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SKLEPI ZA TEKMOVANJA V ORGANIZACIJI NZS 

V MLADINSKIH KATEGORIJAH 

 

 

1. TEKMOVALNI SISTEM 

1. SML           -  14 ekip dvokrožni sistem   (26 krogov) 

1. SKL            -  14 ekip dvokrožni sistem  (26 krogov) 

 

2. SML zahod in vzhod    -  10 ekip trikrožni sistem    (27 krogov) 

2. SKL zahod in vzhod   -  10 ekip trikrožni sistem   (27 krogov) 

 

Liga U15 zahod     -  14 ekip dvokrožni sistem   (26 krogov) 

Liga U15 vzhod     -  14 ekip dvokrožni sistem    (26 krogov) 

 

2. TEKMOVALNA OBMOČJA V SLOVENIJI 

Slovenija je razdeljena na 9 tekmovalnih območij, ki so enaka območjem MNZ. 2. SML/SKL zahod in vzhod 

ter Ligi U15 zahod in vzhod tvorijo klubi iz naslednjih MNZ: 

2. SML/SKL zahod in Ligo U15 zahod:  

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

2. SML/SKL vzhod in Ligo U15 vzhod:  

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

 

3. IZPADANJE IN POPOLNJEVANJE LIG  

3.1.     1. SML/SKL 

Izpadanje:  

Po končanem prvenstvu 13. in 14. uvrščeni ekipi v skupnem seštevku točk mladinske in kadetske ekipe, 

neposredno izpadeta v 2. SML/SKL zahod in vzhod. 

Popolnjevanje:  

Po končanem prvenstvu se prvo uvrščeni ekipi v skupnem seštevku točk mladinske in kadetske ekipe iz 2. 

SML/SKL zahod in vzhod neposredno uvrstita v 1. SML/SKL.  

Če katera od teh ekip te možnosti ne izkoristi, se ta možnost ponudi drugo uvrščenima ekipama iz 2. 

SML/SKL zahod in vzhod, prednost pa ima ekipa v ligi, kjer prvak ni izkoristil možnosti napredovanja.  
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3.2.    2. SML/SKL zahod in 2. SML/SKL vzhod 

3.2.1. Napredovanje in izpadanje 

Napredovanje: Po končanem prvenstvu prvo uvrščena ekipa v skupnem seštevku točk mladinske in 

kadetske ekipe, neposredno napreduje v 1. SML/SKL.  

Izpadanje: Po končanem prvenstvu 9. in 10. uvrščeni ekipi v skupnem seštevku točk mladinske in kadetske 

ekipe neposredno izpadeta v ligo MNZ. 

 

3.2.2 Kriteriji popolnjevanja in kvalifikacij 

(1) Napredujejo lahko samo tisti klubi, ki so že v končanem tekmovalnem letu tekmovali z obema ekipama 

v mladinski in kadetski ligi MNZ. 

(2) Napredovati ne morejo tisti klubi, ki že imajo ekipi v 1. SML/SKL oz. 2. SML/SKL zahod ali vzhod. 

(3) Napreduje lahko le klub z mladinsko in kadetsko ekipo, ki je v skupnem seštevku točk mladinske in 

kadetske ekipe v ligah iste MNZ zbral največ točk, izjemoma pa drugo uvrščena ekipa v skupnem 

seštevku točk mladinske in kadetske ekipe (pod pogoji iz točk 3.2.6. in 3.2.7.). 

(4) V kvalifikacijah igrata obe ekipi, mladinska in kadetska, skupnega zmagovalca pa se določi na osnovi 

skupnega števila osvojenih točk v povezavi s 50. členom Tekmovalnega pravilnika NZS. 

(5) V kvalifikacijah nastopajo tisti igralci, ki so v končanem tekmovalnem letu še imeli pravico nastopa za 

mladinsko oz. kadetsko ekipo. 

(6) Če je število kandidatov večje od števila prostih mest, posamezna MNZ v primeru odstopa njihove 

najboljše ekipe od napredovanja nima pravice nadomestiti te ekipe z drugo ekipo. 

(7) V primeru enotne lige dveh ali več MNZ napreduje samo najbolje uvrščena ekipa združene lige v 

skupnem seštevku točk mladinske in kadetske ekipe. 

(8) V kvalifikacijah se uporablja praviloma pokalni sistem na izpadanje z dvema odigranima tekmama 

(doma in v gosteh). Domačina prve tekme se izžreba, razen v primerih, ki so posebej navedeni v teh 

sklepih. 

Po končanem prvenstvu v MNZ ligah se ob upoštevanju zgoraj omenjenih kriterijev določi kandidate iz 

vsake MNZ lige za napredovanje oz. kvalifikacije v 2. SML/SKL. 

