
MNZ CELJE                                        

 

Tekmovalne propozicije 2022/2023 
 
 

                                         
 

Ver.: 2.0.1 1 

Na podlagi 27. člena Statuta Medobčinske nogometne zveze Celje in 8. člena 
Tekmovalnega pravilnika NZS je Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze 
Celje na svoji  seji, dne 01.08.2022 sprejel naslednje 
 
  

TEKMOVALNE PROPOZICIJE 
V LIGAH MNZ CELJE ZA TL 2022/2023 

 
 
I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
MNZ Celje je organizator tekmovanj v tekmovalnem letu 2022/2023 na območju 
MNZ Celje v starostnih kategorijah, kot je navedeno v 3. členu. Klubi, ki se prijavijo 
v tekmovanja, ki jih organizira MNZ Celje, so organizatorji prvenstvenih tekem in 
so v celoti odgovorni za vsa dogajanja na tekmah. Klubi tekmujejo s svojimi 
ekipami na lastno odgovornost. 
 

2. člen 
S temi Tekmovalnimi propozicijami (v nadaljevanju TPr) se ureja tekmovanje v 
članskih, veteranskih, mladinskih in kadetskih kategorijah in tekmovanje starejših 
in mlajših dečkov ter starejših, mlajših in najmlajših cicibanov v prvenstvenih 
tekmovanjih  MNZ Celje. 
 
Določila TPr veljajo za tekmovanje tako članskih, mladinskih, kadetskih kot tudi 
moštev starejših, mlajših dečkov ter starejših in mlajših cicibanov,  kolikor ni pri 
posameznih členih izrecno določeno, da veljajo samo za tekmovanje določene 
kategorije. Tekmovanje mlajših dečkov in cicibanov se odvija po posebnih 
propozicijah, ki so sestavni del TPr za TL 2022/2023. 
 

 3. člen 
Tekmovanja v medobčinskih ligah MNZ Celje so : 
  
- člani  
- veterani (35+)  
- mladina (U19)  
- kadeti (U17)  
- starejši dečki (U15)  
- mlajši dečki (U13)  
- starejši cicibani (U11) 
- starejši cicibani (U10) 

 

- mlajši cicibani (U9) 
- najmlajši cicibani (U7) 
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4. člen 
Za izvedbo tekmovanja imenuje Izvršni odbor MNZ Celje (v nadaljevanju IO MNZ 
Celje) vodjo tekmovanja in njegovega namestnika, za sankcioniranje disciplinskih 
prekrškov pa disciplinskega sodnika in njegovega namestnika. Vsaka odločitev 
navedenih pooblaščenih oseb se smatra kot odločitev na prvi stopnji.  
 
Pritožbe zoper sklep v prvem odstavku tega člena navedenih prvostopenjskih 
organov, obravnava in rešuje IO MNZ Celje. 
 

 
5. člen 

Tekmovanja v vseh starostnih kategorijah potekajo praviloma po dvokrožnem 
ligaškem sistemu, kjer mora biti vsaka ekipa enkrat gostitelj in enkrat gost. V ligi s 
7 ali z 8 ekipami poteka tekmovanje praviloma tri krožno, v ligah s 6 ekipami 
praviloma štiri krožno oziroma v ligah s 4 ekipami praviloma šest krožno. 
 

6. člen 
Tekmovanja se odvijajo po koledarju tekmovanj MNZ Celje, ki ga za jesensko in 
pomladansko sezono sprejme IO MNZ Celje na predlog vodje tekmovanja. 
Koledar tekmovanj se objavi na spletni strani MNZ Celje.  

 
7. člen 

Žrebanje tekmovalnih parov opravi vodja tekmovanja. 
 
Delegiranje prvenstvenih tekem mora biti objavljeno najmanj 8 dni pred 
predvidenim dnevom igranja, v nujnih primerih pa najmanj 5 dni pred predvidenim 
dnevom igranja tekme. Delegiranje tekem se objavlja na internetni strani MNZ 
Celje. 
 
Praviloma morajo biti vse tekme iste starostne kategorije odigrane sočasno. Pod 
pojmom sočasnost se razume igranje tekem v okviru igralnega dne. 
Igralni dnevi po starostnih kategorijah:  
 

 člani – sobota 
 veterani - sreda 
 mladina – nedelja 
 kadeti – sobota 
 starejši dečki – petek 
 mlajši dečki – nedelja 
 starejši in mlajši cicibani (U9) – sobota dopoldan 
 mlajši cicibani (U7) – četrtek popoldne 

 
Z delegiranjem tekem se v skladu s koledarjem tekmovanj odredi kraj in čas 
igranja tekme, uradni predstavnik tekmovalnega organa - delegat, kakor tudi druge 
zadeve, pomembne za igranje tekme. 
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Tekmo je potrebno odigrati ob času, v katerem je bila delegirana, razen če niso 
izpolnjeni pogoji za preložitev posamezne tekme ali vseh tekem posameznega 
kroga na drugi termin po uradni dolžnosti  oziroma na podlagi pisnega sporazuma 
obeh ekip, skladno z določbami Tekmovalnega pravilnika NZS. 
 
Domačin ima pravico izbrati uro pričetka tekme v okviru igralnega dne, če o tem 
obvesti vodjo tekmovanja najmanj 10 dni pred dnevom tekme. Pisni sporazum 
obeh ekip za prestavitev tekme je potrebno poslati vodji tekmovanja najmanj 5 dni 
pred delegirano tekmo. Ta rok je v izjemnih primerih lahko krajši. Pisni sporazum 
obeh ekip za prestavitev tekme mora potrditi vodja tekmovanja. Igralni dan za 
preložene tekme je sreda. 
 
