
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 34/20 
 

 

Brdo pri Kranju, 01.07.2020 Št.: 34/20 Ozn.: GP ET/DP 

 

 

Zadeva: Subvencioniranje klubov 1. SNL in 2. SNL za aktivno vključevanje mladih igralcev v 

prvenstvena tekmovanja NZS za tekmovalno sezono 2020/2021 
 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 29.06.2020 sprejel naslednje sklepe, ki se nanašajo na sklepe 

o subvencioniranju klubov 1. SNL in 2. SNL za aktivno vključevanje mladih igralcev v prvenstvena tekmovanja 

NZS za tekmovalno sezono 2020/2021, kot sledi v nadaljevanju in sicer: 

 

1. Klubom 1. Slovenske nogometne lige (1. SNL), ki bodo v tekmovalni sezoni 2020/2021 v prvenstveno 

tekmovanje NZS aktivno vključevali mlade igralce do 21 let, se razdeli finančna vzpodbuda v skupni višini 

250.000 EUR v skladu z naslednjimi kriteriji: 

 

• da gre za igralce rojene po 01.01.1999, ki imajo pravico nastopa za slovensko nogometno 

reprezentanco; 

• posamezni klub, ki izpolni kriterij, da njegovi mladi igralci do 21 let (skladno z opredelitvijo mladih 

igralcev v prvi alineji 1. točke tega sklepa) v celotni tekmovalni sezoni 2020/2021 odigrajo najmanj 8.100 minut 

oz. v povprečju vsaj 225 minut na posamezno tekmo je upravičen do vzpodbude v višini 20.000 EUR, 

• preostala sredstva v višini 50.000 EUR in celotni znesek morebiti nerazporejenih zneskov iz druge 

alineje 1. točke tega sklepa se razdeli med klube po kriteriju števila presežnih minut (nad 8.100) mladih igralcev 

posameznega kluba, pri čemer se skupna vrednost preostalih sredstev in morebiti nerazporejenih zneskov iz 

druge alineje 1. točke tega sklepa deli z vsoto vseh presežnih minut vseh klubov ter se tako izračunana vrednost 

presežne minute pomnoži s številom presežnih minut posameznega kluba. 

 

2. Klubom 2. Slovenske nogometne lige (2. SNL), ki bodo v tekmovalni sezoni 2020/2021 v prvenstveno 

tekmovanje NZS aktivno vključevali mlade igralce do 21 let, se dodeli finančna vzpodbuda v skupni višini 

220.000 EUR v skladu z naslednjimi kriteriji: 

 

• da gre za igralce rojene po 01.01.1999, ki imajo pravico nastopa za slovensko nogometno 

reprezentanco; 

• posamezni klub, ki izpolni kriterij, da njegovi mladi igralci do 21 let (skladno z opredelitvijo mladih 

igralcev v prvi alineji 2. točke tega sklepa) v celotni tekmovalni sezoni 2020/2021 odigrajo najmanj 9.450 minut 

oz. v povprečju vsaj 315 minut na posamezno tekmo je upravičen do vzpodbude v višini 11.000 EUR, 

 



 

 

 

 

• preostala sredstva v višini 44.000 EUR in celotni znesek morebiti nerazporejenih zneskov iz druge 

alineje 2. točke tega sklepa se razdeli med klube po kriteriju števila presežnih minut (nad 9.450) mladih igralcev 

posameznega kluba, pri čemer se skupna vrednost preostalih sredstev in morebiti nerazporejenih zneskov iz 

druge alineje 2. točke tega sklepa deli z vsoto vseh presežnih minut vseh klubov ter se tako izračunana vrednost 

presežne minute pomnoži s številom presežnih minut posameznega kluba. 

 

3. Upravičenost za zgoraj navedena finančna sredstva se ugotavlja na podlagi uradnih podatkov NZS po 

zaključku prvenstvenih tekmovanj v 1. SNL in 2. SNL v tekmovalni sezoni 2020/2021. 

 

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. 

 
 
 

 