 

3.2.3. Če je prosto eno (1) mesto 

a) in 5 ekip izpolnjuje pogoje za nastop v kvalifikacijah, se odigra najprej ena tekma v 1. krogu, 

zmagovalec le-te pa se priključi ostalim trem ekipam v 2. krogu. Zmagovalca  v 2. krogu se za 1 prosto 

mesto pomerita v 3. krogu. 

b) in 4 ekipe izpolnjujejo pogoje za nastop v kvalifikacijah, se odigrata se dva kroga in zmagovalec v 2. 

krogu se uvrsti v 2. SML/SKL. 
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c) in 3 ekipe izpolnjujejo pogoje za nastop v kvalifikacijah, se odigrajo trije krogi, vsaka ekipa igra z 

vsako. Pri žrebu se zagotovi, da je vsaka ekipa enkrat domačin. Poraženec 1. kroga igra avtomatično v 

2. krogu, zmagovalec 1. kroga pa v 3. krogu.  

 

d) in 2 ekipi izpolnjujeta pogoje za nastop v kvalifikacijah, se ti dve ekipi pomerita med seboj, 

zmagovalec pa se uvrsti v 2. SML/SKL. 

e) in 1 ekipa izpolnjuje pogoje za nastop v kvalifikacijah, se ta ekipa neposredno uvrsti v 2. SML/SKL. 

 

3.2.4. Če sta prosti dve (2) mesti 

a) in 5 ekip izpolnjuje pogoje za nastop v kvalifikacijah, se najprej dve ekipi pomerita v 1. krogu, 

zmagovalec le-tega pa se priključi ostalim trem ekipam v 2. krogu. Zmagovalca  v 2. krogu se uvrstita v 

2. SML/SKL. 

b) in 4 ekipe izpolnjujejo pogoje za nastop v kvalifikacijah, se zmagovalca dveh parov tekem uvrstita v 

2. SML/SKL. 

c) in 3 ekipe izpolnjujejo pogoje za nastop v kvalifikacijah, se odigrajo trije krogi, vsaka ekipa igra z vsako, 

po turnirskem sistemu. Pri žrebu se zagotovi, da je vsaka ekipa enkrat domačin. Poraženec 1. kroga 

igra avtomatično v 2. krogu, zmagovalec 1. kroga pa v 3. krogu. Prvi dve ekipi na lestvici se uvrstita v 

2. SML/SKL. 

d) in 2 ekipi izpolnjujeta pogoje za nastop v kvalifikacijah, se obe ekipi brez kvalifikacij neposredno 

uvrstita v 2. SML/SKL. 

e) in 1 ekipa izpolnjuje pogoje za nastop v kvalifikacijah, se ta ekipa neposredno uvrsti v 2. SML/SKL, 

drugo mesto pa pripada eni izmed drugo uvrščenih ekip v skladu s točkama 3.2.6. in 3.2.7. 

 

3.2.5. Če so prosta tri (3) mesta 

a) in 5 ekip izpolnjuje pogoje za nastop v kvalifikacijah, se dve izžrebani ekipi pomerita med seboj, 

zmagovalec se uvrsti v 2. SML/SKL, preostale tri ekipe pa odigrajo tri kroge, vsak z vsakim, po 

turnirskem sistemu. Pri žrebu teh treh ekip se zagotovi, da je vsaka ekipa enkrat domačin. Poraženec 

1. kroga igra avtomatično v 2. krogu, zmagovalec 1. kroga pa v 3. krogu. Prvi dve ekipi na lestvici se 

uvrstita v 2. SML/SKL. 

b) in 4 ekipe izpolnjujejo pogoje za nastop v kvalifikacijah, se odigra dva kroga. Zmagovalca 1. kroga se 

uvrstita v 2. SML/SKL, poraženi ekipi 1. kroga pa se za eno mesto pomerita v 2. krogu. 

c) in 3 ekipe izpolnjujejo pogoje za nastop v kvalifikacijah, se vse tri ekipe brez kvalifikacij uvrstijo v 2. 

SML/SKL.  

d) in 2 ekipi izpolnjujeta pogoje za nastop v kvalifikacijah, se ti dve ekipi neposredno uvrstita v 2. 

