
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEKMOVALNI  PRAVILNIK 
 

MZ  KMN  GORIČKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 Ta pravilnik ureja tekmovanje ekip Medobčinske zveze klubov malega nogometa 

Goričko (v nadaljevanju: MZ KMN Goričko). 

 

2. člen 

 Vse dopise v zvezi s tekmovanjem morajo klubi, kakor tudi drugi organi, 

naslavljati na naslov: MZ KMN Goričko, Domanjševci 68, 9206 Križevci, s pripisom imena 

organa, na katerega se zadeva nanaša. 

 

3. člen 

 (1) Na tekmovanjih lahko nastopajo registrirani klubi malega nogometa v MZ KMN 

Goričko. 

 (2) Nastopa lahko ena ekipa istega registriranega kluba malega nogometa. 

 

4. člen 

 Nepoznavanje predpisov ne izključuje tekmovalne in disciplinske odgovornosti 

klubov in posameznikov.  

 

II. ORGANI 

 

5. člen 

 Tekmovanje vodi tekmovalna komisija MZ KMN Goričko. Za organizacijo 

tekmovanja sta odgovorna vodja tekmovanja in tekmovalna komisija. Tekmovalna 

komisija ima pravico sprejemati dopolnila k tekmovalnem pravilniku in o tem obveščati 

vse klube v ligi. Prav tako se lahko posvetuje z drugimi komisijami ali organi MZ KMN 

Goričko ali izven zveze (NZS) za nemoten potek tekmovanja. Prav tako lahko klubi 

svetujejo dopolnila tekmovanji komisiji k tekmovalnemu pravilniku, v kolikor ne 

škodujejo razvoju in nemotenemu poteku tekmovanja, o vsem sprejetem pa morajo 

sproti obveščati vse klube v ligi. 

 

6. člen 

 Pritožba ali ugovor zoper odločitve tekmovalne komisije se upošteva v povezavi in 

skladno s tekmovalnim in disciplinskim pravilnikom zveze. 

 

 

 



7. člen 

Vse klube je potrebno sproti obveščati o doseženih rezultatih. 

 

 

8. člen 

 Če ekipa zahteva delegata na tekmo, vodja tekmovanja mora zagotoviti delegata. 

Stroške delegata krije prosilec. 

 

 

III. SISTEM TEKMOVANJA 

 

9. člen 

 Sistem tekmovanja je ligaški. Igra se po sistemu, ki ga določi tekmovalna 

komisija. Vsaka ekipa mora za nastopanje v MZ KMN Goričko imeti najmanj osem 

registriranih igralcev pri registracijski komisiji MZ KMN Goričko.  

 

10. člen 

 Tekmovalno leto traja od 1. avgusta in se konča do 30. junija naslednjega leta. 

Igralni dan in uro začetka tekmovanja določi tekmovalna komisija, razen če sama ne 

odloči drugače. 

 

11. člen 

 (1) Tekmovalne pare se določi z žrebom. Tekmovalni razpored se določi po 

Bergerjevih lestvicah. 

 (2) Tekmovalna komisija določi tekmovalni koledar praviloma 14 dni pred 

začetkom tekmovanja. 

 

12. člen 

 (1) Tekmovalnega koledarja in razporeda ni mogoče spreminjati, če tekmovalna 

komisija ne določi drugače, razen v naslednjih primerih: 

 - manjkajoči ekipi manjkajo vsaj štirje igralci (poroka, birma, vojaške obveznosti, 

gasilske dejavnosti, vaške igre, pogreb). 

 (2) V takem primeru morajo ekipe (razen v primeru pogreba) pisno obvestiti 

tekmovalno komisijo vsaj 7 dni pred začetkom tekme. 

 

 

 

 



IV. ORGANIZACIJA TEKEM 

 

13. člen 

 (1) Tekme se igrajo na igriščih, ki morajo biti registrirana pri MZ KMN Goričko. 

 (2) Minimalna dimenzija igrišča je 48m x 28m. 

 (3) Igrišče: dolžina od 48-55m, širina 28-35m. 

 (4) Kazenski prostor: 11m, na sredini polkrog 5m za izvajanje najstrožje kazni, na 

9m vrisan prostor za kazenski strel, vrisan petmetrski prostor za izvajanje »petice«.  

 (5) Gol: 5m x 2m.  

