
 

 

 

 

 

 
 

Okrožnica 07/21 

 

 

Brdo pri Kranju, 26.02.2021 Št.: 07/21 Ozn.: GP RPČ 

 

 

Zadeva: Vpliv COVID-19 na licenčni sistem in licenčne postopke za sezono 2021/22 
 

 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 25.02.2021 sprejel sledeče sklepe:  

 

1. 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 2021/22 spremenijo tako, da se 

glasijo: 

D)   če izraža revizorjevo poročilo v zvezi s časovno neomejenostjo delovanja  mnenje s pridržkom, 

je potrebno licenco zavrniti, razen če: 

i) je predloženo kasnejše revizijsko mnenje brez pridržka v zvezi z istim poslovnim 

letom ali je podeljevalec licence prejel in pozitivno ocenil dodatne dokumentarne 

dokaze, ki kažejo na sposobnost prosilca za licenco, da nadaljuje kot delujoča 

pravna oseba, vsaj do konca sezone, ki se licencira. Dodatni dokumentarni dokazi 

vključujejo najmanj informacije, opisane v točkah od 33. do 40. (načrtovane 

računovodske informacije); 

 

2. Določba točke 28 v Prilogi V Pravilnika o licenciranju nogometnih klubov (V6.1 z dne 19.12.2019) se 

za licenčno sezono 2021/22 dopolni s četrtim in petim  odstavkom, ki se glasita:  

Prosilcu za licenco za sezono 2021/22, ki ima zapadle neporavnane obveznosti na dan predložitve 

licenčne dokumentacije do zaposlenih in odvisnih oseb ter zapadle neporavnane obveznosti za 

socialne prispevke, davke in druge dajatve, se licenca kljub navedenemu lahko podeli, če prosilec 

za licenco:  



- dokaže, da skupni znesek neporavnanih zapadlih obveznosti predstavlja do 15% vseh 

pogodbenih obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb (vključno s socialnimi prispevki, 

davki in drugimi dajatvami) izkazanih v letnih računovodskih izkazih za leto 2020; 

- predloži seznam zaposlenih in odvisnih oseb, do katerih ima prosilec za licenco zapadle 

neporavnane obveznosti, ter višino teh obveznosti; 

- predloži terminski načrt plačila teh obveznosti, ki morajo biti plačane najkasneje do 

30.06.2021; 

- predloži izjavo poslovodstva prosilca za licenco (poročevalskega subjekta) o potrditvi 

terminskega načrta plačil teh obveznosti. 

 

Postopke ocenjevanja v zvezi s četrtim odstavkom te točke izvede revizor na osnovi dogovorjenih 

postopkov (UEFA in 1. SNL) in podeljevalec licence (1. SŽNL, 2. SNL in 3. SNL). 

 

3. Novi četrti in peti odstavek točke 28 v Prilogi V Pravilnika o licenciranju nogometnih klubov (V 6.1. 

z dne 19.12.2019) se za licenčno sezono 2021/22 uporabljata tudi pri podelitvi licence za nastopanje 

članskega moštva v UEFA ženski ligi prvakinj in 1. SŽNL. 

 

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. 

 
 