SML/SKL, tretje mesto pa pripada eni izmed drugo uvrščenih ekip v skladu s točkama 3.2.6. in 3.2.7. 

e) in 1 ekipa izpolnjuje pogoje za nastop v kvalifikacijah, se ta ekipa neposredno uvrsti v 2. SML/SKL, 

drugo in tretje mesto pa pripada dvema izmed drugo uvrščenih ekip v skladu s točkama 3.2.6. in 3.2.7. 
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3.2.6. Iz posamezne MNZ imajo izjemoma možnost napredovanja tudi drugo uvrščene ekipe v skupnem 

seštevku točk, in sicer: 

a) če je prosto eno (1) mesto in se nobena v skupnem seštevku najbolje uvrščena ekipa iz vseh MNZ lig 

ni prijavila za napredovanje oziroma kvalifikacije; 

b) če sta prosti dve (2) mesti in se nobena v skupnem seštevku najbolje uvrščena ekipa iz vseh MNZ lig 

ni prijavila za napredovanje oziroma kvalifikacije ali pa se je prijavila le ena izmed najbolje uvrščenih 

ekip; 

c) če so prosta tri (3) mesta in se nobena v skupnem seštevku najbolje uvrščena ekipa iz vseh MNZ lig ni 

prijavila za napredovanje oziroma kvalifikacije ali pa se je prijavila ena ali največ dve izmed najbolje 

uvrščenih ekip.  

 

3.2.7. Kriteriji popolnjevanja 

Drugo uvrščene ekipe ne nastopajo v kvalifikacijah, ampak se v 2. SML/SKL lahko uvrstijo izjemoma, v 

primeru da ni dovolj zainteresiranih prvo uvrščenih ekip v skupnem seštevku. 

Izbor med drugouvrščenimi ekipami se izvede na osnovi naslednjih treh kriterijev: 

- infrastruktura   (1-5 točk), 

- število vseh ekip v mlajših kategorijah (1-10 točk), 

- število vseh igralcev  v mlajših kategorijah (1-10 točk). 

Izbor izvede tekmovalni organ NZS v sodelovanju z licenčnim oddelkom NZS. 

 

3.3  Liga U15 zahod/vzhod 

3.3.1 Finalni tekmi za naslov državnega prvaka in izpadanje 

Finalni tekmi: Prvaka v Ligah U15 zahod in vzhod se v dveh medsebojnih tekmah pomerita za naslov 

državnega prvaka. 

Izpadanje: Po končanem prvenstvu 13. in 14. uvrščena ekipa neposredno izpadeta v ligo svoje MNZ. 

 

3.3.2. Kriteriji popolnjevanja in kvalifikacij 

a) Napredovati ne morejo tisti klubi, ki že imajo ekipo, ki nastopa v Ligi U15 zahod /vzhod. 

b) Praviloma napreduje prvo uvrščena ekipa tekmovanja v MNZ. V primeru, da je prvo uvrščena ekipa v 

posameznem tekmovanju MNZ ekipa tistega kluba, ki že nastopa v Ligi U15 zahod/vzhod z eno ekipo, 

se v tekmovanje povabi prvo naslednje uvrščeno ekipo, ki ni ekipa kluba, ki že nastopa v Ligi U15 

zahod/vzhod z eno ekipo.  

c) Kvalifikacije se organizirajo, če je število ekip, ki izpolnjujejo pogoje iz točke b) in so zainteresirane za 

napredovanje, večje od števila prostih mest. 

d) V kvalifikacijah nastopajo tisti igralci, ki so v končanem tekmovalnem letu še imeli pravico nastopa v 

kategoriji U15. 
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e) Če je število kandidatov večje od števila prostih mest, posamezna MNZ, v primeru odstopa njihove 

ekipe od napredovanja, nima pravice nadomestiti te ekipe z drugo ekipo. 

f) V primeru enotne lige dveh ali več MNZ napreduje samo najbolje uvrščena ekipa združene lige.  

g) V kvalifikacijah se uporablja praviloma pokalni sistem na izpadanje z dvema odigranima tekmama 

(doma in v gosteh). Domačina prve tekme se izžreba, razen v primerih, ki so posebej navedeni v teh 

sklepih. 

Po končanem prvenstvu v MNZ ligah se ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev določi kandidate iz 

vsake MNZ lige za napredovanje oziroma kvalifikacije v Ligah U15 zahod/vzhod. 

 

3.3.4 Način popolnjevanja lig glede na število ekip, zainteresiranih za napredovanje 

a) V primeru, da 5 ekip izpolnjuje pogoje za nastopanje v kvalifikacijah, se najprej dve izžrebani ekipi 

pomerita v 1. krogu, zmagovalec dveh tekem pa se priključi ostalim trem ekipam v 2. krogu. 

Zmagovalca  v 2. krogu se uvrstita v Ligo U15 zahod/vzhod. 

b) V primeru, da 4 ekipe izpolnjujejo pogoje za nastopanje v kvalifikacijah, se zmagovalca dveh parov 

tekem uvrstita v Ligo U15 zahod/vzhod. 

c) V primeru, da 3 ekipe izpolnjujejo pogoje za nastopanje v kvalifikacijah, se odigrajo trije krogi, vsaka 

ekipa igra z vsako po turnirskem sistemu. Pri žrebu se zagotovi, da je vsaka ekipa enkrat domačin. 

