
 
 

NAVODILA IN OPOZORILA ZA TL 2022/2023 

 
 
Predstavniki ekip so dolžni najmanj 45 minut  pred začetkom tekme delegatu izročiti 
spisek prijave ekip za tekmo, športne izkaznice igralcev in  trenersko izkaznico.  Za 
vodenje članske ekipe mora trener imeti licenco »B« za vse ostale ekipe pa licenco 
»C«. Veljavnost licence je vidna v informacijskem sistemu Regista. 
 
Na prvenstvenih in pokalnih tekmah lahko med prijavljenimi igralci (18), nastopijo največ 
trije (3) igralci, ki niso državljani Republike Slovenije oz. držav EU.  
 
Vodstvo moštva - gostitelja je dolžno za nemoteno delo delegata zagotoviti: 
1. Registracijski, tekmovalni in disciplinski pravilnik NZS, 
2. Odločbo o registraciji igrišča, 
3. Izvod  Tekmovalnih propozicij za TL 2022/2023,  
4. Osebni računalnik s tiskalnikom in usposobljeno osebo za pisanje zapisnika, 
5.  Internetno povezavo. 
 
Dovoljene menjave igralcev in igralni čas: 

- Veterani 7 igralcev 2x35 minut 
- Člani 7 igralcev 2x45 minut 
- Mladinci 7 igralcev 2x45 minut 
- Kadeti 7 igralcev 2x45 minut 
- Starejši dečki 7 igralcev 2x40 minut 

 
Na VSEH tekmah je  organizator dolžan zagotoviti najmanj PET (5) kvalitetnih žog in 
ustrezno število pobiralcev žog. 
 
Na klopi, minimalne dolžine 7 m, lahko na vsaki tekmi sedi največ 12 oseb (sedem (7) 
rezervnih igralcev in pet (5) uradnih oseb, vpisanih na zapisnik tekme).  
 
Le ena oseba istočasno ima pravico dajati taktična navodila iz tehničnega 
prostora. Trener in druge uradne osebe se morajo zadrževati v mejah tehničnega 
prostora, razen v posebnih okoliščinah, na primer, ko zdravnik in maser z 
dovoljenjem sodnika vstopita na igrišče, da bi ocenila stanje poškodovanega 
igralca. Trener in druge uradne osebe v tehničnem prostoru se morajo vesti na 
odgovoren način. V tehničnem prostoru je prepovedano kajenje! 
 
V članski ligi morajo vse uradne osebe vpisane v zapisnik nositi priponke z nazivom 
funkcije, ki jo opravljajo na tekmi. Na vseh tekmah morajo biti na drogovih izobešene 
zastave: Republike Slovenije, NZS in MNZ Celje. 
  
Za zagotovitev zdravstvene službe, mora oseba vpisana v zapisnik o tekmi imeti 
ustrezno znanje iz prve pomoči, sanitetno opremo in pripomočke, ter mora biti ves čas 
tekme na klopi domače ekipe. Domačin je dolžan zagotoviti avtomobil za prevoz v 
nujnih primerih. 
 



NADOMESTILA SODNIKOV IN DELEGATA: 
 
Klub domačin je dolžan poravnati nadomestilo uradnim osebam najkasneje do 
15. v naslednjem mesecu, ter  pri tem spoštovati in izvajati zakonodajo v zvezi s 
finančnim poslovanjem.  
 
Študentska napotnica mora biti dostavljena klubu plačniku, najkasneje na dan 
tekme (v nasprotnem je klub v skladu z delovno pravno zakonodajo v prekršku). 
V nasprotnem primeru klub ni dolžan poravnati stroškov preko študentske 
napotnice.  
 
Sodniki in delegat morajo na elektronski naslov kluba poslati ustrezno izpolnjen 
obračun najkasneje v treh dneh po odigrani tekmi. Elektronski naslovi klubov 
so priloga tega dokumenta. V nasprotnem primeru klub ni dolžan poravnati 
stroškov. 
 
Klub plačnik, ki ustrezne dokumentacije ne prejme v zgoraj zapisanih rokih, 
mora o tem nemudoma preko elektronske pošte o tem obvestiti organizatorja 
tekmovanja. 
 