 
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI SODELUJOČIH MOŠTEV 
 

8. člen 
Klubi, ki so se s prijavnicami prijavili v tekmovanja, ki jih organizira MNZ Celje, so 
v vsem odgovorni, bodisi kot organizatorji ali kot udeleženci tekem. V vsem tudi 
odgovarjajo za svoje članstvo. Odgovornost za nastopanje v tekmovanjih so 
potrdili s prijavnico. Stroške vodenja tekmovanj v skladu s cenikom klub prijavitelj 
plača v dveh delih: prvi del do 15.08.2022 in drugi del do 15.03.2023. Klub 
prijavitelj mora izpolnjevati tudi pogoje predpisane v Pravilniku o minimalnih 
pogojih,  ki jih morajo izpolnjevati klubi, da lahko nastopajo v tekmovanjih v 
organizaciji  MNZ Celje 

 
9. člen 

MNZ Celje zagotavlja osnovne organizacijsko - informacijske pogoje za izvedbo 
tekmovanj. V tem smislu poskrbi za: 
 vodenje tekmovanj, 
 izdelavo razporedov tekmovanj, 
 skrbi za potek tekmovanj, 
 sprejema vsa pravila, ki zagotavljajo, da se uveljavlja enakost med udeleženci 

tekmovanj, 
 zbira podatke o tekmah, izdeluje lestvice lig, 
 obvešča o rezultatih, 
 obvešča udeležence o datumih tekem, 
 koordinacijo med člani lig, da se tekmovanja tekoče izvajajo, 
 arbitrira med udeleženci tekmovanj v zvezi s tekmovanji, v tem smislu ima tudi 

disciplinsko vlogo, 
 skrbi za finančno plat tekmovanj, 
 določa cenik tekmovanj, 
 propagira tekmovanja v ožji in širši skupnosti, 
 skrbi za red in disciplino v tekmovanjih, 
 spoštovanje predpisov tekmovanj, 
 vodi vse potrebne statistične evidence za potrebe napredovanja klubov. 
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10. člen 
V ceni organizacije in vodenja tekmovanj so zajeti naslednji elementi: 
 oblikovanje tekmovanja, 
 določitev koledarja tekmovanja, 
 žrebanja, 
 izdelava razporeda, 
 delegiranje tekem, 
 registracija tekem, 
 vodenje rezultatov, 
 izdelava lestvice, 
 koordinacija med klubi, 
 spreminjanje terminov tekem, 
 delegiranje delegatov, 
 delegiranje sodnikov 
 obveščanje, 
 obravnava prekrškov in pritožb na prvi stopnji, 
 stroški prostorov, 
 stroški komunikacij. 
 

11. člen 
Pred začetkom tekmovanja mora vsako sodelujoče moštvo organizatorju 
tekmovanja sporočiti: 
- imena moštev kluba, ki bodo nastopale v tekmovanjih, 
- barvo dresov, v katerih bo nastopalo na tekmah, 
-podatke o vseh zahtevanih uradnih osebah 
-  vse potrebne kontaktne podatke za nemoteno izvedbo tekmovanja. 
 

12. člen 
Če želita nastopiti ekipi v dresih enake ali podobne barve, mora drese zamenjati 
gostujoča ekipa. Če v prej navedenem primeru domača ekipa ne nastopi v 
prijavljeni barvi dresov, mora drese zamenjati ona. V kolikor domača ekipa nastopi 
v prijavljeni barvi dresov in v primeru, da gostujoča ekipa nima s seboj rezervnega 
kompleta dresov, je domača ekipa dolžna posoditi komplet dresov gostujoči ekipi, 
ki pa mora pred tekmo skleniti pisni dogovor o plačilu obrabnine za uporabo 
dresov.  
 
Igralci morajo nositi majice za hlačkami. Sodnik je pooblaščen pregledati opremo 
igralcev in zagotoviti, da igralec ne uporablja opreme ali nosi česarkoli, kar je 
nevarno zanj ali drugega igralca (vključno s kakršnimkoli nakitom). 
 
Vsaka ekipa je na tekmah članov, mladincev, kadetov in starejših dečkov dolžna 
nastopiti z 11 igralci. Kapetan moštva mora imeti na levem rokavu kapetanski trak. 
 

13. člen 
Ime ekipe mora vsebovati ime kluba in še največ dve besedi. Ime mora biti znano 
na dan žrebanja tekmovalnih parov in se v času ene tekmovalne sezone lahko 
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spremeni samo enkrat - po končanem jesenskem delu prvenstva, vendar 
najkasneje do 1. februarja naslednjega leta. 

 
 14. člen 

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. 
 

15. člen 
Vsak klub mora za igranje prvenstvenih tekem svojih moštev posedovati svoje oz. 
lastno igrišče ali imeti sklenjeno pogodbo s klubom, na katerem igrišču bo igralo 
svoje prvenstvene tekme. V kolikor klub sklene pogodbo z drugim klubom o 
igranju tekem na njegovem igrišču, mora biti lokacija tega igrišča obvezno na 
področju MNZ Celje. Igrišče mora biti urejeno po Pravilih nogometne igre in v 
skladu s Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati klubi, da lahko 
nastopajo v tekmovanjih v organizaciji MNZ Celje 
 
Za predpisano pripravo igrišča ter za red na igrišču pred tekmo, med njo in po njej, 
je–odgovoren zgolj domačin srečanja, ki tudi nosi vse morebitne posledice v zvezi 
z neredom na igrišču ali ob njem po določbah ustreznih pravilnikov NZS. 
  
Uporabljajo se določila "Hišnega reda na športnih in javnih prireditvah", navodila 
"Varnost na stadionih", druga navodila NZS, MNZ Celje ali vodstva tekmovanja ter 
ostalih državnih predpisov. 
 
Še posebej je domačin dolžan ukreniti vse za varnost sodnikov, delegata in 
gostujoče ekipe, tako v času trajanja tekme kot po njenem zaključku, vse do 
zapustitve igrišča, oz. stadiona z ustreznim prevoznim sredstvom. 
 