 

14. člen 

 Za tekmo mora domačin zagotoviti: 

- pisanje zapisnika – zapisnikarska miza pri igrišču; 

- obvezno oddajo prijavo igralcev 15 minut pred začetkom tekme; 

- da ob klopeh ni osvežilnih pijač v steklenicah in pločevinkah; 

- da se tekma ne komentira preko ozvočenja (med tekmo je dovoljena samo 

objava rezultata, strelcev in kartonov); 

- da je igrišče najmanj 30 minut pred začetkom tekme pokošeno in 

pripravljeno za tekmo. 

 

15. člen 

 Za vsako tekmo mora domačin zagotoviti najmanj 2 ustrezna redarja. Redarja 

morata biti vidno označena. Če so gledalci med seboj ločeni, odgovarja vsak klub za 

svoje gledalce. V kolikor so gledalci med seboj pomešani, odgovarja za njih domačin, v 

primeru, da ni možno ugotoviti, kateri gledalec je povzročitelj nereda. 

 

16. člen 

 Klub domačin odgovarja za varnost uradnih oseb in gostujočega kluba vse do 

odhoda z igralne površine, parkirnega prostora, po potrebi do izhoda iz kraja igranja. 

 

17. člen 

 Pritožbe glede neurejenosti igrišča sprejema tekmovalna komisija. 

 

18. člen 

 V času tekme na željo obeh ekip lahko izobesita vsaka svojo zastavo. 

 

 

 



19. člen 

 Za vse uradne osebe na tekmi so potrebne priponke. 

 

20. člen 

 Na klopi za rezervne igralce lahko sedijo le rezervni igralci ter uradne osebe, ki so 

zapisane v zapisniku. 

 

21. člen 

 (1) Igralni čas tekem je 2 x 30 minut z 10 minutnim odmorom med obema 

polčasoma. Igralni čas se ne sme skrajševati. Igralni čas se lahko podaljša za t.i. sodniški 

čas. 

 (2) Igra se po sistemu 6 +1 (6 igralcev in vratar). 

 (3) Domačin mora zagotoviti na tekmo 2 pobiralca žog. 

 

22. člen 

 (1) Če sodnika ni na tekmo, se ekipi dogovorita o svojem sodniku, ki ga 

medsebojno izbereta in podpišeta zapisnik pred tekmo. V kolikor se ekipi ne dogovorita o 

sodniku, se prijava pošlje tekmovalni komisiji in ta določi nov datum igranja tekme, 

vsekakor pa pred koncem rednega dela prvenstva.  

(2) Zoper sodnika tekme se uvede disciplinski postopek, v katerem se ugotovi, ali 

je izostanek sodnika upravičen ali ne in se ukrepa v skladu z disciplinskim pravilnikom. 

 

23. člen 

 Sodnik in delegat morata priti na igrišče najmanj 30 minut pred začetkom tekme. 

 

V. POGOJI NASTOPANJA IN PRAVILA TEKMOVANJA 

 

24. člen 

 (1) Na tekmi lahko nastopijo igralci, ki so pred začetkom tekme vpisani v zapisnik 

in imajo pravico nastopa. Vsak klub lahko za posamezno tekmo prijavi 16 igralcev. 

 (2) Posamezni igralec lahko nastopi v istem dnevu samo na eni tekmi malega 

nogometa. Pravico nastopa imajo igralci, ki so na dan tekme dopolnili 15 let starosti. 

 

25. člen 

 (1) Tekma se lahko začne, ko ima vsaka ekipa na igrišču 3 igralce in vratarja 

(3+1), ki imajo pravico nastopa. Če ena od ekip ostane na tekmi s 3 igralci (2+1), je 

sodnik dolžan tekmo prekiniti. V kolikor so razlog temu izključitve igralcev, sodnik tekmo 



takoj prekine. V kolikor sodnik izključi igralca z rdečim kartonom, ta igre ne sme 

nadaljevati in je izključen do konca tekme. 

 (2) V kolikor ekipa nastopi z nepopolno postavo zaradi neupravičenega vzroka, 

sodnik to vnese v zapisnik in se ekipi izreče opomin. V kolikor se isti ekipi primer 

ponavlja, se ji izreče denarna kazen 21,00 EUR. Za naslednjo ponovitev se ji denarna 

kazen podvoji. 

 

26. člen 

Na tekmah je število menjav neomejeno ob prekinitvi igre. Menjave so na sredini 

igrišča, na tisti strani, kjer so klopi z rezervnimi igralci in uradne osebe. 

 

27. člen 

 Prosti strel se izvaja tako, da so nasprotni igralci (»živi zid«) oddaljeni od žoge 

5m. Enako velja za izvajanje kota. Ob izvajanju stranskega avta mora biti oddaljenost 

nasprotnega igralca od žoge 3m. Vse se izvaja nožno. 