Poraženec 1. kroga igra avtomatično v 2. krogu, zmagovalec 1. kroga pa v 3. krogu. Prvi dve ekipi na 

lestvici se uvrstita v Ligo U15 zahod/vzhod. 

d) V primeru, da 2 ekipi izpolnjujeta pogoje za nastopanje v kvalifikacijah, se obe ekipi brez kvalifikacij 

neposredno uvrstita v Ligo U15 zahod/vzhod. 

e) V primeru, da 1 ekipa izpolnjuje pogoje za nastopanje v kvalifikacijah, se ta ekipa neposredno uvrsti 

v Ligo U15 zahod/vzhod. Za preostalo prosto mesto se naredi izbor med naslednjimi najbolje 

uvrščenimi ekipami v tekmovanjih MNZ, ki izpolnjujejo pogoje in so zainteresirane za nastopanje. 

f) V primeru, da nobena od ekip, ki izpolnjuje pogoje za nastopanje v kvalifikacijah, ni zainteresirana 

za napredovanje, se izbor dveh naredi med naslednjimi najbolje uvrščenimi ekipami v tekmovanjih 

MNZ, ki izpolnjujejo pogoje in so zainteresirane za nastopanje.  

Izbor med ekipami iz točk e) in f) se izvede na osnovi naslednjih treh kriterijev: 

- infrastruktura   (1-5 točk), 

- število vseh ekip v mlajših kategorijah (1-10 točk), 

- število vseh igralcev  v mlajših kategorijah (1-10 točk). 

Izbor izvede tekmovalni organ NZS v sodelovanju z licenčnim oddelkom NZS. 

 

4. POSEBNI POGOJI ZA NASTOPANJE V LIGAH 

(1) Pogoj za nastopanje klubov v tekmovanjih NZS je izpolnjevanje zahtev licenciranja. Klubi, ki niso 

licencirani in njihove mlajše selekcije tekmujejo v tekmovanju NZS, morajo izpolnjevati pogoje 

licenciranja za področje mladinskih kategorij na področju sledečih kriterijev:  
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- športni kriteriji (mladinski program), 

- infrastrukturni kriteriji (igrišča, garderobe in opremljena pisarna) in  

- administrativno-kadrovski kriteriji (trenerji z ustrezno licenco, sekretar, zdravnik, sklenjene 

pogodbe). 

 

(2) V skladu z določili pravilnika NZS za licenciranje nogometnih klubov, lahko v tekmovanjih NZS 

nastopajo le tisti klubi, ki so si tekmovalno pravico  pridobili s športnimi rezultati in imajo ustrezno 

licenco NZS oziroma izpolnjujejo kriterije iz prejšnjega odstavka te točke, v primeru da klub nima 

pridobljene licence. 

(3) V posebnih primerih, ki niso opredeljeni v pravilnikih NZS in sklepih organov  NZS, ko število ekip v 

posamezni ligi ni popolno, odloča o načinu popolnitve lig IO NZS. 

 

5. TEKMOVANJE MLADINSKI POKAL NZS 

V tekmovanju mladinski pokal NZS sodeluje 9 ekip - pokalnih zmagovalcev MNZ, ki se za to tekmovanje 

prijavijo. Na podlagi žreba se skozi celotno tekmovanje igra po ena tekma, zmagovalec tekme pa se uvrsti 

v naslednji krog. Na vzhodnem delu se zaradi neparnega števila ekip igra predkrog. Finalna tekma se igra 

na nevtralnem igrišču, ki ga določi NZS.  

 

6. VODENJE TEKMOVANJ 

Organi NZS vodijo naslednja tekmovanja:  1. SML in 1. SKL, 2. SML in 2. SKL zahod in vzhod, Ligi U15 

zahod in vzhod, mladinski pokal od 1/8 dalje, finalni del tekmovanja za naslov državnega prvaka v 

kategoriji starejših dečkov U15, kvalifikacije za popolnitev 2. SML in 2. SKL zahod in vzhod in kvalifikacije 

za popolnitev Lig U15 zahod in vzhod. 

NZS lahko vodenje tekmovanj v 2. SML/SKL zahod in vzhod ter kvalifikacij za popolnitev 2. SML/SKL zahod 

in vzhod poveri posamezni MNZ. 

 

7. NOGOMETNA INFRASTRUKTURA 

Za tekmovanja NZS v mlajših kategorijah (1. SML/SKL, 2. SML/SKL in U15) se določajo infrastrukturno-

varnostni kriteriji. 