16. člen 
 
V vseh ligah mora gostitelj zagotoviti najmanj pet (5) enakovredno kvalitetnih žog 
za igranje, ki se morajo pravočasno vračati na igrišče. 

 
17. člen 

Predstavnika moštev morata na tekmah članskih, veteranskih, mladinskih in 
kadetskih moštev ter moštev starejših in mlajših dečkov predložiti delegatu 
(oziroma izmenjati med sabo, kjer ni delegata) vsaj 45 minut pred začetkom tekme 
(v vseh ostalih kategorijah pa 30 minut pred začetkom med seboj izmenjati) 
športne izkaznice nastopajočih igralcev ter izpolnjen in podpisan seznam ekipe na 
predpisanem obrazcu, kakor tudi izkaznico z licenco trenerja ekipe. Domačin mora 
zagotoviti vodenje administracije tekme in tam, kjer delegata ni, poskrbi, da so vsi 
dokumenti pravočasno dostavljeni organizatorju.  
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18. člen 

Igralec za katerega ekipa pred začetkom tekme ne predloži športne izkaznice, na 
tekmi ne more nastopiti. Takega igralca se ne sme vpisati v zapisnik o tekmi. To 
velja za vse ekipe v tekmovanjih, ki jih organizira MNZ Celje.  
  

 19. člen 
.  
 
Na klopi za rezervne igralce se lahko poleg rezervnih igralcev nahajajo še: trener, 
pomočnik trenerja oseba medicinske stroke ali fizioterapevt in predstavnik ekipe. 
 
V članski ligi morajo vse uradne osebe vpisane v zapisnik obvezno nositi priponke 
z nazivom funkcije, ki jo opravljajo na tekmi. 
 

 20. člen 
 Vodstvo tekmovanja lahko sprejme podrobnejša navodila za organizacijo tekem. 
 
III. PRAVICA NASTOPA IGRALCEV 
 

21. člen 
Na vseh tekmovanjih, katerih organizacija se ureja s temi TPr, smejo nastopati 
igralci, ki izpolnjujejo splošna določila tekmovalnega pravilnika NZS. 
 
Na tekmi lahko nastopijo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik, 
imajo pravico nastopa in katerih identiteto ugotovi delegat. Na tekmah, kjer ni 
delegatov, športne izkaznice pregleda sodnik in predstavnika ekip.  
 
V primeru suma o identiteti določenega igralca ekipe, lahko predstavnik nasprotne 
ekipe zahteva predložitev osebnega dokumenta oz. druge uradne javne listine, v 
kateri je fotografija določenega igralca. V kolikor takšen dokument ni predložen, 
sumljivi igralec ne more nastopiti na tej tekmi.  
 
Pred začetkom tekme predstavnika ekip podpišeta zapisnik (list 1), s čimer 
jamčita, da imajo vsi igralci njihovih ekip pravico nastopa. V kolikor se ugotovi, da 
kateri od igralcev te pravice ni imel, se ekipa, v kateri je tak igralec nastopil, 
kaznuje v skladu s 47. členom TPr.  
 
Igralci, ki so igrali takrat, ko niso imeli pravice, se predajo v disciplinski postopek, 
kakor predstavnik ekipe in klub.  
 
 
Izjemoma se identiteta igralca ugotavlja kasneje, vendar pa najpozneje 15 minut 
po končani tekmi, za tistega igralca, ki do začetka tekme še ni prispel na igrišče. 
Ugotavljanje identitete igralca po končani tekmi mora biti zapisniško potrjeno. 
 
Vsi igralci v tekmovanju v MNZ Celje igrajo na lastno odgovornost 



MNZ CELJE                                        

 

Tekmovalne propozicije 2022/2023 
 
 

                                         
 

Ver.: 2.0.1 7 

 22. člen 
Na prvenstveni tekmi lahko ekipa za tekmo prijavi 3 igralce, ki nimajo slovenskega 
državljanstva, oziroma državljanstva držav EU. 
 
Evidenco o pravici nastopanja igralcev (npr. zaradi izrečenih disciplinskih ukrepov, 
prejetih javnih opominov na tekmah, suspenzov in drugo) so vodstva sodelujočih 
ekip dolžna voditi sama. 
 

23. člen 
Igralec v istem prvenstvenem tekmovanju po skupaj prejetih štirih /4/, sedmih /7/, 
devetih /9/, desetih /10/, enajstih /11/, dvanajstih /12/ itd. javnih opominih /rumenih 
kartonih/, prestaja kazen prepovedi igranja ene tekme na prvi naslednji 
prvenstveni tekmi. 
 
 
V krogu, ko igralec prestaja kazen iz prvega odstavka tega člena nima pravice 
nastopa za nobeno drugo ekipo ali klub. 
 
Igralec, ki prestaja kazen prepovedi igranja določenega števila tekem in še kazen 
ene tekme zaradi določenega skupnega števila javnih opominov iz prvega 
odstavka, najprej prestaja kazen prepovedi igranja določenega števila tekem, 
kazen ene tekme iz prvega odstavka pa po prestani kazni prepovedi igranja 
določenega števila tekem. 
 
Igralec prestaja kazen prepovedi igranja v tisti kategoriji, kjer je kazen prejel. 
  
 
Prejeti kartoni za posameznega igralca se vodijo ločeno za vsako kategorijo 
posebej.  

 
24. člen 

Igralec ne more istega dne nastopiti na dveh ali več tekmah, razen, če se vse 
tekme igrajo s skrajšanim igralnim časom, pri čemer je potrebno upoštevati 
normalne igralne čase posameznih starostnih kategorij.  
 
