci s kazenske točke eno od moštev večje 
število igralcev računajoč tudi zamenjave, kot nasprotno moštvo, se zmanjša število igralcev v 
spisku na enako število, kot jih ima nasprotnik. Kapetan moštva mora sodnika informirati z imeni 
in številkami, kateri igralci niso vključeni v izvajanje. 

 če mora moštvo zmanjšati število igralcev na enako število, kot jih ima nasprotnik, sme moštvo 
izločiti (ne upoštevati) vratarje, kot igralce primerne za izvedbo kazenskih udarcev. 

 če je vratar izločen za izvedbo kazenskih udarcev z namenom izenačiti število igralcev z 
nasprotnim moštvom, ostane v svojem tehničnem prostoru, sme zamenjati svojega moštvenega 
vratarja ob vsakem času. 

 pred začetkom izvajanja udarcev s kazenske točke mora sodnik zagotoviti, da le enako število 
igralcev obeh moštev, ki bodo izvajali kazenske udarce, ostane na nasprotni polovici igrišča. 

 v prvotnem delu vsako moštvo izvaja izmenično po tri udarce s kazenske točke. 

 

5 – rezultati ekip in strelci do polfinala:    
FK SILIKO: 
Osmina finala: Futsal klub Stripy 6:1 
Četrtfinale: MNK Kix Ajdovščina 5:2 in 5:0 
Strelci: Stefan Popović 4, Alan Muratagič 3, Aljaž Končan in Nikola Jandrič 2, Admir Čosič, Nejc Berzelak, 
Tod Ciuha, Blaž Končan in Max Vesel 1 gol (skupaj 16 golov) 
 
KMN OPLAST KOBARID: 
Osmina finala: ŠD Mlinše 5:3  
Četrtfinale: KMN Tomaž Šic bar 2:1 in 3:3 
Strelci: Nejc Kovačič 3, Jurij Kikelj in Jaka Sovdat 2, Aljaž Kusterle, Gašper Konavec in Žan Koren 1 (skupaj 
10 golov)  
 
KMN SEVNICA: 
Osmina finala: KMN Miklavž TBS team 6:4  
Četrtfinale: KMN Bronx Škofije 5:1 in 4:3 
Strelci: Sebastijan Drobne 5, Domen Krnc 4, Uroš Martič 3, Tilen Lužar, Marko Račič 1; Luka Kolar Robnik 
avtogol 1 (skupaj 15 golov)  
 
DOBOVEC MB MONTING: 
Osmina finala: prost 
Četrtfinale: FC Litija 6:1 in 10:0 
Strelci: Denis Totoškovič 4, Kristjan Čujec 3, Klemen Duščak, Žiga Čeh, Vedran Matošević in Teo Turk 2 
in Alen Fetič 1 (skupaj 16 golov) 

 

 

 



 

 

 

 

6 – veljavni rumeni kartoni do polfinala    
Objavljamo informativne rumene kartone klubov do polfinala, za morebitne kršitve odgovarjajo klubi:  
 

Klub Priimek in ime igralca število 
FK SILIKO JANDRIČ NIKOLA 2 
 KUNC JERNEJ 2 
KMN OPLAST KOBARID KIKELJ JURIJ 1 
 VULIKIČ DANI 1 
KMN SEVNICA DROBNE SEBASTIJAN 2 
 KRNC DOMEN 2 
 GOVEKAR DENIS 1 
 HOLEŠEK JURE 1 
 KNEŽEVIČ DENIS 1 
 PODLESNIK TEO 1 
 RAČIČ MARKO 1 
DOBOVEC MB MONTING TURK TEO 1 

 
Opombe:  

 igralec ima prepoved nastopa po treh rumenih kartonih v istem pokalnem tekmovanju; 
 

 igralec, ki mu je v polfinalu izrečen rdeči karton (tudi kot drugi rumeni karton v polfinalu) nima 
pravice nastopa v finalu in tudi ne sme opravljati nobene druge funkcije, niti nima pravice 
dostopa do uradnih prostorov, garderobe ali igrišča do konca finala; 
  

 igralcu, ki mu je v finalu izrečen rdeči karton (tudi kot drugi rumeni karton v finalu), se prepoved 
nastopa prenese v prvenstveno tekmovanje, kar velja tudi v primeru višje kazni od ene tekme 
zaradi izrečenega rdečega kartona v polfinalu. 

