
 
 

NAVODILA  IN  OPOZORILA ZA 3. SNL-VZHOD ZA TL  2015/2016 
 
Predstavnika ekip sta dolžna najpozneje 60 minut pred začetkom tekme delegatu izročiti dva (2) izvoda »Prijava 
ekipe za tekmo«, športne izkaznice, veljavno licenco trenerja (»A« ali višjo) in zadnji izvod dokumenta »Uradne 
osebe«, ki ga je prejel od licenčnega oddelka pri NZS, iz katerega so razvidne licencirane uradne osebe. 
 
En izvod »prijave ekipe za tekmo« delegat preda predstavniku nasprotne ekipe. Med uradnimi osebami (5) 
posamezne ekipe so lahko vpisane le osebe, za katere je klub pridobil licenco NZS (glej seznam »Uradne osebe«). 
Nobena uradna oseba ne more biti za tekmo prijavljena na funkcijo, za katero ni licencirana. Klub domačin mora 
delegatu ob prihodu predložiti še: Dovoljenje NZS za nastopanje v 3. SNL–Vzhod za TL 2015/2016 in na zahtevo še 
veljavno odločbo o registraciji igrišča. 
 
Številke na majicah igralcev so lahko največ dvomestne in se morajo ujemati s številko igralca, pod katero je le-ta 
vpisan na »Prijavi ekipe za tekmo«. Igralci, ki bodo tekmo začeli, morajo biti vpisani na »Prijavi ekipe za tekmo« in 
v »Zapisniku« na prvih enajst mest (prva postava). Zapisnik o tekmi se izpolnjuje računalniško, obvezno v 
»programu ZAPISNIK«, ki ga je izdelala NZS (razen v primeru »višje sile«). 
 
Pred tekmo se natisne Stran 1, kjer je potrebno zagotoviti predvidene podpise. Če pred tekmo pride do spremembe 
zapisnika, je potrebno ta popravek vnesti v računalnik in ponovno natisniti Stran 1 ter ponovno zagotoviti vse 
predvidene podpise. Po tekmi se natisneta Stran 2, po potrebi pa tudi Stran 3. Podpisane originale zapisnikov dobi 
delegat. Zapisnike je potrebno podpisati, razmnožiti in odposlati šele, ko so podatki na posameznih straneh usklajeni, 
popolni in po tiskanju preverjeni. Vse strani zapisnika se tiskajo v 3 (treh) izvodih). En izvod prejme  delegat, po en 
izvod pa prejmeta predstavnika obeh nastopajočih klubov. 
 
Pred tekmo morajo sodniki na igrišču zagotoviti izvedbo FAIR PLAY pozdrava z rokovanjem igralcev in sodnikov 
po predpisanem protokolu.  
 
Na tekmi lahko nastopijo le igralci, za katere je predložena veljavna športna izkaznica in imajo veljaven zdravniški 
pregled. Igralca, ki nima športne izkaznice in veljaven zdravniški pregled, delegat ne sme vpisati v »Zapisnik o 
tekmi«, Stran 1.  
 
Veljavnost zdravniškega pregleda je razvidna iz programa Zapisnik ( igralec, ki nima veljavnega zdravniškega 
pregleda, je v programu Zapisnik označen z zvezdico). Zdravniške preglede v informacijski sistem vnaša 
pooblaščeni delavec NZS na podlagi potrjenega obrazca »Zdravniški pregledi igralca/igralke«.  
 
Med prijavljenimi igralci vsake ekipe je lahko le en (1) tujec, ki ni državljan Republike Slovenije ali katere druge 
države EU.  
 
Na tekmi lahko vsaka ekipa zamenja največ TRI (3) igralce. Menjave je potrebno izvesti skladno s pravili nogometne 
igre in z izpolnjenim lističem za menjave, ter z uporabo dobro vidnih tabel s številkami višine najmanj 25 cm. Na 
klopi minimalne dolžine 7 m, sme sedeti največ 12 oseb (7+5) in sicer le tisti, ki so vpisani na Zapisnik o tekmi, 
Stran 1. Uradne osebe (največ 5), morajo imeti priponke z napisano funkcijo, v kateri nastopajo!  
 
