
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 61/20 
 

Brdo pri Kranju, 06.11.2020 Št.: 61/20 Ozn.: TEKM RPČ 

 

 

Zadeva: Pojasnilo glede nadaljevanja tekmovanj pod okriljem NZS 
 
 

Spoštovani, 

 

Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji sprejela spremembe k omejitvam za zajezitev epidemije novega 

koronavirusa. Z današnjim dnem je namreč na seznamu izjem pri poklicnem in vrhunskem športu tudi futsal, kar 

pomeni, da se bo državno prvenstvo v 1. slovenski futsal ligi in 1. slovenski ženski futsal ligi nadaljevalo v drugi 

polovici novembra.  

 

Po sestanku s klubi 2. SNL pa se v letošnjem letu dokončno prekinja prvenstvo v 2. SNL, enaka odločitev pa se je 

sprejela tudi za ostala tekmovanja pod okriljem NZS.  

 

Tekmovanja, ki se nadaljujejo: 

• Prva liga Telekom Slovenije, 

• 1. slovenska ženska liga (1. SŽNL), 

• 1. slovenska futsal liga (1. SFL), 

•            1. slovenska ženska futsal liga (ŽFL). 

 

Tekmovanja, ki se prekinjajo in se bodo nadaljevala v 2021: 

• Pokal Pivovarna Union, 

• 2. slovenska nogometna liga, 

• Ženski pokal Slovenije, 

• 3. slovenska nogometna (vzhod in zahod), 

• 1. slovenska mladinska liga, 

• 1. slovenska kadetska liga, 

• 2. slovenska mladinska liga (vzhod in zahod), 

• 2. slovenska kadetska liga (vzhod in zahod), 

• Mladinski pokal (se za sezono 2020/21 ne odigra), 

• Liga U15 (vzhod in zahod), 

• Liga deklet U17, 

• Liga deklic U15, 

• Liga deklic U13. 

 



Tekmovanja, ki se bodo nadaljevala takoj, ko bodo dopuščale razmere: 

• Futsal pokal, 

• 2. slovenska futsal liga, 

• Futsal liga U19, 

• Futsal liga U17, 

• Futsal liga U15, 

• Futsal liga U13. 

 
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  
 

 


