
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 13/20 
 

 

Brdo pri Kranju, 17.04.2020 Št.: 13/20 Ozn.: GP RPČ/SM 

 

 

Zadeva: Vpliv COVID-19 na licenčni sistem in postopke 
 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 17.04.2020 sprejel naslednje sklepe: 

 

1. 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 za licenčno sezono 2020/21 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 30.06.2020 ter za 2. SNL in 3. SNL v obdobju 15.04.2020 do 30.06.2020. 

2. Določbe pododstavka D) i) tretjega odstavka točke 16 v Prilogi V Pravilnika o licenciranju nogometnih 
klubov (V6.1 z dne 19.12.2019) se za licenčno sezono 2020/21 ne izvajajo.  

3. Določba pododstavka B) točke 32 v Prilogi V Pravilnika o licenciranju nogometnih klubov (V6.1 z dne 
19.12.2019) se za licenčno sezono 2020/21 ne izvajajo.  

4. Določbe točk 33 do 40 v Prilogi V Pravilnika o licenciranju nogometnih klubov (V6.1 z dne 19.12.2019) 
se za licenčno sezono 2020/21 ne izvajajo.  
 

Sprejeti in uveljavljeni državni ukrepi za zajezitev epidemije nalezljive bolezni COVID-19 imajo pomembne 

posledice na izvedbo licenčnih postopkov za sezono 2020/21 pri vseh  članicah UEFA. Zato je Izvršni odbor UEFA 

na seji 01.04.2020 sprejel sklep, da se izjemoma za licenčno sezono 2020/21 podaljšajo roki za izvedbo vseh 

potrebnih licenčnih postopkov. Vsi licenčni postopki (na licenčni komisiji 1. stopnje in komisiji 2. stopnje) naj bi 

se tako za UEFA tekmovanja končali do 30.06.2020. Glede na navedeno se predpisani roki iz Priloge VI 

Pravilnika o licenciranju nogometnih klubov prilagodijo tako, da se licenčni postopki za UEFA, 1. SNL in 1. SŽNL 

izvedejo v obdobju 31.03.2020 do 30.06.2020 ter za 2. SNL in 3. SNL v obdobju 15.04.2020 do 30.06.2020. 

 

Pomemben vpliv COVID-19 se kaže tudi na področju priprav in vrednotenja načrtovanih računovodskih 

informacij prosilcev za licenco. Velika negotovost se izkazuje pri načrtovanju računovodskih informacij 

(sestavljene iz načrtovanih izkazov uspeha in načrtovanih izkazov denarnih enot, za obdobje 01.01.2020 do 

30.06.2021) ter pri dokazovanju prosilcev za licenco, da so sposobni neomejeno delovati vsaj do konca sezone, 

za katero se licencirajo. Zato je Izvršni odbor UEFA sprejel sklep, da se predpisana pravila za pripravo 

načrtovanih računovodskih informacij za obdobje 01.01.2020 – 30.06.2021, izjemoma za licenčno sezono 

2020/21, ne izvajajo. Prav tako se za licenčno sezono 2020/21 po sklepu Izvršnega odbora UEFA ne izvajajo 

določila o vrednotenju sposobnosti prosilcev za licenco, da neomejeno deluje vsaj do konca licenčne sezone, za 

katero se licencira (vrednotenje »Going concern«). Glede na navedeno se ustrezna določila Priloge V Pravilnika 

o licenciranju nogometnih klubov (V6.1) za sezono 2020/21 ne izvajajo in se nanašajo na pripravo in 

vrednotenje načrtovanih računovodskih izkazov ter na vrednotenje sposobnosti prosilcev za licenco, da delujejo 

neomejeno vsaj do konca sezone, za katero se licencirajo. 

 



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. 

 