Taktična navodila igralcem lahko iz označenega tehničnega prostora daje posamično vsaka od uradnih oseb, vendar 
istočasno le ena od njih in to na korekten in športen način. Po danih navodilih se mora vrniti na klop. Za zagotovitev 
ustrezne zdravstvene zaščite mora klub domačin zagotoviti osebo medicinske stroke, ki mora svojo zdravstveno 
sposobnost dokazati z ustreznim dokazilom. 
Klub domačin mora zagotoviti opremljen prostor za prvo pomoč, vsaj dve dovolj močni osebi z nosili ter vozilo za 
nujni prevoz do ustrezne zdravstvene ustanove. Na tekmi mora biti ves čas prisotnih vsaj ŠEST (6) pobiralcev žog, 
oblečenih v enotno športno opremo ali markirne majice enake barve. Na razpolago morajo biti najmanj tri (3) žoge, 
priporočljivo pa je, da ima vsak pobiralec eno (1) žogo. 
 
Na tekmah morajo biti na drogove izobešene zastave: R Slovenije, NZS in FAIR PLAY! 
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NAJSTROŽJE JE PREPOVEDANO TOČENJE PIJAČ V TRDI (nevarni) EMBALAŽI!! 
 
Na podlagi 12. člena Zakona o omejevanju porabe alkohola je prepovedana prodaja in ponudba alkoholnih pijač v 
športnih objektih eno (1) uro pred začetkom in med prireditvijo. Osebam, ki so pod vplivom alkohola, organizator 
(klub domačin) ne sme dovoliti vstopa na stadion (49. člen Zakona o športu). 
 
Na tekmo je prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična in druga sredstva, zaradi katerih bi bila lahko 
ogrožena varnost športnikov in gledalcev! 
 
Opozarjamo še na spoštovanje naslednjih predpisov: »Zakon o športu (UL 22/1998)«, »Zakon o javnih zbiranjih (UL 
59/2002)«, »Zakon o omejevanju porabe alkohola (UL 15/2003)«, »Hišni red na športnih in drugih javnih 
prireditvah« in »Varnost na stadionih«.  
 
Delegat mora podpisane originale »Zapisnika o tekmi« (tri ali štiri liste), »Zapisnik tekmovanja  Fair Play«, 
»Delegatsko poročilo« in morebitna poročila o izključitvah ali prijavah,  poslati prvi delovni dan dopoldan na naslov 
vodstva tekmovanja: MNZ M. Sobota, Slovenska ulica 25, p.p. 33, 9000 Murska Sobota. 
 
Klub (domačin)  je dolžan takoj po končani tekmi (najpozneje 10. minut)  sporočiti rezultat tekme na MNZ M. 
SOBOTA, GSM: 031-799-712, v nujnih primerih na GSM: 041–732-790. Domačin tekme je dolžan zapisnik, pisan 
v »Programu ZAPISNIK - NZS«, (izvoziti in posredovati v obliki s končnico .ZAP in v PDF obliki), takoj po 
končani tekmi poslati OBVEZNO na elektronska naslova: info@mnzveza-ms.si in benkodusan78@gmail.com. Le 
tako poslani rezultati bodo lahko najhitreje, po odigranih tekmah objavljeni na spletni strani MNZ M.Sobota 
(neuradni rezultati in na teletextu RTV Slovenija). 
 
Rezultate lahko spremljate na spletnem naslovu: www.mnzveza-ms.si, kjer so tudi vsi ostali potrebni obrazci za 
klube, sodnike in delegate. Izključeni igralec ima pravico v 48 urah po odigrani tekmi dostaviti organizatorju 
tekmovanja svojo pisno izjavo o izključitvi ali prijavi.  Dovoljena je uporaba le veljavnih pravilnikov in predpisov 
NZS, ki so na spletni strani NZS -  www.nzs.si. Povezava do njih pa je tudi na spletni strani 3. SNL- Vzhod v rubriki 
»Tekoča obvestila - obrazci«!   
 
CENIK NETO STROŠKOV ODIGRAVANJA TEKEM: 
 
Glavni sodnik:  195,00 EUR 
Pomočnik sodnika:  130,00 EUR 
Pomočnik sodnika:  130,00 EUR 
Delegat:  100,00 EUR 
SKUPAJ :     555,00 EUR 
 
Vsi zneski so BRUTO. 
 
Sodniki in delegat morajo imeti na tekmo s sabo natančno izpolnjen obrazec OBRAČUN STROŠKOV, ki je na 
spletni strani Vodstva tekmovanja 3. SNL–Vzhod (www.mnzveza-ms.si).  
 
 
FAIR PLAY 

Vodja tekmovanja 3. SNL-Vzhod 
          Danilo Kacijan, l.r. 
 
 
 


