
 

V1.0 Navodila za izvedbo preregistracije nogometnih igrišč      NAV 

 
 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE 
Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na svoji 8. seji dne 7.marca 2016 sprejel sklep o 
preregistraciji vseh igrišč v R Sloveniji.  
Preregistracija se izvede v času od 1. aprila 2016  do 31. decembra 2016. 
Po 1.1.2017 se za igranje javnih tekem lahko uporabljajo le igrišča, ki so bila v letu 2016 
preregistrirana ali v letu 2017 prvič registrirana. 
 
 

 2. OBRAZCI ZA PREREGISTRACIJO 
Za preregistracijo  igrišč se uporabljata obrazca:  

 Zapisnik   za preregistracijo igrišč – v nadaljevanju »Zapisnik«, in 
 Odločba o registraciji nogometnega igrišča – v nadaljevanju »Odločba«. 

 
 

 3. KOMISIJA ZA PREREGISTRACIJO IGRIŠČA 
Igrišča pregledajo komisije pristojnih medobčinskih nogometnih zvez (MNZ).  
Komisija pregled igrišč opravi v sestavi predsednika in dveh članov oz. treh članov komisije. 
Eden izmed njih mora biti aktivni ali bivši nogometni sodnik. 
Pri delu komisije lahko kot zunanji svetovalec sodeluje tudi predstavnik NZS. 
Za izvedbo preregistracije je s strani NZS zadolžen Dane Jošt – vodja oddelka za nogometno 
infrastrukturo: dane.jost@nzs.si; 04  27 59 433, 040 669 266. 
 
 

 4. PRED OGLEDOM IGRIŠČA 
Komisija nogometnemu klubu vnaprej pošlje Zapisnik (prazen obrazec; kot priloga temu obvestilu). 
 

Klub je dolžan obrazec zapisnika: 
- predhodno elektronsko (v excelu) izpolniti in sicer le označene rubrike – posamezne točke, ki 

so obarvane zeleno) in  
- komisiji vrniti po elektronski pošti (na isti e-naslov, s katerega je bil obrazec poslan) 

najkasneje v roku 14 dni po prejemu zapisnika (izpolnjenega ločeno za glavno in pomožna 
igrišča, ki jih tudi uporabljajo za javne tekme). 

 
Igrišče mora biti ob prihodu komisije pripravljeno za pregled kot za uradno tekmo (črte, mreže, 
kotne zastavice). 
 
Od klubov se pričakuje odgovoren pristop v postopku. Le na način bo komisiji omogočeno, da 
pravočasno pripravi plan in realizira pregledov igrišč več klubov v neposredni ali bližnji okolici. 
 
 

 5. MED OGLEDOM IGRIŠČA 
Komisija MNZ s klubom uskladi termin ogleda igrišča. 
Pregleda se poleg komisije MNZ obvezno udeležijo predstavniki nogometnega kluba, lahko pa tudi 
predstavnik upravljavca igrišča ali  predstavnik lastnika igrišča, katere je o dnevu pregleda klub dolžan 
tudi obvestiti. 
 

NZS STANDARD 

 

Št. / ozn. : NAVOD_PREREGIST_IGRIŠČ Verzija: V1.0 
 

  
Zadeva:  

PREREGISTRACIJA NOGOMETNIH IGRIŠČ  
- obvestilo klubom 
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 6. PO OGLEDU IGRIŠČA 
 
Po končanem ogledu komisija, na licu mesta, v elektronski obliki zaključi zapisnik. Klub zagotovi 
računalnik za zaključek zapisnika. 
Zapisnik se natisne v  štirih izvodih, podpišejo pa ga vsi udeleženci postopka.  
 
V kolikor klub ni zmožen (nižje lige) zagotoviti računalnika za zaključek zapisnika takoj po ogledu, se 
zapisnik zaključi z ročnim vnosom podatkov in podpisom navzočih, komisija pa naknadno računalniško 
izpolnjen zapisnik ponovno pošlje klubu v podpis. Klub je dolžan v tem primeru urediti tudi podpise 
drugih, na ogledu prisotnih predstavnikov (upravljavec, lastnik,…) 
 

Kopijo (v pisni obliki in pdf-ju) zapisnika prejmejo: NZS, MNZ, klub in upravljavec igrišča. 
 

Če igrišče ni primerno za igranje javnih tekem, se razlogi vpišejo v zapisnik. 
 
Po odpravi pomanjkljivosti je klub dolžan to sporočiti komisiji MNZ ter predložiti dokazni (slikovni) 
material. Komisija ponovno ugotovi ali je igrišče primerno za igranje javnih tekem. Ponovi se postopek 
v  zvezi z zapisnikom (zgornji odstavki).  
 
 

 7. IZDAJA ODLOČBE 
Če je igrišče primerno za igranje javnih tekem MNZ izda Odločbo. 
Odločitev komisije je dokončna. Odločbo podpiše predsednik MNZ. 
Izdajo odločb (v enotni obliki za vse MNZ) zagotovi NZS. 
Klub domačin je dolžan kopijo odločbe na zahtevo uradnih oseb predložiti pred začetkom vsake 
uradne tekme. 
 
 

 8. POVRAČILO STROŠKOV 
Stroške preregistracije krije NZS v okviru letnega finančnega načrta NZS. Komisije MNZ ogled igrišč  
izvedejo racionalno, tako da nastanejo čim manjši potni stroški.  
Stroške morebitnega drugega/dodatnega  pregleda igrišča gredo v breme kluba. 
 
 

 9. KONČNA NAVODILA 
Ta navodila se smiselno uporabljajo tudi za registracijo novih nogometnih igrišč, zgrajenih po 1.1.2016 
in ki do sedaj niso bila registrirana. Stroški take registracije nogometnega igrišča gredo v breme MNZ. 
 
Po končani preregistraciji NZS uredi zbirko podatkov o vseh igriščih v državi, ki bo na voljo vsem 
nogometnim deležnikom.  

 
 
Brdo pri Kranju, 25.4.2016 
 
Nogometna zveza Slovenije 
Andrej Zalar  l.r. 
Vodja tekmovalnega oddelka NZS 

 

Priloga :  

 - Zapisnik o preregistraciji igrišča 

  

 