 

A – obvezno;       B - obvezno, lahko dodatni rok za izpolnitev;     C – priporočilo; 

 

Št.  
1. SML/ 

SKL 

2. SML/ 

SKL, U15 
Infrastrukturni kriteriji – opis  

I.01 A A ŠTADION ZA TEKMOVANJA  
Nogometni klub mora imeti na voljo ustrezen štadion za igranje uradnih tekem 
v nacionalnih in mednarodnih klubskih tekmovanjih.  
Nogometni klub  

a) je lastnik štadiona; ali 



 

10 

 

Št.  
1. SML/ 

SKL 

2. SML/ 

SKL, U15 
Infrastrukturni kriteriji – opis  

b) ima z lastnikom enega ali več štadionov sklenjeno pisno pogodbo o 
uporabi objekta za svoje potrebe; pogodba mora zagotavljati 
nemoteno uporabo štadiona za tekmovanja v trajanju celotne sezone, 
ki se licencira.  

Štadion mora biti v Republiki Sloveniji1 na območju matične medobčinske 
nogometne zveze prosilca za licenco in mora izpolnjevati vse minimalne 
zahteve, določene v pravilnikih UEFA in NZS. 

I.03 A C POTRDILO (CERTIFIKAT) O USTREZNOSTI OBJEKTA  
Potrdilo mora vsebovati naslednje informacije: 
- varnost objekta oziroma ukrepi za izboljšavo varnosti, 
- varnostni načrt (I.02), 
- odobritev celotne kapacitete štadiona (sedišča, stojišča, skupna kapaciteta). 
Veljavnost potrdila: največ 3 (tri) leta. 
 

I.04 A A EVAKUACIJSKI IN VARNOSTNI NAČRT  
Varnostni načrt, potrjen s strani NZS, mora biti pripravljen na podlagi veljavne 
zakonodaje ter pravilnikov in predpisov NZS, UEFA in FIFA in mora vsebovati 
najmanj naslednja varnostna določila: 
- vsi predeli štadiona, vključujoč tribune, vhode, izhode, stopnišča, vrata, 
prehode, strehe in vse zasebne in javne prostore, morajo izpolnjevati 
varnostne standarde; 
- vsi javni prehodi in stopnišča na tribunah, vsi izhodi na igralno površino in vsi 
vhodi in izhodi iz štadiona morajo biti pobarvani s svetlo barvo (npr. rumeno); 
- organizator nogometne tekme mora vzpostaviti postopke za nemoten pretok 
gledalcev skozi hodnike, prehode, vrata, stopnice in vhode/izhode in preprečiti 
vsakršno oviranje pretoka gledalcev med prireditvijo; 
- vsi izhodi na štadionu in izhodi iz tribun na igralno površino se morajo 
odpirati v nasprotni smeri od gledalcev. Vsi izhodi in ostala vrata morajo biti v 
času tekme odklenjeni; vrata in izhodi morajo biti vedno pod nadzorom 
varnostnega osebja, ki jih morajo varovati in skrbeti za nemoteno in hitro 
evakuacijo gledalcev; 
- za zaščito vseh udeležencev prireditve morajo biti na štadionu strelovodi, ki 
varujejo pred udarci strele; 
- komunikacija organizatorja in varnostne službe z udeleženci prireditve mora 
potekati z vsemi komunikacijskimi sredstvi, s katerimi je opremljen štadion 
(zvočniki, videoekrani, itd.). 
Štadion 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 ter pravilnikov in predpisov NZS, 
UEFA in FIFA. 

I.05 A A VAROVAN DOSTOP  
Štadion mora imeti varovan dostop do uradnih prostorov za ekipe, sodnike in 
druge uradne osebe ter varovan dostop na igralno površino. 

I.06 B B OPREMA / PROSTOR ZA PRVO POMOČ  
Lahko dostopen in dobro označen prostor, prostoren, dobro osvetljen, ogrevan, 
s pitno toplo in hladno vodo, WC, z omarico za prvo pomoč z materialom, z 
nosili, odejami (za 1. SML/SKL). 
Omarica za prvo pomoč v skladu z veljavno zakonodajo na lahko dostopnem 
mestu v uradnih prostorih (za 2. SML/SKL in U15). 

                                                 
1 Izjema pri tem določilu je dopustna le v primeru posebnega dovoljenja NZS. 
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Št.  
1. SML/ 

SKL 

2. SML/ 

SKL, U15 
Infrastrukturni kriteriji – opis  

I.08 A A HIŠNI RED  
Štadion 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 štadion, 
- razloge za odlog ali prekinitev prireditve na štadionu, 
- opis kazenskih ukrepov ob vdoru na igrišče, metanju predmetov, rasističnega 
obnašanja in neprimernega govorjenja ipd., 
- prepovedi in omejitve pri vnosu alkohola, zastav, pirotehničnih sredstev itd., 
- sedežni red,  
- vzroke za prisilno odstranitev. 
 

