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LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV 
 
LICENČNI ODDELEK NZS 
 
Okrožnica št. 16 
 

       Ljubljana, 02.02.2004 
 
 
Nogometnim klubom 
1.SNL, 2.SNL in 3.SNL 
 
 
Zadeva: Dodatni sklepi IO UEFA o finančnih kriterijih F.02 in F.03 in 
finančnih kriterijih II.faze 
 
 
Spoštovani ! 
 
Z okrožnico št. 12  smo Vas obvestili o dodatnih sklepih IO UEFA glede izpolnjevanja 
finančnih obveznosti (F.02, F.03). Med pomembnejšimi sklepi IO UEFA so bili 
predvsem (povzetek okrožnice št.12): 

1. Za prvo licenčno sezono v evropskem nogometu 2004/05 se dovoljuje 
določena mera odstopanja in fleksibilnost pri obravnavanju finančnih kriterijev 
F.02 (obveznosti iz prestopnih dejavnosti) in F.03 (obveznosti do zaposlenih in 
odvisnih oseb) z vidika pravila 'nobenih zapadlih obveznosti v nobenem 
trenutku'. 

2. Prosilec za licenco izpolnjuje določila finančnih kriterijev F.02 in F.03 za 
pridobitev UEFA licence za sezono 2004/05, v kolikor: 

• redno, v pogodbeno dogovorjenih rokih, poravnava pogodbene obveznosti 
iz prestopnih dejavnosti in obveznosti do zaposlenih in odvisnih oseb; 

• predloži pisni dogovor med prosilcem za licenco in upnikom o odlogu plačila 
obveznosti; 

• ima prosilec za licenco neporavnane obveznosti iz prestopnih dejavnosti in 
do zaposlenih oz.odvisnih oseb, ki izhajajo iz nedokončanih postopkov pri 
davčnih, sodnih ali drugih pristojnih institucijah oz. iz nedokončanih postopkov 
v okviru NZS, UEFA ali FIFA. 

3. Pravilo 'nobenih zapadlih obveznosti v nobenem trenutku' pri izpolnjevanju 
finančnih kriterijev F.02 in F.03 stopi v veljavo v celoti v licenčnem postopku 
za pridobitev UEFA licence za sezono 2005/06 (finančno leto 2004). 

4. Pravilo 'nobenih zapadlih obveznosti v nobenem trenutku' v principu 
pomeni, da vsakršna zapadla obveznost pomeni neizpolnjevanje licenčnih 
kriterijev in s tem posledično tudi zavrnitev vloge za pridobitev licence. 
Teoretično pravilnik ne razlikuje med manjšo zamudo pri izpolnjevanju 
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obveznosti in več mesečnimi težavami pri izpolnjevanju zapadlih obveznosti, ki 
resno ogrozijo finančno poslovanje prosilca za licenco. V praksi pa lahko pride 
do manjših zamud tudi zaradi tehničnih težav, ki niso povezane s prosilcem za 
licenco in zato prosilec za licenco zanje ne more nositi odgovornosti.  

5. IO UEFA je sprejel uradno tolmačenje obravnavanega pravila v okviru 
finančnih kriterijev F.02 in F.03.  

Zapadla obveznost v okviru licenčnega sistema ni razlog za neizpolnjevanje 
finančnih kriterijev F.02 in F.03, v kolikor prosilec za licenco v roku 30 (trideset) 
dni od dneva zapadlosti:  

• poravna zapadle obveznosti iz prestopnih dejavnosti oz. do zaposlenih in 
odvisnih oseb, 

• sklene pisni dogovor z upnikom o odlogu plačila zapadlih obveznosti, 

• dokaže, da ima za konkretne zapadle obveznosti nedokončane postopke pri 
davčnih, sodnih ali drugih pristojnih institucijah oz. nedokončane postopke v 
okviru NZS, UEFA ali FIFA. 

 

* * * * * 

Pravilo 'nobenih zapadlih obveznosti v nobenem trenutku': 

Izvršni odbor UEFA je na podlagi podrobnih analiz, dne 10.12.2003 (okrožnica, z dne 
26.01.2004) sprejel naslednji sklep: 

• določilo, da pravilo 'nobenih zapadlih obveznosti v nobenem trenutku' stopi 
v veljavo v celoti v licenčnem postopku za pridobitev UEFA licence za 
sezono 2005/06 (finančno leto 2004), ki je bilo opredeljeno v okrožnici št.12 
(točka 3), je do nadaljnjega preklicano; 

• to praktično pomeni, da določilo iz okrožnice št.12 (točka 5.), da ima 
prosilec za licenco 30 (trideset) dnevni rok za izpolnitev zapadlih 
obveznosti, velja tako za licenčno sezono 2004/2005, kot tudi vse nadaljnje 
sezone do preklica. 

 

Finančni kriteriji II.faze: 

Pravilnik za licenciranja nogometnih klubov UEFA in NZS predvideva uveljavitev 
finančnih kriterijev v 3 (treh) fazah: 

• I.faza: UEFA (od 2004/05 dalje), 1.SNL (od 2005/06 dalje); 

• II.faza: UEFA (od 2006/07 dalje), 1.SNL (od 2007/08 dalje); 

• III.faza: UEFA (po sezoni 2006/07), 1.SNL (po sezoni 2007/08); 

Večstopenjski pristop omogoča nogometnim zvezam in klubom prehodno obdobje za 
prilagoditev na vse obvezne finančne kriterije. 
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Izvršni odbor UEFA je, dne 10.12.2003 (okrožnica, z dne 26.01.2004), na podlagi 
podrobne analize sprejel naslednje sklepe: 

• Uveljavitev finančnih kriterijev II.faze je odložena in ne bo stopila v veljavo 
za UEFA tekmovanja od sezone 2006/07 oz. za 1.SNL od sezone 2007/08 
dalje. 

• UEFA bo skupaj s strokovnjaki pripravila nov finančni koncept, ki bo omogočil 
uresničitev osnovnih ciljev na finančnem področju. Nov finančni koncept bo 
obravnaval IO UEFA marca 2004. 

• Odločitev je bila sprejeta z namenom, da se nogometne zveze in klubi na podlagi 
praktičnih izkušenj bolje prilagodijo najprej finančnim kriterijem I.faze. 

 

Prosimo Vas, da upoštevate navedene sklepe IO UEFA in v primeru vprašanj ali 
dodatnih informacij kontaktirate licenčni oddelek NZS. 
 
 
S spoštovanjem,  

 
 

Nogometna zveza Slovenije 
            
 
Siniša Mitrović l.r.        Dane Jošt l.r. 
vodja področja pravnih             generalni sekretar 
in finančnih kriterijev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V vednost: 

- Medobčinske nogometne zveze 
- Združenje klubov 1.SNL 