Klub, ki ima v tekmovalnemu letu v tekmovanju več ekip iste starostne kategorije, 
mora pred začetkom tekmovalne sezone vodstvu tekmovanja dostaviti spisek 
igralcev posamezne ekipe. Spisek igralcev se lahko spremeni samo po končanem 
jesenskem delu prvenstva. 

 
25. člen 

Za tekmo lahko posamezen klub prijavi največ 18 igralcev. Igralci se pred tekmo 
vpišejo na zapisnik z navedbo številk, ki jih imajo na dresih. Številke na dresih 
morajo biti v skladu s Pravili Nogometne igre. Tekmo lahko začnejo le igralci, ki so 
zapisani v zapisnik. 
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Če kateri izmed prvih enajstih igralcev, vpisanih v zapisnik, iz kateregakoli razloga 
ne more začeti tekme, ga lahko nadomesti eden izmed rezervnih igralcev v 
zapisniku. To bo ustrezno zmanjšalo število rezervnih igralcev. Nadomeščeni 
igralec ne more biti rezervni igralec.  
 
Če kateri izmed rezervnih igralcev, vpisanih v zapisnik, iz kateregakoli razloga ne 
more nastopiti, ga ne more nadomestiti nihče, kar pomeni, da se bo ustrezno 
zmanjšalo število rezervnih igralcev.  
 
Če vratar (ali rezervni vratar), vpisan v zapisnik, iz kateregakoli razloga ne more 
nastopiti, ga lahko do začetka tekme nadomesti drug vratar, ki predhodno ni bil 
vpisan v zapisnik. 
 
 
Dovoljene menjave igralcev: 
 

- Člani 7 igralcev 
- Veterani 7 igralcev 
- Mladinci 7 igralcev 
- Kadeti 7 igralcev 
- Starejši dečki 7 igralcev  

 
 

26. člen 
Proti igralcu, športnemu delavcu (uradnim osebam) ali ekipi, ki prekrši določbe 
tekmovalnega pravilnika in teh TPr, se uporabljajo disciplinske in tekmovalne 
sankcije.  
 

 
27. člen 

a.) Na tekmah mlajših cicibanov U7 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso 
mlajši od  4 (štiri) let in so  rojeni po 01.01.2016, 
b.) Na tekmah mlajših cicibanov U9 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso 
mlajši od  6 (šest) let in so  rojeni po 01.01.2014, 
c.) Na tekmah mlajših cicibanov U10 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso 
mlajši od  7 (sedem) let in so  rojeni po 01.01.2013, 
d.) Na tekmah starejših cicibanov U11 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso 
mlajši od 8 (osem) let in  rojeni po 01.01.2012, 
e.) Na tekmah mlajših dečkov U13 lahko nastopijo igralci, ki niso mlajši od 10 
(deset) let in so rojeni po 01.01.2010, 
f.) Na tekmah starejših dečkov U15 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso 
mlajši od 12 (dvanajst) let in so rojeni po 01.01.2008, 
g.) Na tekmah kadetov U17 lahko nastopijo igralci in igralke, ki na dan tekme niso 
mlajši od 13 let in so rojeni po 01.01.2006, 
h.) Na tekmah mladincev U19 lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši 
od 15 let in so rojeni po 01.01.2004, 
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S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v mladinski kategoriji, ki mora 
biti vpisano v bazi podatkov NZS, lahko na tekmah mladincev nastopajo tudi 
igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 14 let, 
i.) Na tekmah članov lahko nastopijo igralci, ki na dan igranja tekme niso mlajši od 
17 let. 
S posebnim zdravniškim mnenjem za nastopanje v članski kategoriji, ki mora biti 
vpisano v bazi podatkov NZS, lahko na tekmah članov nastopajo tudi igralci, ki na 
dan tekme niso mlajši od 16 let. 
j.) Na tekmah veteranov (35+) lahko nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši 
kot 35 let. 
k.) Na tekmah starostnih kategorij od U7 do vključno U15  imajo pravico nastopa 
tudi igralke, ki so leto dni starejše. 
 
 
Posebne omejitve pravice nastopa na tekmah starejših dečkov 
 
Za klube katerih ekipe poleg nastopanja v 1LSD oziroma 2LSD nastopajo tudi v 
tekmovanju U15 NZS, v tekmovanju 1LSD oziroma 2LSD veljajo naslednje 
omejitve: 

1. igralec letnika 2008 ali 2009 sme nastopiti v 1LSD oziroma 2LSD brez 
omejitev le pod pogojem, da v celotnem tekmovalnem letu v U15 NZS ne 
igra več kot 370 minut, 

2. igralec letnika 2008 ali 2009, ki v celotnem  tekmovalnem letu v tekmovanju 
U15 NZS igra več kot 370 minut, lahko v 1LSD oziroma 2LSD igra le 370 
minut. 

 
Ekipa se v primeru kršitve zgoraj omenjenih omejitev po koncu tekmovalnega leta 
kaznuje z odvzemom devetih (9) točk. Za igralce letnik 2010 in mlajše zgornje 
omejitve ne veljajo.  
 

28. člen 
Sodniki, kateri so igralci, trenerji ali funkcionarji v klubih in obratno, kar velja za 
celo tekmovalno sezono, ne morejo soditi prvenstvenih tekem v tistih ligah, v 
katerih nastopa njegova ekipa. Enako velja za delegate. 
 
 
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELEGATOV 
 

29. člen 
Za vsako prvenstveno tekmo članskih ekip odredi vodja tekmovanja  delegata z 
liste delegatov, ki jo na njegov predlog sprejme oziroma potrdi IO MNZ Celje.  
 
