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KAZALO  

 

1 - razpored tekem 
2 - protokol tekem  
3 - rezultati ekip in strelci do polfinala 
4 - veljavni rumeni kartoni do polfinala 
5  - določitev zmagovalca tekme (udarci s kazenske točke) 
6  - barve športne opreme 
7  - vse finalne tekme 
8 - splošna navodila za klube 
9  - posebna navodila (vezana na preprečitev virusa) 
 

VSEBINA  

 
1 – razpored tekem: 
PETEK, 7. MAJ 2021: 
17:30 FC LITIJA – FC PTUJ  
21:15 KMN OPLAST KOBARID – FK DOBOVEC 
 

SOBOTA, 8. MAJ 2021: 
19:00 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 (ločeno) 
➢ 05 minut pred začetkom tekme: uradni izhod ekip na igrišče (ločeno) 
➢ 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 + 2 minuti: izjave igralcev in trenerjev pred ozadjem ob izhodu z igrišča 
➢ Konec tekme + 30 minut: obe ekipi zapustita garderobe in dvorano   

 



 

 
 
3 – rezultati ekip in strelci do polfinala:    
FC LITIJA: 
Osmina finala: KMN Miklavž 6:4 
Četrtfinale: ŠD Mlinše 3:1 
Strelci: Fideršek Matej, Santos Cassemiro Arnon 3, Gomes Leitao Fernando 1; avtogol 2 /KMN Miklavž/ 
(skupaj 9 golov) 
 
FC PTUJ: 
Osmina finala: ŠD Extrem 3:0  
Četrtfinale: FK Siliko 4:0 
Strelci: Gajser Tilen 2, Rednak Rok, Ručna Borut, Pihler Thomas, Gašparič Mitja, Bukovec Jeremy 1 
(skupaj 7 golov) 
 
KMN OPLAST KOBARID: 
Osmina finala: Kix Ajdovščina 4:3  
Četrtfinale: KMN Meteorplast 5:3 
Strelci: Širok Anže 3, Kovačič Nejc 2, Mohorič Andrej, Bešter Rok, Uršič Jure 1; avtogol 1 /Kix Ajdovščina/ 
(skupaj 9 golov) 
 
FK DOBOVEC: 
Osmina finala: KMN Sevnica 4:0 
Četrtfinale: KMN Bronx Škofije 7:1 
Strelci: Čeh Žiga 3, Perić Luka 2, Matošević Vedran, Čujec Kristjan, Mordej Rok, Duščak Klemen, Cesarec 
Niko, avtogol 1 /KMN Bronx Škofije/ (skupaj 11 golov) 
 
4 – veljavni rumeni kartoni do polfinala    
Objavljamo informativne rumene kartone klubov do polfinala, za morebitne kršitve odgovarjajo klubi:  
 

Klub Priimek in ime igralca število 
FC LITIJA FELINTO SILVA JONHN LENNON 1 
FC PTUJ PIHLER THOMAS 1 
 GAJSER TILEN 1 
 KLINC JURČEK 1 
 REDNAR ROK 1 
KMN OPLAST KOBARID MOHORIČ MARKO 1 
 MOHORIČ MATEJ 1 
 KOVAČIČ NEJC 1 
FK DOBOVEC MORDEJ ROK 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. 

 



 

 
 
 
5 – 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. Potrebno je upoštevati vsa določila FIFA-e, 
s katerimi so klubi seznanjeni pred začetkom sezone in pred začetkom končnice državnega prvenstva.  
 
6 – barve športne opreme:    
Barve za obe polfinalni tekmi so priloga obvestila.  
 
Barve za finalno tekmo bodo določene po polfinalnih tekmah in bodo klubi o njih obveščeni pravočasno.  
 
Barve, usklajene s sodniškim odborom, so klubi obvezni v celoti upoštevati. 
 
7 – vse finalne tekme:  
Objavljamo vse dosedanje finalne tekme in rezultate pokalnega tekmovanja NZS (doslej 25 tekmovanj).  
 
Tekmovanje se od sezone 2003/04 odvija v obliki zaključnih turnirjev najboljših štirih uvrščenih ekip.  
 
Tekmovanje se od sezone 2012/13 odvija za Pokal Terme Olimia v Podčetrtku. 
 