 

28. člen 

 (1) Dresi, hlačke in nogavice igralcev morajo biti enake barve in enakega kroja. 

Kapetan moštva mora nositi vidni kapetanski trak. Dresi igralcev morajo biti na hrbtni 

strani oštevilčeni, tako kot so igralci prijavljeni v zapisnik tekme. Samo en igralec lahko 

nastopi s številko nič. 

 (2) V kolikor postane vratar eden izmed igralcev, mora imeti na dresu isto 

številko, kot jo je imel pred zamenjavo. Vratar sme nastopiti v dolgih športnih hlačah.  

 (3) Igralci morajo nositi ščitnike za noge in nogavice, ki jih morajo povsem 

pokrivati. Igra se s športnimi copati, ki morajo imeti obvezno gumijaste čepe (najmanj 8) 

ali samo v športnih copatih. Strogo prepovedani so kovinski čepi. 

 

29. člen 

 V kolikor imata obe ekipi drese enake barve, drese menja domačin ali pa si obleče 

»markirke«. V primeru, da imajo gostje rezervne drese, jih lahko menjajo gostje po 

dogovoru s sodnikom. O primernosti dresov odloča izključno sodnik. 

 

30. člen 

 (1) Na prvenstvenih in pokalnih tekmah lahko nastopijo samo tisti igralci, katerih 

identiteto ugotovi sodnik (delegat) pred začetkom tekme na podlagi športne izkaznice. Če 

se pri ugotavljanju istovetnosti (primerjava s fotografijo) pojavi sum glede identitete 

igralca, lahko zahteva sodnik (delegat) osebno izkaznico, potni list ali drugo javno listino, 



v kateri je fotografija igralca. Če se tudi na ta način identiteta igralca ne more zanesljivo 

ugotoviti, igralec na tekmi ne sme nastopiti. 

 (2) Izjemoma se identiteta igralca ugotavlja kasneje, vendar najpozneje 15 minut 

po končani tekmi, v kolikor to zahteva nasprotna ekipa za tistega igralca, ki do začetka 

tekme še ni prispel na igrišče, ali zaradi pomanjkanja časa pred tekmo. Ugotavljanje 

identitete igralca po končani tekmi mora biti zapisniško potrjeno. 

 

VI. REZULTATI TEKEM IN UGOTAVLJANJE UVRSTITVE 

 

31. člen 

 Ugotavljanje rezultatov tekem in uvrstitve se izvaja po tekmovalnem pravilniku 

MZ KMN Goričko. 

 

32. člen 

 (1) Na prvenstveni tekmi dobi zmagovalec tekme 3 točke. 

 (2) V primeru neodločenega izida dobi vsak klub po 1 točko. 

 (3) V primeru neodigrane tekme se upošteva 43. člen tega pravilnika. 

 

33. člen 

 (1) V primeru, da imata dva ali več klubov na končni lestvici enako število točk, 

odločajo o uvrstitvi rezultati njihovih medsebojnih tekem, in sicer se izdela lestvica, ki 

zajame le medsebojne tekme teh klubov. 

 (2) V primeru enakega števila točk v tej lestvici, odloča v spodnjem zaporedju: 

- boljše razmerje med doseženimi in prejetimi zadetki v tej lestvici; 

- več doseženih zadetkov v gosteh v tej lestvici; 

- več doseženih zadetkov v tej lestvici; 

- boljše razmerje med doseženimi in prejetimi zadetki v celotni lestvici; 

- več doseženih zadetkov v gosteh v celotni lestvici; 

- več doseženih zadetkov v celotni lestvici; 

- organizirata se še dve tekmi, tekma doma in gostovanje; 

- žreb. 

 

34. člen 

 Rezultati končnice štejejo kot končni vrstni red tekmovanja. 

 

35. člen 

 (1) Tekmovanje poteka v 2 ligah, ligi A in ligi B. 



 (2) Dve prvouvrščeni ekipi lige B na končni lestvici lige B v tekoči tekmovalni 

sezoni, se v naslednji tekmovalni sezoni uvrstita v ligo A. 

 (3) Dve zadnjeuvrščeni ekipi iz lige A na končni lestvici lige A v tekoči tekmovalni 

sezoni, se v naslednji tekmovalni sezoni uvrstita v ligo B.  