I.14 B C PROSTOR ZA INVALIDE IN NJIHOVE SPREMLJEVALCE  
Nogometni klub v sodelovanju z lokalnimi invalidskimi združenji in 
organizacijami določi postopke za zagotavljanje ustreznega števila mest in 
ustreznega prostora za gledalce invalide. Prostor za invalidne osebe mora biti 
označen in lahko dostopen ter mora omogočati dober nemoten pogled na 
igrišče. Pri razporeditvi in lokaciji invalidnih oseb ter njihovih spremljevalcev 
potrebno upoštevati vse varnostno-evakuacijske predpise.   
Štadion mora zagotavljati naslednje število prostorov za invalide: minimalno 2 
(dva) prostora. 

I.15 B B SANITARIJE  
Na vsaki tribuni mora biti na voljo zadostno število sanitarij za oba spola v 
skladu z veljavno zakonodajo.  

I.16 A A OZNAKE IN NAPISI 
Vse javne oznake znotraj in zunaj štadiona morajo biti v razumljivem 
znakovnem jeziku, jasne in razumljive. 
Povečani načrti štadiona omogočajo boljšo orientacijo (priporočilo - C). 

I.17 C C RAZSVETLJAVA  
Uradne tekme pod razsvetljavo se lahko igrajo le na podlagi dovoljenja 
ustreznih organov NZS za tekmovanja NZS. 
Razsvetljava mora ustrezati naslednjim standardom: min. 250 lux; 

I.18 A A VELIKOST IGRALNE POVRŠINE 
Igrišče mora biti registrirano in mora imeti naslednje mere: 

a) 100m–105m x 64m–68m (1. SML/SKL); 
b) 100m–105m x 64m–68m, na štadionih, kjer igralne površine ni 

mogoče razširiti zaradi tehničnih razlogov konstrukcijske narave, je 
lahko širina igrišča izjemoma 60m (2. SML/SKL, U15); 

I.19 A A IGRALNA POVRŠINA  
Igralna površina mora biti: 
- povsem ravna, 
- v dobrem stanju, 
- zelene barve (v primeru umetne trave). 
Igralna površina iz umetne trave se lahko v uradnih tekmovanjih uporablja le 
na podlagi dovoljenja ustreznih organov NZS.  

I.20 A A TRAVNATI ROB  
Igralna površina mora imeti travnati rob, in sicer:  

a) najmanj 1,5 m za igralne površine brez atletske steze; 
b) najmanj 0,5 m za igralne površine z atletsko stezo; 

I.21 A A ODDALJENOST IGRIŠČA OD OGRAJ ALI DRUGIH OVIR  
Oddaljenost vzdolžnih in prečnih črt igralne površine od ograj ali drugih ovir: 
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Št.  
1. SML/ 

SKL 

2. SML/ 

SKL, U15 
Infrastrukturni kriteriji – opis  

a) najmanj 3 m (1. SML/SKL); 
b) najmanj 2 m (2. SML/SKL, U15); 

Zaščitna ograja ali druge ovire, kot so npr. reklamni panoji, klopi za rezervne 
igralce in strokovno vodstvo, ipd., ne smejo biti pod nobenimi pogoji: 
- na mestih, kjer lahko ogrožajo varnost igralcev, uradnih oseb ali koga drugega; 
- izdelani ali nameščeni na takšnih mestih, ali na način in iz materialov, ki 
ogrožajo igralce, uradne osebe in druge udeležence; 
- narejeni iz materialov, ki odsevajo svetlobo v takšni obliki, da lahko moti 
igralce, sodnike, druge uradne osebe ali gledalce; 
- postavljeni na način, ki bi oviral nemoteno evakuacijo udeležencev. 

I.23 A A GARDEROBNI PROSTORI  
Nogometni klub mora imeti na voljo najmanj 3 (tri) garderobe v velikosti 
najmanj 20 (dvajset) m2.  

I.24 A A KOPALNICE IN SANITARIJE  
V vsaki garderobi morajo biti sanitarije in kopalnica z najmanj 3 (tremi) tuši, ki 
so dostopni neposredno iz garderobe. 
Kapaciteta bojlerja za vročo vodo na posamezno kopalnico – najmanj 300 l. 
Izjemoma je lahko vhod v sanitarije tudi izven garderobe (v teh primerih mora 
biti zagotovljena varnost udeležencev). 
 

I.25 B C MASAŽNA MIZA IN HLADILNIK  
V vsaki garderobi morata biti masažna miza in hladilnik.  

