
 

 
 
 
 
 

Okrožnica 41/21 
 
 
Brdo pri Kranju, 04.09.2021 Št.: 41/21 Ozn.: GP RPČ 

 
 

Zadeva: COVID-19 | Sklepi za tekmovanja v sezoni 2021/2022 
 
Spoštovani, 
 
z namenom, da se varuje zdravje vseh udeležencev in se hkrati zagotovi regularno odigravanje tekem je Izvršni 
odbor NZS na seji dne 04.09.2021 sprejel COVID-19 sklepe za tekmovanja v 1. SNL za TL 2021/2022 in COVID-19 
sklepe za tekmovanja v 2. SNL, 3. SNL, Pokalu Slovenije ter mladinskih in ženskih kategorijah za TL 2021/2022. 
 
Vse tekme v tekmovanjih pod okriljem NZS morajo biti organizirane v skladu z veljavnimi odloki Vlade RS in 
priporočili NIJZ ter NZS navodili za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji (COVID-19). 
 
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 

 
  

Prilogi: 
- COVID-19 - Sklepi za tekmovanja v 1. SNL za TL 2021/2022; 
- COVID-19 - Sklepi za tekmovanja v 2. SNL, 3. SNL, Pokalu Slovenije ter mladinskih in ženskih kategorijah v TL 2021/2022. 

 
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. 

 
 
 
 
 



 

COVID-19 – SKLEPI ZA TEKMOVANJA V 1. SNL 
 

A. SEZNAM IGRALCEV IN PRAVICA NASTOPA 

(1) Klub 1. SNL je dolžan sproti ažurirati seznam stalnih igralcev članske ekipe kluba (t.i. »seznam stalnih številk«) in 
ga dostaviti vodstvu tekmovanja. Na seznam igralcev mora biti ves čas tekmovanja obvezno uvrščenih najmanj 
20 igralcev. 

(2) Pravico nastopa na tekmi 1. SNL imajo samo igralci, ki so na »seznamu stalnih številk« in na dan tekme 
izpolnjujejo pogoje, ki jih predpisuje vlada RS za udeležbo športnikov na tekmovanjih.    

B. TESTIRANJE  

(1) Vodstvo tekmovanja ima pristojnost, da v primeru pojava okužb igralcev ali uradnih oseb kluba z virusom Sars-
CoV-2 po svoji presoji odredi obvezno testiranje vseh igralcev in uradnih oseb kluba na prisotnost virusa Sars-
Cov-2 (v nadaljevanju testiranje), pri čemer lahko odredi, da se testiranje izvede preko izvajalca, ki ga pooblasti 
vodstvo tekmovanja in v terminu, ki ga določi vodstvo tekmovanja.  

(2) Vodstvo tekmovanja ima pristojnost, da odredi in izvede testiranja vseh igralcev in uradnih oseb klubov tudi pred 
posamezno ali vsemi tekmami posameznega kroga prvenstva. 

C. DELEGIRANJE IN PRESTAVITVE TEKEM 

(1) V primeru, da je enemu ali več igralcem ali uradnim osebam kluba zaradi okužbe s Sars-CoV-2 ali stika z okuženo 
osebo odrejena izolacija ali karantena, bo tekma odigrana v prvotno delegiranem terminu, razen v primeru, da 
ima klub manj kot 14 igralcev (vključno z vsaj enim vratarjem) s »seznama stalnih številk«, katerim ni odrejena 
izolacija ali karantena in so bili negativni na prisotnost virusa Sars-CoV-2 v okviru testiranj iz točke B.  

(2) V primeru iz prvega odstavka te točke se tekma prestavi in mora biti odigrana v prvem prostem terminu, vendar 
ne prej kot pet (5) dni od zadnjega dne, ko ima klub nezadostno število igralcev.  

(3) Vodstvo tekmovanja lahko sprejme odločitev, da se na naslednji možni prosti termin prestavi tudi prva tekma, ki 
sledi zaključeni izolaciji ali karanteni iz prvega odstavka te točke.  