št. sezona kraj zmagovalec finalist finale 
1 1995/96 Tolmin Inženiring Šarbek Orkan Zbelovo 6:2 
2 1996/97 Maribor, Sevnica Agencija Luvin Mizarstvo Krošelj 5:4 in 5:4 
3 1997/98 Koper, Maribor Agencija Luvin Black & White Koper 3:3 in 6:1 
4 1998/99 Zagorje, Litija Assaloni Cosmos Amaco Pajnkiher 3:4 in 3:1 
5 1999/00 Celje, Litija Lesna industrija Litija EM Celje Pelikan 5:1 in 4:1 
6 2000/01 Celje, Litija Maxi klub Celje Lesna industrija Litija 1:2 in 7:4 
7 2001/02 Koper, Litija Svea Lesna Litija Beton Lucija 2:3 in 5:3 
8 2002/03 Zagorje, Litija Svea Lesna Litija GIP Beton MTO 9:4 in 3:3 
9 2003/04 Kobarid Puntar Alpkomerc KMN Oplast Kobarid 6:2 
10 2004/05 Tolmin KMN Oplast Kobarid Puntar 7:6 (1:1) 
11 2005/06 Ajdovščina KMN Oplast Kobarid GIP Beton MTO 4:3 (1:1) 
12 2006/07 Tolmin Puntar Mercator GIP Beton MTO 3:2 
13 2007/08 Nova Gorica Puntar Gorica 2:1 
14 2008/09 Kobarid Gorica KMN Oplast Kobarid 3:1 
15 2009/10 Litija FC Litija Gorica 3:0 
16 2010/11 Koper FC Litija KMN Bronx Škofije 8:4 
17 2011/12 Kobarid FC Litija Dobovec Trg. Jager 3:1 
18 2012/13 Podčetrtek KMN Bronx Škofije Dobovec Trg. Jager 6:4 
19 2013/14 Podčetrtek FC Litija KMN Sevnica 4:1 
20 2014/15 Podčetrtek KMN Oplast Kobarid Dobovec Piv. Kozel 11:7 
21 2015/16 Podčetrtek Proen Maribor Dobovec Inplan 3:0 
22 2016/17 Podčetrtek Proen Maribor KMN Bronx Škofije 6:2 
23 2017/18 Podčetrtek Dobovec MB-Monting FC Litija 4:2 
24 2018/19 Podčetrtek Dobovec MB-Monting FutureNet Maribor 3:1 
25 2019/20 Podčetrtek Dobovec MB-Monting KMN Oplast Kobarid 4:0 
26 2020/21 Podčetrtek ? ? ? 

 
 
 



 

 
 
8 – splošna navodila za klube:  

➢ Vse tekme zaključnega turnirja bodo tudi letos neposredno prenašane, obe polfinali na spletni 
strani NZS www.nzs.si , finale pa na Šport TV 2 in YouTube kanalu. 
 

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

 
➢ Prosimo, da igralce obvestite, da si opremo, razne trakove različnih barv uredite pred 

odhodom iz garderobe, da ne bo slabe volje pri pregledu opreme in številk, ter posledično 
zamude pri časovno točno določenem izhodu na igrišče.  

 
➢ 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; 
 

➢ Ob igrišču bodo postavljeni LED panoji, tako kot že minuli dve leti. Na njih se bodo ''vrteli'' 
reklamni oglasi. Vsaki ekipi polfinalistov pripade nekaj minut oglasnega prostora, podrobnosti 
prejmejo klubi posebej;   

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

kar velja za igralce in ostale udeležence. Varovanje prireditve bo izvajala profesionalna 
varnostna služba.  

  
9 – posebna navodila (vezana na preprečitev virusa):  
 

TESTIRANJE: 
V veljavi je še vedno odlok Vlade RS o testiranju pred vstopom v športni objekt (48 ur), kar velja tudi za 
udeležence zaključnega turnirja. NZS bo zato organizirala testiranje pred Športno dvorano v 
Podčetrtku. Ekipe in strokovno vodstvo morajo biti pred dvorano vsaj 90 min pred tekmo. 
 
Za vstop v dvorano bo potrebno predložiti: 

1. dokazila o negativnem rezultatu testa PCR ali testa HAG (ki ni starejši od 48 ur) 
2. ali dokazila o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik 

presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba 
prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, 

3. ali dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba dokazuje, da je preteklo od prejema:  

- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, 
- drugega odmerka cepiva COVID 19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 
- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 

najmanj 21 dni,  
- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Jansen proizvajalca Johnson in johnson/Jansen-

Cilag najmanj 14 dni, 
- prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca 

najmanj 21 dni, 
- drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia's Gamaleya National Centre of 

Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, 
- drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni, ali 
- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni. 

http://www.nzs.si/


 

 

 

PRIHODI EKIP IN VSTOP V DVORANO:  
Prihod ekip na tekmo se izvede v skladu z Navodili za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji.  
 
Vstop obeh polfinalistov drugega srečanja v dvorano ne bo možen pred 20:00. uro.  
 
Prav tako ekipi po prvem srečanju ne moreta ostati v dvorani, temveč morata prostore garderob in 
dvorane zapustiti v najkrajšem možnem času.  
 
Vstop v dvorano na finalno tekmo bo možen dve uri pred pričetkom finalne tekme ob izpolnjevanju 
pogojev za vstop v dvorano in izpolnjenem poimenskem seznamu ekipe. 
 
 

MEDIJI: 
Za vse tekme se morajo novinarji in fotografi (tudi klubski mediji) akreditirati preko NZS in ne preko 
kluba. Brez predhodne najave in dviga akreditacije ob prihodu v dvorano, prisotnost na tekmi ne bo 
možna. 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