I.26 A A GARDEROBA ZA SODNIKE  
Sodniki morajo imeti na voljo garderobni prostor v velikosti najmanj 10 (deset) 
m2. 
Sanitarije in kopalnica morajo imeti dostop neposredno iz garderobe. 
Kapaciteta bojlerja za vročo vodo na kopalnico za sodnike – najmanj 80 l. 

I.27 B B OGREVANJE  
Ogrevanje mora biti zagotovljeno za vse garderobne in druge uradne prostore. 

I.28 B B TAJNIŠTVO - PISARNA ZA DELEGATA  
Štadion mora imeti poseben prostor, opremljen z mizo, vsaj 3 (tremi) stoli, 
ustrezno računalniško strojno in programsko opremo, s telefonom, faksom, 
elektronsko pošto in fotokopirnim strojem. 

I.31 B B KLOPI   
Zagotovljene morajo biti naslednje ločene klopi za vsako moštvo in strokovno 
vodstvo oz. uradne osebe: 
- 2 (dve) ločeni pokriti klopi za vsako moštvo z 12 (dvanajstimi) individualnimi 
sedeži ali najmanj v dolžini 6 (šestih) m in pokrita klop za uradne osebe; 

I.34 B C OZVOČENJE IN SEMAFOR  
Štadion mora imeti primerno ozvočenje in semafor za objavo rezultatov. 

I.35 B B DROGOVI ZA ZASTAVE  
Štadion mora imeti najmanj 3 (tri) drogove za zastave. 

Nogometni klubi 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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8.  ORGANIZACIJA ŠPORTNIH PRIREDITEV  

Vse nogometne tekme mlajših 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. 

 

9. KOLEDAR TEKMOVANJ IN TEKMOVALNI DNEVI 

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

Tekmovalni dan v 1. SML/SKL je sobota, lahko pa tudi nedelja, pri čemer mora klub domačin o tem, da 

želi nastopati v nedeljo, obvestiti organ vodenja tekmovanja najmanj 15 dni pred tekmo. 

Tekmovalni dan v 2. SML/SKL zahod in vzhod je nedelja, lahko pa tudi sobota, pri čemer mora klub 

domačin o tem, da želi nastopati v soboto, obvestiti organ vodenja tekmovanja najmanj 15 dni pred tekmo. 

Tekmovalni dan v Ligah U15 zahod in vzhod je sobota, lahko pa tudi nedelja, pri čemer mora klub domačin 

o tem, da želi nastopati v nedeljo, obvestiti organ vodenja tekmovanja najmanj 15 dni pred tekmo. 

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. 

 

10. DOVOLJENO ŠTEVILO MENJAV 

Na tekmah 1. SML in 1. SKL, 2. SML in 2. SKL zahod in vzhod, Mladinskega pokala NZS ter v Ligah U15 zahod 

in vzhod je dovoljenih največ 5 (pet) zamenjav igralcev z rezervnimi igralci. 

 

11.  IGRALCI, KI NIMAJO SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA OZIROMA DRŽAVLJANSTVA DRŽAV EVROPSKE 

UNIJE 

V mladinskih kategorijah v tekmovanjih NZS lahko igra 1 (en) igralec, ki nima slovenskega državljanstva 

oziroma državljanstva držav EU. 

 

12. DELEGAT 

Za vsako prvenstveno in pokalno tekmo 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. 
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13. 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. 

 

14. TAKSE ZA POSTOPKE ORGANOV 

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

takse za registracijo igralcev, 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. 

 

15. NOGOMETNE ŽOGE 

Za tekmovanja NZS v mlajših 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'. 

 

16. POBIRALCI ŽOG 

Organizator tekem 1. SML in 1. SKL mora zagotoviti najmanj 4 (štiri) pobiralce žog na igriščih, kjer je 

ograja oddaljena več kot 5 m, ki morajo odgovorno opravljati svoje naloge za nemoten potek tekme na 

podlagi predpisanega protokola (angl. UEFA Multiple Ball System). 

Na tekmah v Ligah U15 zahod in vzhod pobiralci žog niso obvezni. 

 

17. KOMENTIRANJE SOJENJA 

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

korektnega ocenjevanja in škodi ugledu nogometa. 

Igralci v tekmovanjih mlajših kategorij NZS nimajo pravice komentirati sojenja, v nasprotnem primeru pa 

so podvrženi disciplinskemu postopku. 