(4) V primeru, da ima ekipa 14 ali več igralcev, katerim ni odrejena izolacija ali karantena in so negativni na prisotnost 
virusa Sars-CoV-2, se tekma odigra. Če se tekma ne odigra, je klub disciplinsko odgovoren, tekma pa se registrira 
z rezultatom 3:0 v korist nasprotne ekipe. 

(5) Klubi so o nezadostnem številu igralcev dolžni obvestiti strokovno službo NZS nemudoma po nastanku dogodka. 
Za resničnost in točnost posredovanih podatkov je klub disciplinsko odgovoren. 

D. TEKME MLADINSKIH IN KADETSKIH SELEKCIJ 

Popolnjevanje članske ekipe ne vpliva na odigravanje mladinskih in kadetskih tekem. Navedeno pomeni, da uvrstitev 
mladincev ali kadetov na seznam stalnih igralcev članske ekipe ni razlog za prestavitev tekem navedenih starostnih 
kategorij. 

E. ZAKLJUČEK TEKMOVANJA IN POPOLNJEVANJE LIGE 

V primeru, da tekmovanja iz katerega koli razloga ne bo mogoče dokončati, bo Izvršni odbor NZS sprejel ustrezne 
sklepe o končni razvrstitvi ter napredovanju in izpadanju skladno s pravili o popolnjevanju lig. 



 

COVID-19 – SKLEPI ZA TEKMOVANJA V 2. SNL, 3. SNL, POKALU SLOVENIJE  
TER MLADINSKIH IN ŽENSKIH KATEGORIJAH  

 

A. DELEGIRANJE IN PRESTAVITVE TEKEM 

(1) V primeru, da je enemu ali več igralcem ali uradnim osebam kluba zaradi okužbe s Sars-CoV-2 ali stika z okuženo 
osebo odrejena izolacija ali karantena ali je izdano priporočilo NIJZ za samoizolacijo igralcev, bo tekma odigrana 
v prvotno delegiranem terminu, razen v primeru, da ima klub manj kot 14 igralcev (vključno z vsaj enim 
vratarjem) s pravico nastopa za posamezno starostno kategorijo, katerim ni odrejena 
izolacija/karantena/samoizolacija.  

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka te točke se tekma prestavi in mora biti odigrana v prvem prostem terminu, 
vendar ne prej kot pet (5) dni od zadnjega dne, ko ima klub nezadostno število igralcev.  

(3) V primeru, da ima ekipa 14 ali več igralcev, katerim ni odrejena izolacija/karantena/samoizolacija, se tekma 
odigra. Če se tekma ne odigra, je klub disciplinsko odgovoren, tekma pa se registrira z rezultatom 3:0 v korist 
nasprotne ekipe. 

(4) Klubi so o nezadostnem številu igralcev dolžni obvestiti strokovno službo NZS nemudoma po nastanku dogodka. 
Za resničnost in točnost posredovanih podatkov je klub disciplinsko odgovoren. 

B. IGRANJE TEKEM V REPREZENTANČNIH TERMINIH 
Ne glede na določilo 15. člena Tekmovalnega pravilnika NZS, lahko vodstvo tekmovanja na predlog ene od ekip tekmo 
preloži, če je v reprezentanco povabljenih najmanj pet (5) igralcev ekipe, ki predlaga preložitev. 

C. ZAKLJUČEK TEKMOVANJ IN POPOLNJEVANJE LIG 
(1) V primeru, da tekmovanja ne bo možno odigrati v skladu s sprejetim koledarjem, bo Izvršni odbor NZS sprejel 

sklepe o ustrezni spremembi formatov in koledarja tekmovanj. 

V primeru, da tekmovanja iz katerega koli razloga ne bo mogoče dokončati, bo Izvršni odbor NZS sprejel ustrezne 
sklepe o končni razvrstitvi ter napredovanju in izpadanju skladno s pravili o popolnjevanju lig. 


