
 

 
 
 
 
 

Okrožnica 22/21 
 
 
Brdo pri Kranju, 21. 5. 2021 Št.: 22/21 Ozn.: GP RPČ 

 
 

Zadeva: Sprememba tekmovalnega sistema v Pokalu Slovenije s tekmovalnim letom 2022/2023 
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je Skupščina NZS dne 20. 5. 2021 sprejela spremembo tekmovalnega sistema v Pokalu 
Slovenije s tekmovalnim letom 2022/2023 dalje, kar je predhodno potrdil Izvršni odbor NZS dne 6. 5. 2021.  

Pokal Slovenije na članskem nivoju predstavlja daleč najbolj množično nogometno tekmovanje pod okriljem NZS 
in MNZ. V želji po večji popularizaciji nogometa, tudi v krajih, kjer se ne igra nogomet najvišjega ranga, se je 
Skupščini predlagal tekmovalni sistem, po katerem bi se Pokal Slovenije izvedel v eni tekmovalni sezoni tako na 
MNZ kot na NZS nivoju. 

Predkrog, 1. krog in 2. krog bodo izvedeni znotraj posamezne MNZ, zanimivost Pokala bi se s tem še dodatno 
dvignila, saj bi vsaj ena ekipa iz matične zveze vsako sezono lahko odigrala tekmo tudi z ekipo iz Prve lige oziroma 
z ekipo, ki nastopa v evropskih tekmovanjih. S 3. krogom (šestnajstina finala) se Pokalno tekmovanje začne izvajati 
pod okriljem NZS. Od tega kroga naprej bodo obvezni tudi zdravniški pregledi. 

Žreb ni več delegiran, kar pomeni, da ni več nosilcev / nenosilcev ter da nižjeligaš ni več avtomatično domačin. 

Tekmovalni sistem: 

o Predkrog 

o 1. krog – 120 ekip (zmagovalci predkroga in 6 ekip 1. SNL); 

o 2. krog – 64 ekip (zmagovalci prvega kroga in 4 ekipe, ki zastopajo Slovenijo v UEFA tekmovanjih); 

o 3. krog – 1/16 finala – 32 ekip; 

o 4. krog – 1/8 finala – 16 ekip; 

o 5. krog – 1/4 finala – 8 ekip; 

o 6. krog – 1/2 finala 

o 7. krog – finale  

o v vseh krogih se odigra ena tekma (ni povratnih tekem). 
 
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. 

 