 

VII. REGISTRACIJA IGRALCEV 

 

36. člen 

 Registracija igralcev se izvaja v skladu z registracijskim in tekmovalnim 

pravilnikom MZ KMN Goričko. 

 

37. člen 

(1) Registracija je obvezna za vse igralce, ki nastopajo na tekmovanjih iz tega 

pravilnika. 

(2) Registracijo igralcev opravlja registracijska komisija. 

(3) Registracija igralcev se izvaja na enotnih obrazcih MZ KMN Goričko. 

(4) Registracija igralcev se izvaja po določbah registracijskega pravilnika. 

 

38. člen 

 (1) Igralci nogometnih klubov s pravico nastopa na tekmovanjih v malem 

nogometu, so lahko istočasno registrirani za nogometni klub (veliki nogomet) in za klub 

malega nogometa. 

(2) Igralec kluba malega nogometa je lahko istočasno registriran samo za en klub 

malega nogometa. Na koncu rednega dela prvenstva se preverijo registracije igralcev v 

vseh ligah izven MZ KMN Goričko, s katerimi ima MZ KMN Goričko podpisan sporazum. 

 

39. člen 

 (1) Registracija neregistriranih igralcev je mogoča tudi izven prestopnega roka. 

 (2) Igralec lahko izven prestopnega roka tudi prestopi v drug klub malega 

nogometa, v kolikor predloži izpisnico dosedanjega kluba ter se registrira za nov klub. 

 (3) Brez predložene pisne izpisnice prejšnjega klub ni mogoča nova registracija. 

Prestopni rok igralcev v sezoni in med sezono določi tekmovalna komisija in obvesti 

klube. V prestopnem roku je možen prestop brez izpisnice prejšnjega kluba (jesenski in 

zimski prestopni rok). Za igralca, ki je prestopil v drugi klub, mora registracijska komisija 

obvestiti prejšnji klub o prestopu igralca v novi klub, prejšnji klub pa mora vrniti 

registracijsko izkaznico igralca registracijski komisiji. 

 

 



40. člen 

 Igralec ima pravico nastopa po izdaji sklepa o registraciji. 

 

VIII. DISCIPLINSKE ZADEVE 

 

41. člen 

 (1) Za klube in igralce malega nogometa se uporabljajo določila disciplinskega in 

tekmovalnega pravilnika MZ KMN Goričko. 

 (2) O tekmovalnih zadevah odloča tekmovalna komisija. 

 

42. člen 

 Kazni prepovedi igranja na določenem številu tekem veljajo posebej za 

tekmovanja v velikem nogometu in posebej za tekmovanja v malem nogometu. Kazni za 

igralce velikega nogometa ne veljajo za mali nogomet in obratno. 

 

43. člen 

 (1) V primeru, da klub ne odigra tekmo iz neupravičenega razloga, tekmovalna 

komisija poda predlog disciplinski komisiji, da za vsako neodigrano tekmo klub kaznuje z 

odvzemom 3 točk. Sodniški stroški gredo v vsakem primeru v breme ekipe, ki ni odigrala 

tekme s tem, da ekipa, če je domačin, plača sodnika in gredo stroški v breme zveze, tako 

da jih ta povrne domačemu klubu. Ekipa, ki ni odigrala tekme kot gost, pa mora povrniti 

stroške za sodnika povrniti zvezi. 

 (2) Ekipi, ki ne odigra druge tekme iz neupravičenega razloga, se kazen podvoji 

(odvzem 6 točk), glede sodniških stroškov pa velja isto kot v prvem odstavku tega člena.  

 (3) V kolikor ista ekipa ne odigra tretje tekme iz neupravičenega razloga, se izloči 

iz nadaljnjega tekmovanja lige MZ KMN Goričko. 

 (4) Ekipa, ki je bila oškodovana zaradi neigranja druge ekipe, se ji prizna rezultat 

3:0 in avtomatsko dobi 3 točke. 

 (5) Če ekipa ni prijavila v zapisnik tekme igralca, za katerega se naknadno 

ugotovi, da je igral za to določeno ekipo, se rezultat tekme razveljavi in prizna rezultat 

3:0 za ekipo, ki je bila oškodovana zaradi neprijavljenega igralca druge ekipe, zoper 

slednjo ekipo pa se uvede disciplinski postopek. 

 

44. člen 

 Igralec, ki je na prvenstveni tekmi izključen z rdečim kartonom ali je prejel dva 

rumena kartona na isti tekmi (rdeči karton), ima avtomatsko prepoved nastopanja na 

prvi naslednji prvenstveni tekmi. Dejansko kazen izreče disciplinski organ. 