Na prvenstvenih tekmah ostalih starostnih kategorij opravlja tehnično funkcijo 
delegata domačin tekme tako, da piše zapisnik tekme od začetka do konca ter ga 
zaključi z vpisom vseh zahtevanih podatkov. Po uskladitvi podatkov zapisnik 
podpišejo predstavnika ekip in sodnik. V kolikor se uradne osebe ne uskladijo, 
vsaka doda svoje mnenje in ga podpiše. 
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Delegati iz prvega odstavka tega člena morajo spoštovati Pravilnik o delegatski 
službi v MNZ Celje, ki ga je sprejel IO MNZ Celje. 
 
Odrejeni delegat je predstavnik organizatorja tekmovanja, v njegovi pristojnosti pa 
je celovit nadzor organizacije in poteka tekme.  
 
Vodja tekmovanja lahko na katerokoli tekmo v vseh starostnih kategorijah odredi 
posebnega opazovalca (letečega delegata), če smatra, da je to potrebno oziroma 
je podan sum, da bi se na taki tekmi dogodile določene nepravilnosti s strani 
klubov, delegatov ali sodnikov.  
 
Posebnega opazovalca vodja tekmovanja imenuje tudi na predlog enega od 
klubov, ki igra tekmo. V tem primeru stroške posebnega opazovalca krije klub, ki je 
predlagal imenovanje.  
 
Tako odrejeni opazovalec iz predhodnega odstavka je dolžan v roku 48 ur po 
odigrani tekmi na posebnem obrazcu poročati vodji tekmovanja o svojih 
ugotovitvah.  
 
V primeru, da na tekmo ni odrejenega delegata, mora dolžnost delegata opraviti 
glavni sodnik tekme. Za dodatna dela na tekmi in za dodatna dela in stroške na 
domu, glavnemu sodniku pripada 40% delegatske takse. 
 

30. člen 
Delegati so funkcionarji MNZ Celje. Delegate na tekme delegira vodja tekmovanja. 
 

31. člen 
Organizator tekme z delegatom tekme podpiše ustrezen dokument za plačilo 
opravljenega delegatskega dela. Delegatske storitve se obračunajo skladno s 
cenikom MNZ Celje in poravnajo v roku, ki ga s sklepom določi IO MNZ Celje. 
 
 
V. OPRAVLJANJE SODNIŠKIH DOLŽNOSTI 
 

32. člen  
V tekmovanjih MNZ Celje – člani, veterani, mladina (U19), kadeti (U17), starejši 
dečki (U15) in mlajši dečki (U13) tekme sodijo sodniki, ki so člani ZNSS. Listo 
sodnikov oblikuje MDNS Celje.  
 

33. člen 
V kolikor organizator tekme ne zagotovi pogojev za normalno igranje tekme, je 
sodnik ne začne oz. jo prekine. Organizator se preda v postopek disciplinskemu 
sodniku. 
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34. člen 
Sodnik tekme ne začne oz. jo prekine v skladu s pooblastili, ki jih ima. Odgovorni 
za prekinitev se predajo v obravnavo disciplinskemu sodniku MNZ Celje. Dogodke 
ob prekinitvi opišejo sodniki, predstavniki klubov in delegat na tekmah, kjer je 
delegiran. Odgovorna oseba oz. klub odgovarja za prekinitev oz. kršitev 
disciplinskega pravilnika  NZS (MNZ Celje, predpisov MNZ Celje in NZS). 
 
 
 

35. člen 
Organizator tekme s sodniki tekme podpiše ustrezen dokument za plačilo 
opravljenega sodniškega dela. Sodniške storitve se obračunajo skladno s cenikom 
MNZ Celje, ki ga potrdi IO MNZ Celje na predlog MDNS Celje in poravnajo v roku, 
ki ga s sklepom določi IO MNZ Celje. 
 
VI. TRENERJI 
 

36. člen 
Trenersko dolžnost lahko opravljajo: 
- na tekmah članov  - trenerji z veljavno licenco “B” ali višjo, 
- na tekmah  ostalih starostnih kategorij - trenerji z veljavno licenco "C" ali višjo. 
     Vsi trenerji morajo biti člani DNT. 
 
Prisotnost trenerja na tekmah veteranov ni obvezna. 
 
DNT pred pričetkom prvenstva pripravi seznam trenerjev in  klubov v katerih 
delujejo. Vsako spremembo oz. zamenjavo trenerja je klub dolžan takoj, oziroma 
še pred prvo tekmo, ki jo vodi novi trener javiti Vodstvu tekmovanja. 
 
Trener v tekmovalnem letu lahko vodi največ dve ekipi. 

 
37. člen 

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. 
 
VII. PRITOŽBENI POSTOPEK 
 

 38. člen 
Prvostopenjski in drugostopenjski organ mora o vloženi pritožbi v nujnih primerih, 
kadar to zahteva regularnost prvenstva namesto v roku 15 dni, odločiti najkasneje 
v roku 8 dni. 
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Roki iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za primere, ko je odločitev o 
pritožbi odvisna od predhodne odločitve drugega organa. 
 

 39. člen 
Pritožbeno takso v višini  200 € je potrebno vplačati na transakcijski račun 
Medobčinske nogometne zveze Celje.  Kopija potrdila o plačilu mora biti priložena 
k pritožbi. 
 
Pritožbena taksa mora biti vplačana v roku, ki velja za vložitev pritožbe. 
 

 40. člen 
V primeru ugodne rešitve se pritožniku vplačana taksa vrne v celoti, stroški 
postopka v višini pritožbene takse pa se zaračunajo strani, ki je postopek izgubila. 
 
