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PRAVILNIK O INFRASTRUKTURNIH KRITERIJIH ZA 1. ČLANSKO LIGO MNZ MARIBOR 
 

Za tekmovanje 1. Članske lige MNZ Maribor se na podlagi Infrastrukturni kriteriji NZS (Priloga II k Pravilniku o 

licenciranju nogometnih klubov) in Pravilnika o splošnih minimalnih infrastrukturno – varnostnih kriterijih za 

tekmovanja MNZM ter potreb na terenu določajo dodatni oz. natančnejši infrastrukturni kriteriji. 

1. člen (štadion za 1. Člansko ligo MNZM) 

Klub mora imeti na voljo ustrezen štadion za igranje uradnih tekem 1. Članske lige MNZM in nacionalnih 

tekmovanj. V ta namen mora klub izpolnjevati enega od spodnjih pogojev, in sicer: 

a) je lastnik štadiona ali 

b) ima z lastnikom enega ali več štadionov sklenjeno pisno pogodbo o uporabi objekta za svoje potrebe. 

Pogodba mora zagotavljati nemoteno uporabo štadiona za tekmovanja v trajanju celotne tekmovalne 

sezone. 

Štadion mora biti v Republiki Sloveniji na območju delovanja Medobčinske nogometne zveze Maribor in mora 

izpolnjevati vse minimalne zahteve, določene s tem pravilnikom in pravilniki NZS. 

V izrednih, nepredvidljivih situacijah se lahko s strani IO MNZ Maribor za določeno obdobje (največ enega leta) 

odobri izjema glede na določilo iz prejšnjega odstavka tega člena.  

2. člen (dostop do uradnih prostorov) 

Štadion mora obema ekipama, sodnikom, delegatu in drugim uradnim osebam zagotavljati neposreden, 

zaseben in varen dostop iz parkirišča do garderob ter od garderob do igralne površine in obratno. 

3. člen (velikost igralne površine) 

Igrišče mora biti registrirano in mora imeti naslednje mere: 100m – 105m x 60m – 68m.  

Na štadionih, kjer igralne površine ni mogoče razširiti zaradi tehničnih razlogov konstrukcijske narave (npr. 

atletska steza, betonske ovire, ipd.) lahko IO MNZ Maribor za igranje uradnih tekem 1. Članske lige MNZ Maribor 

izjemoma odobri tudi igrišče, ki je bilo registrirano pred 1.1.2017 in od predpisanih mer iz prejšnjega odstavka 

odstopa za največ 2m v dolžino in/ali širino. 

4. člen (igralna površina in nogometna vrata) 

Igralno površino mora v celoti pokrivati bodisi naravna igralna površina (stoodstotna naravna trava), ojačana 

naravna trava (hibrid) ali umetna trava za nogometna igrišča.  

Igralna površina mora biti:  

- povsem ravna,  

- v dobrem stanju,  

- primerna za igranje skozi celotno tekmovalno leto,  

- zelene barve (v primeru umetne trave).  
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 Stran 2 Pravilnik o infrastrukturnih kriterijih za 1. Člansko ligo MNZ Maribor 

Uradne tekme na igriščih z umetno travo se lahko igrajo le na podlagi dovoljenja ustreznih organov NZS oz. MNZ 

Maribor. 

Nogometna vrata morajo biti narejena in postavljena v skladu z IFAB – FIFA Pravili nogometne igre (Pravilo 01). 

5. člen (travnati rob in površina za ogrevanje rezervnih igralcev) 

Igralna površina mora imeti travnati rob, in sicer:  

a) najmanj 1,5 m za igralne površine brez atletske steze;  

b) najmanj 0,5 m za igralne površine z atletsko stezo.  

Površina za ogrevanje rezervnih igralcev mora biti praviloma na voljo ob vzdolžni črti za prvim pomočnikom 

sodnika. Pokrivati jo mora naravna ali umetna trava, ki mora biti varno pritrjena na tla in v najboljšem primeru 

enake vrste kot igralna površina.  

Če ob vzdolžni črti za prvim pomočnikom sodnika ni na voljo zadostne površine, mora za ogrevanje rezervnih 

igralcev biti predviden prostor:  

- za enim od vrat, za oglasnimi panoji (če so ti nameščeni), oz. izjemoma pred njimi, če za njimi ni dovolj 

prostora;  

- druga travnata površina (znotraj štadiona) v neposredni bližini (npr. ob zunanji strani atletske steze). 

6. člen (oddaljenost igrišča od ograj ali drugih ovir) 

Oddaljenost vzdolžnih črt igralne površine od ograj ali drugih ovir mora biti najmanj 2 m, priporoča pa se vsaj    

3 metre.  

Oddaljenost prečnih črt igralne površine od ograj ali drugih ovir mora biti najmanj 3 metre.  

Vse površine tik ob igralni površini morajo biti varne za igralce in sodnike.  

Vsa oprema (klopi za rezervne igralce, atletske naprave, ipd) ob robu igrišča in z njo povezani strukturni elementi 

morajo biti nameščeni oz. ustrezno zaščiteni tako, da ne predstavljajo nikakršne nevarnosti za igralce, sodnike 

ali uradne osebe kluba. Vsaka betonska ali kamnita ograja, ki je od vzdolžnih ali prečnih črt oddaljena manj kot 

5m, mora v vsakem primeru biti ustrezno zaščitena (najmanj do višine 2m). 

