
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 14/22 
 

 

Brdo pri Kranju, 23.03.2022 Št.: 14/22 Ozn.: GP RPČ 

 

 

Zadeva: Izredni ukrepi v zvezi s postopkom pridobitve licence za tekmovalno sezono 2022/2023 
 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Odbor za nujne zadeve NZS, na seji dne 23.03.2022 sprejel naslednje sklepe: 

1. Določbe 17. in 22. točke Priloge V. ter 21. točke Priloge VIII. Pravilnika o licenciranju nogometnih 

klubov (V6.1) za tekmovalno sezono 2022/2023 se dopolnijo tako, da se dospele obveznosti iz 

prestopnih dejavnosti ter obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb do nogometnih klubov iz Rusije in 

Belorusije, ki jim prosilec za licenco zaradi mednarodne plačilne blokade ne more poravnati svojih 

dospelih obveznosti nastalih pred 31.12.2021 neposredno na transakcijske račune, štejejo (za potrebe 

izdaje ustrezne licence) kot poravnane v celoti na dan roka za predložitev finančne dokumentacije, na 

podlagi terminske opredelitve licenčnega postopka (UEFA/1. SNL/SŽNL – dne 31.03.2022; 2. SNL/3. SNL 

– dne 15.04.2022), če prosilec za licenco dospele obveznosti nakaže na transakcijski račun Nogometne 

zveze Slovenije št. SI56 0279 6026 2279 522 najkasneje do dne 31.03.2022 (postopek za UEFA/1. 

SNL/SŽNL licence) oziroma najkasneje do dne 15.04.2022 (postopek za 2. SNL/3. SNL licence). 

2. NZS v primeru tovrstnih nadomestnih nakazil odpre posebne skrbniške račune v korist končnih 

upravičencev, ki jih ustrezno dokumentirano sporočijo prosilci za licenco hkrati z nakazilom obveznosti. 

3. Stroške odprtja, vodenja in zaprtja skrbniških računov nosi prosilec za licenco. 

 

Prosilec za licenco mora na podlagi 17. in 22. točke Priloge V. ter 21. točke Priloge VIII. Pravilnika o licenciranju 

nogometnih klubov (V6.1) dokazati, da na dan predložitve licenčne dokumentacije (na podlagi terminske 

opredelitve licenčnega postopka za UEFA/1. SNL/SŽNL – 31. marec 2022 ter za 2. SNL/3. SNL – 15. april 2022) 

nima zapadlih obveznosti do nogometnih klubov iz prestopnih dejavnosti ter do zaposlenih in odvisnih oseb. 

 

Izvršni odbor UEFA je dne 25. in 28. februarja 2022 glede na izredne razmere zaradi invazije Rusije na ukrajinsko 

ozemlje sprejel sklepe, da se za ruske reprezentančne ekipe in klube začasno ustavi sodelovanje v tekmovanjih 

UEFA s takojšnjim učinkom in do nadaljnjega. Dne 3. marca 2022 je IO UEFA tudi sklenil, da se na ozemlju 

Belorusije do nadaljnjega ne bodo izvajala tekmovanja UEFA  in da ne smejo prisostvovati gledalci na  tekmah, na 

katerih ekipe iz Belorusije nastopajo kot gostiteljice, prav tako s takojšnjim učinkom. 

 

Poleg tega je več vlad in institucij EU uvedlo mednarodne gospodarske in druge sankcije, ki so in bodo vplivale na 

pravne in fizične osebe iz Rusije in Belorusije. 



Za zagotovitev nadaljevanja in zaključka postopkov licenciranja klubov za sodelovanje v klubskih tekmovanjih 

UEFA 2022/2023 je Komisija za licenciranje klubov UEFA, ki se je sestala v petek dne 18. marca 2022, sprejela 

naslednje odločitve glede izrednih ukrepov: 

 

1) Vzeto je na znanje, da je ukrajinska nogometna zveza do nadaljnjega začasno prekinila klubske postopke 

licenciranja za UEFA klubska tekmovanja v sezoni 2022/23 zaradi izrednih dogodkov in okoliščin, ki niso 

pod nadzorom podeljevalca licenc, kar se šteje za primer višje sile. UEFA administracija bo še naprej 

ocenjevala razvoj razmer in v zvezi s tem predlagala nadaljnje odločitve. 

2) Ruska nogometna zveza in Nogometna zveza Belorusije morata še naprej izpolnjevati svoje obveznosti 

kot podeljevalca licenc v skladu s statutom UEFA in pravilnikom UEFA o licenciranju in finančnem fair 

playu, verzija 2018 (CL&FFP). 

3) V primerih, ko prosilec za licenco ne more na mednarodni ravni prenakazati sredstev na druge 

nogometne klube ali za svoje zaposlene zaradi izrednih dogodkov in okoliščin, ki niso pod nadzorom 

prosilca za licenco, kot je pojasnjeno prej, tako neizpolnjevanje 49. in 50. člena CL&FFP ne bi samodejno 

privedlo do zavrnitve podelitve UEFA licence. UEFA licenco torej lahko podeljevalec licence še vedno 

odobri, če: 

- prosilec za licenco vplača ustrezen znesek zapadlih obveznosti na skrbniški račun, ki ga zagotovi 

podeljevalec licence v korist zadevne stranke; in 

- se deponiranje sredstev opravi v skladu z rokom, ki ga določi podeljevalec licence. 

Navedene ukrepe, ki jih je sprejela in predlagala Komisija za licenciranje klubov UEFA bo obravnaval in dokončno 

sprejel še Izvršni odbor UEFA na seji dne 7. aprila 2022. 

 

Glede na navedeno se utemeljeno predvideva, da bodo te izredne razmere neposredno vplivale na postopke 

licenciranja klubov za klubska tekmovanja UEFA/1. SNL/SŽNL/2. SNL in 3.SNL za sezono 2022/2023. 

 

Zlasti bi bilo lahko ovirano izpolnjevanje in dokazovanje finančnih kriterijev po določbah 17. in 22. točke Priloge 

V. ter 21. točke Priloge VIII. Pravilnika o licenciranju nogometnih klubov (V6.1). Z namenom olajšanja postopkov 

in pridobitve ustrezne licence za sezono 2022/2023 je Odbor za nujne zadeve NZS sklenil, da se licenca lahko 

podeli, če prosilec za licenco izpolni svoje dospele obveznosti na zgoraj navedeni način. 

 

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. 

 