 
7 – navodila za klube:  
 V tem delu obvestil posredujemo navodila za klube in prosimo, da se vseh natančno držite: 
 

 Vse tekme zaključnega turnirja bodo tudi letos neposredno prenašane, obe polfinali in tudi 
finalno srečanje na spletni strani NZS www.nzs.si.  
 

 V garderobi boste našli časovnico, ki velja vse od ogrevanja do odhoda iz garderobe na igrišče 
pred začetkom tekme. Zaradi neposrednih prenosov moramo biti točni, tudi za ceno 
morebitnih disciplinskih ukrepov; 

 
 Prosimo, da igralce obvestite, da si opremo, razne trakove različnih barv, kar nenazadnje ni 

nič novega, uredite pred odhodom iz garderobe, da ne bo potem slabe volje pri pregledu 
opreme in številk, ter posledično zamude pri časovno točno določenem izhodu na igrišče. 
Pregled bo izveden v hodniku pred izhodom na igrišče; 

 
 Ob prihodu v dvorano, to je 75 minut, oziroma najkasneje 60 minut pred začetkom tekme, 

kapetana ekip pri prvem sodniku z žrebom določita stran ogrevanja ter ekipo, ki bo izvedla 
začetni udarec in stran igranja v prvem polčasu, kar pomeni tudi ogrevanje na tisti strani; 

http://www.nzs.si/


 

 

 
 V soboto in nedeljo bodo ob igrišču postavljeni LED panoji, tako kot že lani. Na njih se bo 

''vrtelo'' kar nekaj reklamnih oglasov, med njimi je lahko tudi vaš. Vsaki ekipi polfinalistov 
pripade nekaj minut oglasnega prostora, navodilo glede tega ste že prejeli;   

 
 Za povabljene osebe bodo zagotovljeni sedeži. Z vabilom, ki ga morajo potrditi, bodo ob 

prihodu v dvorano dvignili vstopnico. Vsled tega prosimo, da najkasneje do petka, 28.02.2020 
sporočite imeni dveh oseb iz vašega kluba, ki bosta sedeli v VIP označenem prostoru, čakal ju 
bo sedež z imenom in priimkom, imela pa bosta tudi vstop v VIP prostor, ki bo namenjen le 
povabljenim gostom; 

 
 Organizacija je v domeni NZS, zato prosimo, da upoštevate navodila, pred, med in po tekmi, 

velja tako za igralce kot za gledalce. Varovanje bo izvajala profesionalna varnostna služba.  
  
8 – navodila za gledalce in navijače:  
 Posredujemo še navodila za gledalce in navijače ter prosimo, da jih z njimi seznanite: 
 

 V primeru prihoda navijaške skupine, ste skladno s pravilnikom tekmovanja dolžni sporočiti 
število organiziranih navijačev najkasneje do petka, 28.02.2020. Posledično bo za njih na 
tribuni vidno označen prostor, prav tako pa prosimo ostale navijače tega kluba, da se namestijo 
na prostore, kjer bo večina njegovih navijačev. Vstop navijaškim skupinam bo omogočen z 
nakupom vstopnice, tako kot ostalim gledalcem tekmovanja. 

 
 Profesionalna varnostna služba ima vsa pooblastila pri pregledovanju gledalcev in vnosu 

nevarnih stvari v dvorano, katere lahko na vhodu tudi zadrži. 
 

 Posebna pozornost bo namenjena prepovedi vnosa vseh vrst pijače v dvorano, nakar so klubi 
dolžni posebej opozoriti svoje navijače, bodisi organizirane, kakor tudi neorganizirane navijače. 

 
 Za tekme zaključnega turnirja pokala Terme Olimia je cena vstopnice za posamezni tekmovalni 

dan 5,00 €. Prodaja vstopnic se začne dve uri pred pričetkom prve tekme, enako velja za finalno 
tekmo. Predlagamo, da se pravočasno odpravite na srečanje, kapaciteta dvorane je omejena 
in iz izkušenj preteklih sezon vstopnic lahko zmanjka kmalu. 

 
 
Pozivamo vas, tudi zaradi prenosov, k športni igri ter medsebojnemu spoštovanju in uradnih oseb.  
 

Naj zmaga FUTSAL! 
 
 

Nogometna zveza Slovenije 
 
 
Stanko Damiš l.r.                      Bojan Gliha l.r.        Stane Kokalj l.r. 
Vodja futsal tekmovanj    Vodja tekmovanj mladih  referent za futsal NZS 
 

 

 