Nogometne tekme morajo biti organizirane ob doslednem upoštevanju pravilnikov NZS, 
UEFA in FIFA ter na podlagi veljavnih predpisov in zakonodaje. Nogometni klubi in 
lastniki oz. upravljavci nogometnih objektov morajo upoštevati predvsem določila: 

- Zakona o športu (ZŠpo-1) (Ur. l. RS, 29/2017, 82/2020) 
o https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523 
o https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1236 

- Zakona o javnih zbiranjih (ZJZ-UPB5) (Ur. l. RS, 64/2011) 
o https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2970 

- Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (Ur. l. RS, 
70/2003, 96/2005) 

o https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-3428 
o https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4196 

- Pravilnika za izvajanje zakona o javnih zbiranjih (Ur. l. RS, 117/2002, 6/2006, 
48/2010, 85/2012) 

o https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5705 
o https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0224 
o https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2465 
o https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3368 

- Zakona o omejevanju porabe alkohola (ZOPA) (Ur. l. RS, 15/2003, 27/2017) 
o https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0589 
o https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1440 

 
Glede priprave igrišča, organizacije tekme in varnosti, se uporabljajo določila, ki urejajo 
prvenstvene tekme na nivoju Republike Slovenije.  



Opozarjamo na spoštovanje določil »Hišnega reda na športnih in drugih prireditvah« ter 
navodil »Varnost na stadionih: 
http://www.nzs.si/NZS/Uradne_objave/Predpisi_in_obrazci/NZS_predpisi. 

 
Delegati so dolžni kontrolirati izvrševanje sklepov. 
 
Organizator prireditve mora prireditev prijaviti na pristojni policijski postaji najmanj 5  dni 
pred dnevom prireditve. Če organizator v določenem časovnem razdobju, ki ne sme biti 
daljše od šest mesecev, na istem kraju organizira istovrstne prireditve, katere je po tem 
zakonu potrebno prijaviti, lahko prijavo poda za vse prireditve v tem obdobju hkrati (12. 
člen ZJZ-UPB5). 
 
Udeleženci na shod oziroma prireditev ne smejo prinašati orožja, eksplozivnih snovi, 
pirotehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov oziroma snovi ter motiti reda na shodu 
oziroma prireditvi. (23. člen ZJZ-UPB5). 
 
V športnih objektih in na pripadajočih zemljiščih (športni kompleks) je eno uro pred 
začetkom in med javno športno prireditvijo prepovedana prodaja oziroma ponudba 
alkoholnih pijač, ki vsebujejo več kot 15 volumenskih odstotkov alkohola. Prodaja 
oziroma ponudba alkoholnih pijač  je dovoljena le v odprti papirnati, plastični in 
pločevinasti embalaži za enkratno uporabo (12. člen ZOPA). 
 
Osebam, ki so pod vplivom alkohola, organizator ne sme dovoliti vstopa na tekmo. 
  
Prepovedano je točenje in prodaja pijač v trdi (nevarni) embalaži. 
 
Prepoved spodbujanja sovraštva, nasilja, nestrpnosti ali žalitve dostojanstva na 
nogometnih tekmah 
 
Igralca ali uradno osebo, ki na kakršenkoli način spodbuja ali razpihuje rasno, 
narodnostno, etnično, spolno, jezikovno, versko, politično ali drugo sovraštvo, nasilje, 
nestrpnost ali žali dostojanstvo posameznika ali skupine se kaznuje v skladu z 
določbami Disciplinskega pravilnika NZS. V skladu s temi določbami se kaznuje tudi 
nogometni klub, katerega navijači ravnajo kot je opisano v navedenih primerih. 
 
Sodniki morajo v navedenih primerih ravnati v skladu z Navodili sodnikom glede dejanj 
izražanja nestrpnosti, sovraštva in žalitve dostojanstva posameznika ali skupine na 
nogometnih tekmah, ki jih je sprejel IO NZS dne 20.06.2012: 
http://www.nzs.si/NZS/Uradne_objave/Predpisi_in_obrazci/NZS_predpisi. 
 
Zapisnik o tekmi se izpolnjuje v informacijskem sistemu Regista. Klub domačin je 
dolžan zagotoviti prostor in usposobljeno osebo z ustreznim dostopom za uporabo 
informacijskega sistema Regista.  
Delegati morajo podpisano prvo stran zapisnika pripeti v poročilo delegata. Delegati 
morajo delegatsko poročilo, Fair Play poročilo in morebitno poročilo o izključitvi ali 
incidentu oddati v roku 24 ur po končani tekmi. Sodniki so prav tako dolžni oddati 
morebitno poročilo o izključitvi ali incidentu v roku 24 ur po končani tekmi. Določba se 
smiselno uporablja tudi za tekmovanje v kategoriji U9.      
  

      Vlado Močnik 
Predsednik MNZ Celje 


