
Navodila in opozorila za 2. SML/SKL zahod TL 2010/11 

Predstavniki ekip so dolžni najmanj 60 minut pred začetkom tekme delegatu izročiti spisek - 
prijava ekipe za tekmo, športne izkaznice igralcev in veljavno licenco trenerja. Ekipo lahko vodi 
trener, ki ima ustrezno licenco (za kadete najmanj B in za mladince najmanj A). Licenca mora 
biti potrjena za tekoče leto.  
Vse tekme mladincev se igrajo 2 x 45 minut, kadetov 2 x 40 minut. Na tekmah 2. SKL lahko ekipa 
ZAMENJA največ PET (5) igralcev. Na tekmah 2. SML lahko ekipa ZAMENJA največ PET (5) 
igralcev. Menjave se morajo izvajati z uporabo predpisanih obrazcev.  
Pravico nastopa za mladinske ekipe imajo igralci rojeni po 1.1.1992, ki na dan tekme niso mlajši 
od 15 let. V skladu z 2. odstavkom 42. člena TP NZS, pa s posebnim zdravniškim mnenjem za 
nastopanje v  mladinski kategoriji, ki mora biti vpisano na športni izkaznici lahko nastopijo tudi 
igralci, ki na dan tekme niso mlajši od 14 let.  
Na tekmah kadetov pa igralci rojeni po 01.01.1994, ki na dan tekme niso mlajši od 13 let. 
Na tekmah mladincev in kadetov lahko med prijavljenimi igralci (18), nastopi največ EN (1) 
igralec, ki ni državljan Republike Slovenije oz. državljan države članice EU. Številka na prijavi ekipe 
za tekmo in na zapisniku o tekmi, mora biti pri takem igralcu (tujcu) obkrožena! 
Klub domačin je dolžan pripraviti zbirko pravilnikov in predpisov NZS, vozilo za prevoz v primeru 
poškodbe (reg. št. vozila), redarsko službo ter zagotoviti osebo za pisanje zapisnika ter osebni 
računalnik in tiskalnik. Klubi so dolžni pisati zapisnik o tekmi v programu ZAPISNIK in ga takoj po 
končani tekmi poslati v elektronski obliki na MNZ Ljubljana rezultati@mnzljubljana-zveza.si  
Na VSEH tekmah je organizator dolžan zagotoviti najmanj TRI (3) kvalitetne žoge in 
ustrezno število pobiralcev žog. 
Na vsaki tekmi morajo biti izobešene: 
- zastava Republike Slovenije, 
- zastava Nogometne zveze Slovenije in 
- zastava Fair Play. 
Na klopi, minimalne dolžine 6 m, lahko na vsaki tekmi sedi največ 12 oseb (sedem (7) rezervnih 
igralcev in pet (5) uradnih oseb, vpisanih na zapisnik tekme). Na tekmah 2. SML/SKL – ZAHOD 
morajo uradne osebe na klopi imeti ustrezno priponko! 
Za zagotovitev zdravstvene službe, mora oseba vpisana na zapisnik o tekmi imeti ustrezni tečaj 
prve pomoči, sanitetno opremo in pripomočke, ter mora biti ves čas tekme na klopi domače 
ekipe. Klub domačin je dolžan zagotoviti table in osebo za nakazovanje menjav. 
 
NAJSTROŽJE JE PREPOVEDANO TOČENJE PIJAČ V TRDI (nevarni) EMBALAŽI!! 
Opozarjamo vse na spoštovanje naslednjih predpisov: »Hišni red na športnih in drugih javnih 
prireditvah«, »Varnost na stadionih« in »Zakon o športu«! Vse o tekmovanjih v mladinskih 
kategorijah lig, ki so v organizaciji Nogometne zveze Slovenije je opredeljeno s sklepi Izvršnega 
odbora NZS (marec 2009). Na tekmo je prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična 
in druga sredstva, zaradi katerih bi bila ogrožena varnost športnikov in gledalcev! 
 
 
 
 
Delegat mora po končani tekmi in po uskladitvi podatkov s sodniki poskrbeti za vnos 
podatkov v obrazec ZAPISNIK O TEKMI list 2, ki se izpiše v TREH (3) izvodih. Na vseh treh listih je 
potreben podpis uradnih oseb. Poročilo delegata list 3 se piše neposredno po tekmi. 
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Delegati so dolžni prvi delovni dan po odigrani tekmi poslati originale Zapisnika o tekmi(List 1 in 
List 2), delegatsko poročilo (List 3), zapisnik za FAIR PLAY in morebitna poročila o izključitvi ali 
prijavah, na naslov vodstva tekmovanja –  
 
Medobčinska nogometna zveza Ljubljana 
Vodnikova cesta 155,  
1000 Ljubljana 
 
Navodilo za vnos minut v zapisnik 
Zadetki: v prvem polčasu od 1. do 45.(40) minute, 
  v drugem polčasu  od 46.(41) do neomejeno 90(80) 
Kartoni: v prvem polčasu od 1. do 45.(40) minute, 
  v drugem polčasu  od 46.(41) do neomejeno 90(80), 91(81) 
Menjave:  v prvem polčasu od 1. do 45.(40) minute, 
  v drugem polčasu  od 46.(41) do 89(79) 
 
Sodniški in delegatski stroški tekme: 
 
  Glavni sodnik  1. Pomočnik  2. Pomočnik  Delegat  
2. SML  50€   31€   31€   31€ 
2. SKL  38€   25€   25€   25€ 
 
Izplačilo stroškov se izvrši takoj po končani tekmi. V kolikor želi klub domačin v skladu z 
zakonodajo plačati stroške na bančne račune posameznikov, je to dolžan storiti najkasneje v treh 
dneh po odigrani tekmi ter pri tem obračunati in plačati vse dajatve, sodnikom in delegatu pa ob 
koncu leta poslati obvestila o letni višini izplačila v skladu z davčno zakonodajo. V poročilo o 
organizaciji tekme je delegat dolžan zapisati način izplačila stroškov. Delegati in sodniki naj imajo 
podatke o svojih transakcijskih računih in davčnih številkah vedno pri sebi, da jih po potrebi 
predložijo klubu. 
 
Klub domačin na tekmah 2.SKL/SML-zahod je dolžan v roku 15 minut po tekmi 2.SML/SKL-
zahod vodji tekmovanja (MNZ Ljubljana) na telefon: 031 327 633 javiti rezultate odigranih 
tekem. 
 
 
Ljubljana, marec 2011  
 
Vodja tekmovanja 2. SML/SKL zahod 

Sandi Kranjec l.r. 
 


