
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 10/20 
 

 

Brdo pri Kranju, 23.03.2020 Št.: 10/20 Ozn.: GP RPČ/SM 

 

 

Zadeva: Vpliv COVID-19 na licenčni sistem in postopke 
 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Odbor za nujne zadeve NZS na seji dne 23.03.2020 sprejel naslednje sklepe: 

 

1. Predpisani roki z določbami 17. in 22. točke Priloge V. ter 21. točke Priloge VIII. Pravilnika o 

licenciranju nogometnih klubov (V6.1 z dne 19.12.2019) se izjemoma podaljšajo: 

- za UEFA tekmovanja iz 31.03.2020 na 30.04.2020, 

- za 1. SNL iz 31.03.2020 na 30.04.2020, 

- za 1. SŽNL iz 31.03.2020 na 30.04.2020, 

- za 2. SNL in 3. SNL iz 15.04.2020 na 15.05.2020. 

2. Predpisani roki postopkov za izvedbo licenciranja, ki so določeni v Prilogi VI Pravilnika o licenciranju 

nogometnih klubov (V6.1 z dne 19.12.2019) se izjemoma ustrezno prilagodijo tako, da se postopki na 

1. in 2. stopnji izvedejo za UEFA, 1. SNL in 1. SŽNL v obdobju 31.03.2020 do 29.05.2020 ter za 2. SNL in 

3. SNL v obdobju 15.04.2020 do 20.06.2020. 

Vsi do sedaj sprejeti in uveljavljeni ukrepi Vlade Republike Slovenije za zajezitev epidemije nalezljive bolezni 

COVID-19 in morebitni drugi ukrepi, ki še bodo stopili v veljavo, v največji možni meri predstavljajo omejitev 

javnega življenja in javnega zbiranja ljudi na območju celotne teritorije Republike Slovenije, s čemer bodo 

neizogibno nastale tudi posledice na področju izpolnjevanja obveznih finančnih licenčnih kriterijev, dokazovanja 

prosilcev za licenco za sezono 2020/2021, da na dan predložitve licenčne dokumentacije (v skladu s 

predpisanimi roki v Pravilniku o licenciranju nogometnih klubov - V6.1 z dne 19.12.2019) nimajo zapadlih in 

neurejenih obveznosti do drugih nogometnih klubov iz prestopnih dejavnosti, ter da nimajo zapadlih in 

neurejenih obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb in obveznosti za socialne prispevke, davke in druge 

dajatve, v skladu z določbami točke 17 in točke 22 Priloge V: Finančni kriteriji in točke 21 Priloge VIII: Obvezni 

licenčni kriteriji za nastopanje članskega moštva v UEFA ženski ligi prvakinj in 1. Slovenski ženski nogometni ligi.  

  

Glede na sklep Izvršnega odbora UEFA z dne 17.03.2020, da se roki za urejanje obveznosti do drugih 

nogometnih klubov iz prestopnih dejavnosti ter obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb in obveznosti za 

socialne prispevke, davke in druge dajatve, za podelitev licence za nastopanje članskega moštva v evropskih 

tekmovanjih pod okriljem UEFA podaljšajo iz 31. marca na 30. april 2020, se predpisani roki dokazovanja 

urejenih obveznosti iz točke 17 in točke 22 Priloge V: Finančni kriteriji ter točke 21 Priloge VIII: Obvezni licenčni 

kriteriji za nastopanje članskega moštva v UEFA ženski ligi prvakinj in 1. Slovenski ženski nogometni ligi 

izjemoma podaljšajo za UEFA tekmovanja, 1. SNL, 1. SŽNL, 2. SNL in 3. SNL. 

 

Prav tako se roki za izvedbo licenčnega postopka (na 1. stopnji in 2. stopnji) iz Priloge VI prilagodijo tako, se 



licenčni postopek za UEFA, 1. SNL in 1. SŽNL izvede v obdobju 31.03.2020 do 29.05.2020 ter za 2. SNL in 3. SNL v 

obdobju 15.04.2020 do 20.06.2020. 

 

Za dodatne informacije vam je na voljo tekmovalno - licenčni sektor v okviru strokovne službe NZS. 

 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Martin Koželj 

Generalni sekretar NZS 

 

 
Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 

- Člani organov in komisij NZS; 

- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS). 

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc; 

- Arhiv, tu. 

 