7. člen (klopi za rezervne igralce) 

Zagotovljeni morata biti dve (2) ločeni pokriti klopi za vsako moštvo in strokovno vodstvo (uradne osebe) in sicer 

z najmanj dvanajstimi (12) individualnimi sedeži ali pokriti klopi v dolžini najmanj šestih (6) metrov. 

Za delegata in/ali četrtega sodnika mora biti med klopema za rezervne igralce pripravljen pokrit prostor z dvema 

sedežema.  

8. člen (razsvetljava) 

Uradne tekme pod razsvetljavo se lahko v 1. Članski ligi MNZ Maribor igrajo le na podlagi dovoljenja Komisije za 

objekte MNZ Maribor in ustreznega organa MNZ Maribor za tekmovanja pod okriljem MNZ Maribor.  

Prosilec za dovoljenje igranja tekem pod razsvetljavo je dolžan dostaviti certifikat o ustreznosti razsvetljave z 

meritvami horizontalne in vertikalne osvetljenosti štadiona (na 96 točkah površine). 

Razsvetljava mora v povprečju zagotavljati minimalno 200 lux.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Stran 3 Pravilnik o infrastrukturnih kriterijih za 1. Člansko ligo MNZ Maribor 

9. člen (garderobni prostori, kopalnice in sanitarije) 

Na štadionu morajo biti na razpolago naslednji garderobni prostori za vsa moštva: 

- dve (2) garderobi v velikosti najmanj 20 m2 (navedena površina ne vključuje površine kopalnic in 

sanitarij).  

10. člen (kopalnice in sanitarije – garderobe ekip) 

V vsaki garderobi mora biti kopalnica z najmanj tremi (3) tuši in sanitarije, ki morajo biti dostopni neposredno 

iz garderobe. V kopalnici mora biti zagotovljena zadostna količina vroče vode. 

Kapaciteta bojlerja za vročo vodo na posamezno kopalnico mora biti najmanj 300 l.  

11. člen (garderoba, kopalnica in sanitarije – sodnikov) 

Sodniki morajo imeti na voljo garderobni prostor v velikosti najmanj 10 m2 (navedena površina ne vključuje 

površine kopalnic in sanitarij).   

Potrebna opremljenost: zadostno število sedišč, obešalnikov, pisalna miza, ena prha, eno stranišče s školjko. 

Iz garderobe mora biti zagotovljen neposreden dostop do kopalnice in sanitarij. V kopalnici mora biti 

zagotovljena zadostna količina vroče vode. 

Kapaciteta bojlerja za vročo vodo na kopalnico za sodnike mora biti najmanj 80 l.  

12. člen (pisarna za delegata) 

Štadion mora imeti poseben prostor namenjen delu delegata, z enostavnim dostopom do garderob obeh ekip 

in sodnikov, ki je opremljen z mizo, vsaj dvema (2) stoloma, ustrezno računalniško strojno in programsko 

opremo, vtičnico, internetno povezavo in fotokopirnim strojem. 

13. člen (ogrevanje in druga opremljenost prostorov) 

Vsi prostori, ki se nahajajo na površinah namenjenim igralcem, sodnikom in drugim uradnim osebam, morajo 

biti dobro osvetljeni, prezračeni in/ali ogrevani ter jasno označeni z napisi. 

14. člen (mesta za snemanje in prenos tekem) 

Štadion mora zagotavljati ustrezne pogoje za snemanje in prenos tekem.  

V ta namen je potrebno na sredini igrišča zagotoviti stabilno pokrito snemalno ploščad in z neoviranim 

pogledom po celotni površini za osebje ter TV kamero(e) in sicer mora biti glavna snemalna ploščad s streho v 

minimalnih merah 4 metre širine x 2 metra globine in na vsaj 3 metrih višine.  

Ob tem je potrebno na glavni snemalni ploščadi zagotoviti vsaj eno delovno mizo v dolžini najmanj 180 cm in 

dva stola za delo komentatorja in montažerja slike, tri priključke na elektriko ter dobro delujočo in brezplačno 

internetno povezavo. 

15. člen (mesto za podajanje izjav) 

Za podajo izjav igralcev in/ali trenerjev mora biti zagotovljeno vsaj eno primerno pokrito in ustrezno osvetljeno 

mesto (med igriščem in garderobami). Ta prostor mora biti vsaj 3 metre globok in 3 metre širok.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Stran 4 Pravilnik o infrastrukturnih kriterijih za 1. Člansko ligo MNZ Maribor 

16. člen (parkirišča) 

Zagotovljena morajo biti naslednja parkirišča: 

- Za vozila obeh moštev, strokovno osebje in uradne osebe; 

- Za intervencijsko vozilo oz. vozilo za prevoz poškodovanih oseb; 

- Za medije oz. TV ekipo. 

17. člen (ozvočenje in semafor) 

Štadion mora imeti primerno ozvočenje in semafor za objavo rezultatov. 

18. člen (drogovi za zastave) 

Štadion mora biti opremljen z najmanj tremi drogi za zastave ali kakšno drugo primerno strukturo, ki omogoča 

izobešanje treh zastav. 

19. člen (prehodne in končne določbe) 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnevom sprejema na seji IO MNZM, uporabljati pa se začne s 1. 7. 2022.  

 

 

 

Maribor, 7. 3. 2022 

 

 

                                                                                                                                                                   Dejan Germič 

Predsednik MNZ Maribor 

 
 

 

 