 
VIII. UGOTAVLJANJE REZULTATOV TEKEM IN UVRSTITVE EKIP 
 

41. člen 
Na tekmi zmaga tista ekipa, ki doseže več golov. 
V primeru, da sta obe ekipi dosegli enako število golov ali pa nista dali nobenega, 
je rezultat neodločen. 
V tekmovanju, ki poteka po točkovnem sistemu, dobi zmagovalec tekme tri točke, 
v primeru neodločenega rezultata pa vsaka ekipa po eno točko. 
Uvrstitev se določa po številu osvojenih točk tako, da več točk pomeni boljšo 
uvrstitev. 
Če dve ali več ekip osvoji enako število točk in je potrebno razvrstitev odrediti 
zaradi ugotovitve: 
- katera ekipa je prvak, 
- katera ekipa izpada iz lige, 
- kakšna je razvrstitev ekip pred končnico prvenstva, 
- ostale končne razvrstitve na lestvici, 
se njihova mesta na lestvici odredijo na osnovi naslednjih zaporednih kriterijev: 
- število točk iz medsebojnih srečanj, 
- razlike med danimi in prejetimi goli v medsebojnih srečanjih, 
- števila doseženih zadetkov v gosteh v medsebojnih srečanjih, 
- gol razlike z vseh tekem, 
- števila danih zadetkov na vseh tekmah, 
- števila zadetkov v gosteh na vseh tekmah, 
- fair play uvrstitve ekip, 
- žreb. 
 
 
IX. PRIZNANJA ZA DOSEŽENE USPEHE IN FAIR PLAY 
 

 46. člen 
Prvouvrščeno moštvo v Fair Play tekmovanju prejme 6 žog in priznanje, drugo 
uvrščeno 4 žoge in tretjeuvrščeno 2 žogi. 
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X. DISCIPLINSKE KAZNI     

47. člen 
Disciplinske kazni za prekrške ekip so sledeče: 
 neprihod na tekmo: člani 300 € 
 neprihod na tekmo: mladina 200 €  
 neprihod na tekmo: kadeti 200 €  
 neprihod na tekmo: st. dečki 100 € 
 neprihod na tekmo: ml. dečki 100 € 
 neprihod na tekmo: ml. in st. cicibani 100 € 
 manj kot 11 igralcev  začne prvenstveno srečanje: prvič 30 €, vsaka naslednja 

ponovitev se kazen poveča za 15 €  
 pet javnih opominov na eni tekmi: 50 €, vsak naslednji prejeti karton 10 € 
 nastop igralca ali ekipe pod kaznijo: 200 €, vsaka ponovitev se kazen poveča 

za 50 € 
 nastop ekipe brez trenerja ali vodenje ekipe brez veljavne licence : 100 € 
      ob ponovni kršitvi se kazen poveča za 30 % 
 nastop igralca pod drugim imenom:  200 € 
 vsak prejeti javni opomin ali izključitev v ligi se sankcionira z 2 € in se obračuna 

po koncu tekmovalne sezone 
 prekinitev tekme 250 € 
 neupoštevanje določb 14. člena tega pravilnika 50 € 
 odstop ekipe od tekmovanja pred ali med tekmovalnim letom kazen v višini 

dvakratne kotizacije, (mlajši cicibani 120 €) 
 neoddan zapisnik v sistem Regista, ali ne poslan prvi list zapisnika ali poročilo 

o odigranem turnirju po elektronski pošti 50 € 
 slaba organizacija tekme najmanj 100 € 

 
48. člen 

Moštva vseh kategorij, ki so kriva za prekinitev tekme,  neopravičeno ne odigrajo 
tekme in nastopajo z igralci, ki nimajo pravice nastopa na posamezni tekmi, se 
poleg tekmovalnih sankcij kaznujejo z odvzemom najmanj ene (1) točke. 
Moštvom, ki so nastopila z igralcem pod drugim imenom  se odvzame tri (3) točke, 
drugič šest (6) točk  in tretjič  devet (9)  točk in četrtič izključitev iz tekmovanja. 
 
 
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

49. člen 
Proti klubu, za katerega se ugotovi, da ne izpolnjuje določb po aktih NZS in MNZ 
Celje, se disciplinsko ukrepa. 

 
50. člen 

Za vse, kar ni predvideno s temi propozicijami, veljajo ustrezna določila 
tekmovalnega pravilnika NZS ter drugi predpisi in tolmačenja, ki jih sprejme ali 
izda IO MNZ Celje in ostalih pravilnikov NZS 
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51. člen  

Če člansko moštvo med tekmovalnim letom ne izpolnjuje več zahtev iz 4. člena 
Pravilnika o minimalnih pogojih se kaznuje z odvzemom 1-6 točk glede na število 
odigranih tekem. 
 
 
XII. OBVEŠČANJE 
 

52. člen 
Vodstvo tekmovanja obvešča klube, igralce in funkcionarje preko objav na uradni 
spletni strani MNZ Celje. Odgovorni v klubih, igralci in funkcionarji so dolžni 
spremljati objave na uradni spletni strani MNZ Celje. Z dnem objave na uradni 
spletni strani MNZ Celje, se smatra, da je posamezen sklep klubom, igralcem in 
funkcionarjem vročen in s tem dnem začno teči roki. 
 
 
 
                                                                                           Predsednik MNZ Celje 

                                                                                                Vlado Močnik, l.r. 
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PROPOZICIJE TEKMOVANJA MLAJŠIH 
DEČKOV V TL 2022/2023 

 
1. člen 

Tekmovanje ml. dečkov oblikuje IO MNZ Celje s sklepom, ki je del teh propozicij 
na podlagi razpisa za tekmovanja v ligah MNZ za tekoče tekmovalno leto. 
 

2. člen 
Tekme se igrajo na zmanjšanem nogometnem igrišču širine 50m in dolžine 60-
72m. Igrišče mora biti začrtano ali kako drugače označeno (s klobučki).  Velikost 
vratarjevega prostora je 25 m x 10 m. Velikost nogometnih vrat je 5m x 2m. 
Organizator tekme je dolžan poskrbeti za varno namestitev nogometnih vrat. 
 