 

18. TRENERJI – DRŽAVLJANI SLOVENIJE 

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

podeljevanju licenc. Trenerji morajo imeti v skladu s pogoji administrativno-kadrovskih kriterijev pravilnika 



 

15 

 

NZS za licenciranje klubov sklenjeno s klubom veljavno pogodbo za najmanj eno tekmovalno leto. Za 

vodenje ekip v mladinskih kategorijah se zahtevajo naslednje licence: 

1. SML      licenca PRO        

1. SKL       licenca A 

2. SML zahod in vzhod   licenca A 

2. SKL zahod in vzhod        licenca B 

Liga U15 zahod in vzhod   licenca B 
 

19. 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 mladinskih 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. 

 

20.  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. 

 

21. 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. 

 

22. URADNE OSEBE 

V uradni zapisnik je lahko vpisanih največ 7 (sedem) rezervnih igralcev in največ 5 (pet) članov strokovnega 

vodstva, ki lahko v času tekme sedijo tudi na klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo, in sicer: 

- 7 (sedem) rezervnih igralcev, 

- glavni trener, 

- pomočnik trenerja, 

- zdravnik, 

- fizioterapevt, 

- predstavnik kluba. 
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Kot uradna oseba (glavni trener, pomočnik trenerja, zdravnik, fizioterapevt, 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 oziroma v kolikor 

klub nima licence, samo tiste osebe, ki jih je navedel v prijavi za tekmovanje za posamezno selekcijo v 

tekočem tekmovalnem letu. 

Klub domačin mora za varnost in zdravje igralcev na tekmi zagotoviti osebo medicinske stroke, ki mora 

svojo zdravstveno sposobnost dokazati z ustreznim dokazilom oziroma fizioterapevta, ki je dolžan ob 

poškodbah pomagati tudi nasprotnikovim igralcem ter dežurno klubsko vozilo za prevoz poškodovanih 

oseb. Prisotnost zdravnika ter nosil in dveh oseb za prenos igralcev se na tekmah v mladinskih kategorijah 

priporoča. 

Vse uradne osebe si morajo pred pričetkom tekmovalnega leta pridobiti priponko NZS, na kateri so sledeči 

podatki: 

- ime kluba, 

- ime in priimek,  

- funkcija, ki jo opravlja, 

- tekmovalno leto. 

 

23. TAKTIČNA NAVODILA 

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

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

sedi na klopi za rezervne igralce in strokovno vodstvo. 

 

24. NAGRADE IN PRIZNANJA 

Državni prvaki v mladinskih kategorijah ter zmagovalci in finalisti pokalnih in zaključnih tekmovanj 

prejmejo naslednje nagrade in priznanja: 

Osvojeni naslov Priznanje Število medalj Število žog 

Prvak 1. SML pokal 25 10 

Prvak 1. SKL pokal 25 10 

Prvaka 2. SML zahod in 2. SML vzhod pokal / 10 

Prvaka 2. SKL zahod in 2. SKL vzhod pokal / 10 

Zmagovalec finala Lige U15 pokal 25 10 

Finalist finala Lige U15 plaketa 25 10 

Zmagovalec Mladinskega pokala NZS pokal 25 10 

Finalist Mladinskega pokala NZS plaketa 25 10 

Najboljši strelci 1. SML, 1. SKL,  priznanje / 1 



 

17 

 

2. SML zahod/vzhod, 2. SKL zahod/vzhod, 

Lige U15 zahod/vzhod 

 

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

Tekmovanje Osvojeno mesto Priznanje Število žog 

1. SML in 1. SKL 

1. mesto plaketa 10 

2. mesto plaketa 5 

3. mesto plaketa 3 

2. SML in 2. SKL zahod/vzhod 

1. mesto plaketa 10 

2. mesto plaketa 5 

3. mesto plaketa 3 

Liga U15 zahod/vzhod 

1. mesto plaketa 10 

2. mesto plaketa 5 

3. mesto plaketa 3 

 

25. 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 in 

- zastava Fair play. 

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

postopku, rokovanje trenerjev in uradnih oseb. 

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

 

26. OPREMA IGRALCEV 

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.  

V primeru podobnih barv dveh nasprotnih ekip se priporoča klubski dogovor v tednu pred tekmo in 

obvestitev vodstva tekmovanja. 
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Igralci klubov lahko nosijo skozi vse tekmovalno leto različne številke, pri čemer imajo vratarji praviloma 

številke 1, 12 in 22. 

 

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

16.03.2009, njihove spremembe in dopolnitve pa na seji Odbora NZS za nujne zadeve dne 08.08.2014 in sejah 

Izvršnega odbora NZS dne 01.10.2014, 29.06.2016 in 19.06.2018. Sklepi ter njihove spremembe in dopolnitve pričnejo 

veljati z dnem sprejema na IO NZS. 

 

Ptuj, 19.06.2018 

 

Nogometna zveza Slovenije 

Radenko Mijatović l. r. 

Predsednik 

 

 


