
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 15/20 

 

 

Brdo pri Kranju, 11.05.2020 Št.: 15/20 Ozn.: GP RPČ/MČ 

 

 

Zadeva: Nadaljevanje tekmovanja v 1. Slovenski nogometni ligi in Pokalu Slovenije v tekmovalni 

sezoni 2019/2020 

 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 11.05.2020 sprejel naslednje sklepe: 

 

1. Pod pogojem, da so s strani državnih organov dovoljena tekmovanja v najvišjem rangu v nogometu, 

se tekmovalna sezona 2019/2020 v 1. Slovenski nogometni ligi in Pokalu Slovenije nadaljuje po 

naslednjem ključu: 

• 1. SNL v začetku meseca junija 2020; 

• Tekmovanje za Pokal Slovenije v sezoni 2019/2020 se dokonča v spremenjenem formatu (po 

ena tekma v polfinalu in finalna tekma); 

• Kvalifikacije za 1. SNL v tekmovalni sezoni 2020/2021 se bodo odigrale po zaključku 1. SNL v 

tekmovalni sezoni 2019/2020. 

2. Pod pogojem iz prve točke tega sklepa se tekmovalna sezona 2019/2020 podaljša do 31. julija 2020. 

 

3. Podroben koledar tekmovanj v preostanku tekmovalne sezone 2019/2020 bo sprejet takoj po 

dovoljenju državnih organov za izvedbo tekmovanj. 

 

Vlada Republike Slovenije je v zadnjih dneh sprejela Odlok o začasnih pogojih za izvajanje športnih dejavnosti 

(6. maj 2020), ki omogočajo izvajanje procesa športne vadbe registriranim športnikom. Prav tako je Nacionalni 

inštitut za varovanje zdravja izdal priporočila za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za izvajanje 

organizirane vadbe v času epidemije Covid-19 (6. maj 2020), ki pod določenimi pogoji omogočajo opravljanje 

trenažnih aktivnosti nogometnih klubov. 

 

Zgoraj navedeni pogoji in priporočila narekujejo strogo izvajanje navodil in dosledno upoštevanje še veljavnih 

ukrepov, zato je tudi Nogometna zveza Slovenije nogometnim klubom izdala ustrezna priporočila glede 

organizirane vadbe v času, ko o nadaljevanju prvenstva še ni mogoče z gotovostjo trditi. V skladu z 

predstavljenimi navodili je večina klubov 1. SNL pričela z izvajanjem treningov pred nadaljevanjem sezone v 1. 

SNL. 

 

 

 

 



Izvršni odbor NZS je sprejel odločitev o nadaljevanju tekmovalne sezone 2019/2020 v 1. Slovenski nogometni 

ligi in zaključku tekmovanja za Pokal Slovenije in pri tem upošteval dejstvo, da v 1. SNL in v preostalem delu 

tekmovanja za Pokal Slovenije nastopajo klubi, ki so zmožni zagotoviti priporočila NIJZ in NZS glede varovanja 

zdravja udeležencev na nogometnih tekmah.  

Na ta način se prav tako zagotovi dokončanje sezone na nogometnih igriščih in napredovanje v evropska 

klubska tekmovanja v naslednji sezoni. Odločitev sledi tudi navodilom UEFA, da se tekmovanja najvišjega ranga 

zaključijo na nogometnih igriščih, razen če odločitve državnih organov izrecno ne dovoljujejo dokončanja in 

izvedbe tekmovanj. Predlog podrobnega koledarja obeh tekmovanj v preostanku sezone 2019/2020 bo podan v 

sprejem na seji IO NZS takoj po dovoljenju državnih organov za izvedbo tekmovanj. 

 

Zaradi zgoščenega koledarja tekem je Izvršni odbor NZS sprejel tudi odločitev, da se v polfinalu tekmovanja za 

Pokal Slovenije odigra po ena tekma. Obe polfinalni tekmi in finalna tekma Pokala Slovenije se v izogib dodatnih 

stroškov udeležencev odigrajo na Brdu pri Kranju. 

 

Po zaključku morebitnega nadaljevanja tekmovanja v 1. SNL za sezono 2019/2020 so v nespremenjeni obliki 

predvidene tudi kvalifikacije za popolnitev 1. SNL za naslednjo sezono, v skladu z veljavnimi Sklepi za 

tekmovanja v članski kategoriji. 

 

O popolnjevanju in sestavi vseh lig pod okriljem NZS za tekmovalno sezono 2020/2021 bo, tako kot je 

predvideno s predpisi NZS, odločal Izvršni odbor NZS na podlagi športnih rezultatov in rezultatov licenčnih 

postopkov. 

 

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. 

 