3. člen 
Tekme v kategoriji mlajših dečkov U13 se igrajo z žogo velikosti št. 5. 
 

4. člen 
Igralni čas tekme je 2 x trideset (30) minut. Odmor med polčasoma traja pet (5) 
minut. Po koncu 1. polčasa ekipi zamenjata strani in napadata na nasprotna druga 
vrata. 
 

5. člen 
Število prijavljenih igralcev enega moštva za vsako tekmo je največ osemnajst  
igralcev in najmanj devet igralcev, igra pa jih devet, od katerih je eden vratar.  
 
V igro morajo na vsaki tekmi vstopiti vsi prijavljeni igralci. Kršitev tega določila se 
smatra kot nastop z igralcem, ki ni imel pravice nastopa. 
 
Vsako moštvo mora imeti na igrišču ob začetku tekme devet igralcev. V kolikor 
ostane med tekmo na igrišču le šest igralcev, se tekma prekine. 
 

6. člen 
Menjave igralcev so brez omejitev, kar pomeni, da isti igralec lahko večkrat vstopi 
v igro (t.i. leteče menjave). Menjave se vršijo na sredini igrišča ob prekinitvi igre z 
najavo sodniku. Najprej mora zapustiti igrišče igralec, ki odhaja iz igre, nato lahko 
v igro vstopi nov igralec. 
 

7. člen 
Na tekmah mlajših dečkov lahko v skladu z določili veljavnega Tekmovalnega 
pravilnika NZS (TP NZS) nastopijo igralci, ki na dan tekme niso mlajši od deset 
(10) let in vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo dvanajst (12) let v 
koledarskem letu v katerem se je tekmovalno leto pričelo.  
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8. člen 
Na tekmah mlajših dečkov lahko nastopijo le registrirani igralci z veljavnimi 
športnimi izkaznicami, ki ustrezajo identiteti igralca. Ugotavljanje identitete se 
opravi skladno z določili TP NZS. 

9. člen 
Igralcem je dovoljeno igrati v nogometnih čevljih s plastičnimi ali gumijastimi 
podplati. Igralci istega moštva morajo biti enotno oblečeni (izjema je le vratar). 
 

10. člen 
Na tekme so imenovani usposobljeni sodniki. Vsako tekmo nadzoruje en sodnik, ki 
ima na tekmi tudi vlogo delegata. 
 

11. člen 
Trenerji morajo imeti za vodenje ekipe ustrezno licenco ZNTS, izdano na podlagi 
Pravilnika ZNTS o podeljevanju licenc. Zahtevana licenca za vodenje ekip v ligi 
mlajših dečkov je licenca C. Trener se lahko giblje ob vzdolžni črti na svoji polovici 
igrišča. Rezervni igralci in spremljevalci moštva (polnoletna oseba) morajo sedeti 
na rezervni klopi izven igrišča. 
 

12. člen 
Pred začetkom in ob koncu tekme se morajo igralci obeh moštev pozdraviti in 
rokovati na sredini igrišča, trenerja in sodnik pa ob igrišču. 
 

13. člen 
Udarec od vrat se izvaja z nogo s poljubno izbranega mesta znotraj kazenskega 
prostora. Pri udarcu od vrat in vratarjevemu vmetavanju žoge v igro z roko ali z 
nogo iz kazenskega prostora, žoga ne sme po zraku preiti sredine igrišča brez 
predhodnega dotika igralca ali brez predhodnega dotika igrišča braneče igralne 
polovice. Pri kršitvi tega pravila sodnik dosodi indirektni strel na kraju, kjer je žoga 
preletela sredinsko črto. 
 
Udarec iz kota se izvaja na stičišču prečne in vzdolžne črte. Vmetavanje iz avta se 
izvaja z roko v skladu s Pravili nogometne igre. Kazenski udarec se izvaja z 
razdalje devet metrov od vrat. Pri direktnem prostem udarcu morajo biti igralci 
branečega moštva oddaljeni od žoge najmanj sedem  metrov. 
 
Pravilo nedovoljenega položaja se ne upošteva. 
 

14. člen 
Poleg Pravil nogometne igre in zgoraj navedenih  določil, se skladno  upoštevajo 
tudi  vsi ostali pravilniki in predpisi MNZ Celje in NZS. 
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PROPOZICIJE TEKMOVANJA  

STAREJŠIH CICIBANOV  U11 V TL 2022/2023  
(smiselno se uporabljajo tudi za tekmovanje U10) 

 
1. člen 

Pravico nastopa za starejše cicibane U11 imajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši 
od osem (8) let in vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo deset (10) let v 
koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo.  Igralcu, ki ne izpolnjuje 
starostnih pogojev se ne dovoli nastopiti. 

 
2. člen 

Igra se na polovici nogometnega igrišča za veliki nogomet. Igrišče mora biti 
začrtano ali pa kako drugače označeno (stožci). Velikost nogometnih vrat je 5 x 2 
metra.  
 

3. člen 
Število prijavljenih igralcev je največ 11, igra pa se s 6+1 igralci. Število menjav je 
neomejeno. V igro morajo na vsaki tekmi vstopiti vsi prijavljeni igralci. 
 

4. člen 
Igralni čas je 2 x 20 minut s 5 minutnim odmorom. 
 

5. člen 
Tekme se igrajo z žogo št. 5. Na tekmah ni sodnikov. V situacijah, kjer se pojavijo 
kršitve pravil, vlogo sodnika prevzameta oba trenerja. 
 

6. člen 
Igralcem je dovoljeno igrati v športnih copatih ali v nogometnih čevljih z 
gumijastimi ali plastičnimi  podplati. 
 

7. člen 
 
V igri ni nedovoljenega položaja, out se izvaja z roko, oddaljenost od žoge ob 
prekinitvi pa je 5 metrov. Ostala pravila veljajo enako kot pri velikem nogometu.  
 