 



45. člen 

 (1) Kartoni na prvenstvenih tekmah so: rdeči, rumeni zeleni. 

 (2) Igralec, ki prejme rdeči karton, mora zapustiti igralno površino. Po končani 

tekmi je potrebno vnesti v zapisnik številko in ime tega igralca, napisati poročilo o 

kartonih, zoper igralca pa se uvede disciplinski postopek. 

 (3) Igralec, ki prejme rumeni karton, zapusti igrišče za 5 minut, dva rumena 

kartona na isti tekmi pa pomenita izključitev igralca in mora zapustiti igralno površino. V 

zapisnik je potrebno vnesti vsak posamezni ali oba rumena kartona. V slednjem primeru 

je potrebno napisati poročilo o kartonih, zoper igralca pa se uvede disciplinski postopek. 

Igralec, ki prejme dva rumena kartona na dveh prvenstvenih tekmah tekmovalne sezone, 

ima prepoved nastopanja na prvi naslednji prvenstveni tekmi. Klub, za katerega je 

igralec igral v tem primeru, ne plača denarne kazni in ne gre v disciplinski postopek. 

 (4) Igralec, ki prejme zeleni karton, zapusti igrišče za 2 minuti in ga je potrebno 

zapisati v zapisnik. V kolikor se igralec nešportno ali neprimerno vede na igrišču, mu 

sodnik lahko pokaže rumeni, v končni fazi tudi rdeči karton. Tekmovalec z dvema 

zelenima in enim rumenim kartonom v isti tekmovalni sezoni ima prepoved nastopanja 

na prvi naslednji prvenstveni tekmi. Tekmovalec s štirimi zelenimi kartoni v isti 

tekmovalni sezoni ima prepoved nastopanja na prvi naslednji prvenstveni tekmi. Klub, za 

katerega je igralec igral v zadnjih dveh primerih, ne plača denarne kazni in ne gre v 

disciplinski postopek. 

 

IX. PRITOŽBENI POSTOPEK 

 

46. člen 

 Zainteresirani klub ima pravico do pritožbe na sklep tekmovalne komisije. O 

pritožbi odloča glede na vsebino pritožbe: 

- vodja tekmovanja; 

- disciplinska komisija; 

- upravni odbor; 

- skupščina. 

 

47. člen 

 (1) V vsakem pritožbenem postopku se plača taksa. Višina pritožbene takse znaša 

21,00 EUR. Ob pozitivni rešitvi pritožbe se taksa pritožniku vrne, sicer pa ne.  

 (2) Zoper suspenz kluba ali posameznika pritožba ni možna, v kolikor izrek potrdi 

skupščina zveze. 

48. člen 



 Pritožbo ali ugovor je potrebno vložiti v roku dva dni od nastanka vzroka za 

pritožbo ali ugovor oziroma najkasneje v dveh dneh po odigrani tekmi pri pristojnem 

organu. Le-ta je dolžan odločiti o pritožbi v roku osmih dni. O odločitvi izda pisni sklep. 

49. člen 

 Pritožba ali ugovor na tekmovanju, ki se nadaljuje isti ali naslednji dan, mora biti 

podana najpozneje 30 minut po tekmi oziroma najpozneje 48 ur po tekmi. O pritožbi 

odloča tekmovalna ali disciplinska komisija, in sicer še pred nadaljevanjem tekmovanja. 

 

X. KONČNE DOLOČBE 

 

50. člen 

(1)  (1) Ob koncu tekmovalne sezone MZ KMN Goričko se podelijo naslednje 

nagrade: 

- pokal za osvojeno prvo mesto v ligi A; 

- pokal za osvojeno drugo mesto v ligi A; 

- pokal za osvojeno tretje mesto v ligi A; 

- prehodni pokal lige, ki se ob tretjem naslovu prvaka ekipi podeli v trajno last; 

- pokal za najboljšega strelca v ligi A; 

- pokal za osvojeno prvo mesto v ligi B; 

- pokal za osvojeno drugo mesto v ligi B; 

- pokal za osvojeno tretje mesto v ligi B; 

- pokal za najboljšega strelca v ligi B; 

- pokal za Fair Play.« 

 

51. člen 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati »Propozicije za prvenstvo 

Medobčinske zveze klubov malega nogometa Goričko z dne 22. oktobra 2004«. 

 

52. člen 

 Ta pravilnik začne veljati 25. februarja 2008. 

 

 

 

 

 

Andrej Žido 

predsednik MZ KMN Goričko 