8. člen 
Pravico nastopa imajo le registrirani igralci z veljavno športno izkaznico, ki ustreza 
identiteti igralca. Na tekmah morajo predstavniki ekip obvezno predložiti športne 
izkaznice. V kolikor športna izkaznica ni predložena, igralec na tekmi ne more 
nastopiti. 
 

9. člen 
Sistem tekmovanja določi IO MNZ Celje na predlog vodje tekmovanja na podlagi 
prijav klubov.  
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10. člen 
Domačin mora v skladu z osnovnim tekmovalnim pravilnikom poslati zapisnik v 
elektronski obliki takoj po končani tekmi, po redni pošti pa še zapisnik prvi delovni 
dan.  
 

11. člen 
Ostala določila veljajo po TPr MNZ Celje za veliki nogomet. 
 

12. člen 
Za vse, kar ni predvideno s temi propozicijami, velja TP NZS. 
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PROPOZICIJE TEKMOVANJA 
MLAJŠIH CICIBANOV  U9  V TL 2022/2023 

(smiselno se uporabljajo tudi za tekmovanje U7) 
 

1. člen 
Pravico nastopa za mlajše cicibane U11 imajo igralci, ki na dan tekme niso mlajši 
od šest (6) let in vso tekmovalno leto tudi igralci, ki napolnijo osem (8) let v 
koledarskem letu, v katerem se je tekmovalno leto pričelo. Igralcu, ki ne izpolnjuje 
starostnih pogojev se ne dovoli nastopiti. 

 
2. člen 

Tekme se igrajo na zmanjšanem nogometnem igrišču(glej skico). Igrišče mora biti 
začrtano ali kako drugače označeno (s klobučki). 
 
Velikost nogometnih vrat je 2 m x 1m. Organizator tekme je dolžan poskrbeti za 
varno namestitev nogometnih vrat. 
 

3. člen 
Tekme v kategoriji mlajših cicibanov U9 se igrajo z žogo velikosti št. 4. 
 

4. člen 
Igra 4:4 poteka na majhnem igrišču velikosti 26 m x 18 m. V igri sodelujejo vsi 
štirje igralci, vratarja ni. 
 

5. člen 
Igranje tekem za kategorijo U9 je organizirano v obliki turnirja štirih (4) moštev. 
Izjemoma je lahko na turnirju prisotno tudi več ali manj moštev. 
 
Turnir se izvede tako, da vsako moštvo odigra 3 tekme. 
 
Vsako moštvo igra tekme hkrati na dveh (2) igriščih, to pomeni, da se tekme igrajo 
hkrati na štirih (4) igriščih. V ligah kjer ekipe nastopajo samo z enim moštvom se 
igrajo tekme hkrati na dveh (2) igriščih. 
 

6. člen 
Skupni igralni čas je šestdeset (60) minut. Igralni čas posamezne tekme je dvajset 
(20) minut. 
 
Odmor med posameznimi tekmami traja pet (5) minut. 
 

7. člen 
Maksimalno število prijavljenih igralcev enega moštva ni omejeno, se pa določa 
spodnje minimalno število igralcev in sicer osem (8) oziroma štiri (4) v ligah s po 
enim moštvom. 

8. člen 
Menjave igralcev so leteče. Število dovoljenih menjav med igro je neomejeno. V 
igro morajo na vsaki posamezni tekmi vstopiti vsi igralci. 
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9. člen 
Igralcem je dovoljeno igrati v nogometnih čevljih s plastičnimi ali gumijastimi 
podplati ali v športnih copatih. Igralci istega moštva morajo biti enotno oblečeni. 
 

10. člen 
Na tekmah ni sodnikov. V situacijah, kjer pa se pojavijo kršitve nogometnih pravil, 
vlogo sodnika prevzameta oba trenerja, ki hkrati na ta način tudi izobražujeta 
igralce. 
 

11. člen 
Pred začetkom in ob koncu tekme se morajo igralci in trenerja obeh moštev 
pozdraviti in rokovati na sredini igrišča. Vsi trenerji so dolžni igralce navajati na 
igranje nogometa v skladu z 10 zlatimi pravili Fair playa. 
 

12. člen 
Začetni udarec se izvaja na sredini igrišča. Udarec iz kota se izvaja na stičišču 
prečne in vzdolžne črte. Avt se izvaja z nogo na mestu, kjer je žoga s celim 
obsegom prešla vzdolžno črto. 
 
Udarec od vrat se izvaja izpred malih vrat in sicer tako, da izvajalec poda žogo 
soigralcu z nogo ali sam prične z vodenjem žoge v polje. Ker v igri ni vratarjev, se 
ne sme izvajati gol avta z roko. 
 
Pri direktnem prostem udarcu morajo biti igralci branečega moštva oddaljeni od 
žoge najmanj tri (3) metre. Po prejetem zadetku se igra nadaljuje izpred vrat z 
vodenjem žoge ali s podajo. 
 
Zadetek dosežen direktno iz avta ni veljaven, če se po udarcu nihče od igralcev 
obeh ekip ni dotaknil žoge.  Pravilo nedovoljenega položaja se ne upošteva. 
 

13. člen 
Pravico nastopa imajo le registrirani igralci z veljavno športno izkaznico, ki ustreza 
identiteti igralca. Na tekmah morajo predstavniki ekip obvezno predložiti športne 
izkaznice. V kolikor športna izkaznica ni predložena, igralec ne more nastopiti. 
 

14. člen 
Sistem tekmovanja določi IO MNZ Celje na predlog vodje tekmovanja in na 
podlagi prijav klubov. 
 

15. člen 
Domačin mora takoj po končani tekmi v elektronski obliki poslati poročilo o 
izvedenem turnirju. Original poročila pa tudi po redni pošti prvi naslednji delovni 
dan. 
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