
 

 

 

 

 

Okrožnica 45/20 
 

Brdo pri Kranju, 11.08.2020 Št.: 45/20 Ozn.: GP EČ 

 

 

Zadeva: COVID-19 – sklepi za tekmovanja NZS v TL 2020/2021 
 

Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je Odbor NZS za nujne zadeve na seji dne 11.08.2020 sprejel naslednje sklepe: 

1. Odbor za nujne zadeve sprejme sklep o spremembi koledarja tekmovanj NZS, in sicer se pričetek 
tekmovanja (1. krog) v 1. SNL 2020/2021 prestavi na 22. avgust 2020. 

2. Tekme v vseh tekmovanjih NZS v TL 2020/2021 se do preklica igrajo brez gledalcev. 

3. Odbor za nujne zadeve sprejme COVID-19 sklepe za tekmovanja v 1. SNL za TL 2020/2021. 

4. Odbor za nujne zadeve sprejme COVID-19 sklepe za tekmovanja v 2. SNL, 3. SNL, Pokalu Slovenije 
ter mladinskih in ženskih kategorijah za TL 2020/2021. 

Zaradi obstoječih razmer v povezavi z nekaterimi primeri okužb in odreditvami karanten za igralce klubov 1. 
SNL, je Odbor za NZS sprejel ustrezne sklepe za tekmovanja v organizaciji NZS, vse z namenom, da se 
zagotovi varovanje zdravja vseh udeležencev in hkrati regularno odigravanje tekem. 
 
NZS je dne 31.07.2020 za vse klube že izdala Navodila za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji 
(COVID-19), ki podrobneje določajo protokole in priporočila za igralce, uradne osebe in druge udeležence v 
zvezi z varovanjem zdravja v času udeležbe na tekmah v organizaciji NZS. 
 
NZS ima dolžnost in pristojnost za sprejem ustreznih ukrepov v zvezi z izvedbo tekmovanj ter zagotavljanjem 
regularnosti le-teh. NZS, klubi, igralci in drugi udeleženci tekmovanj pa so dolžni dosledno upoštevati 
smernice in protokole za zagotavljanje varnosti in zdravja na tekmah.  
 
Nogometne klube in igralce pozivamo k odgovornemu ravnanju ter strogemu upoštevanju sklepov in 
predpisov NZS ter odločb pristojnih državnih organov. Z izzivi, ki smo jim priča v teh negotovih časih, se 
bomo lahko uspešno soočali le z doslednim spoštovanjem varnosti in zdravja, profesionalnim ravnanjem 
ter konstruktivnim sodelovanjem. Le tako bomo lahko dosegli, da se varno in v celoti izvedejo aktivnosti, 
ki so temelj naše dejavnosti. 
 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 
 

Martin Koželj 

Generalni sekretar NZS 

 

 

 
 
 



Prilogi: 
- COVID-19 - Sklepi za tekmovanja v 1. SNL za TL 2020/2021; 
- COVID-19 - Sklepi za tekmovanja v 2. SNL, 3. SNL, Pokalu Slovenije ter mladinskih in ženskih kategorijah v TL 

2020/2021. 

 
 
 
 
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 ZA TL 2020/2021 
 

A. SEZNAM IGRALCEV IN PRAVICA NASTOPA 

(1) Klub 1. SNL je najkasneje do 20. avgusta 2020 dolžan dostaviti seznam stalnih igralcev članske ekipe kluba (t.i. 

»seznam stalnih številk«). Na seznam igralcev mora klub obvezno uvrstiti najmanj 20 igralcev, seznam pa lahko 

tekom tekmovalne sezone dopolnjuje, pri čemer mora biti na seznamu ves čas tekmovanja najmanj 20 igralcev. 

(2) Pravico nastopa na tekmi 1. SNL imajo samo igralci, ki so na »seznamu stalnih številk«. 

(3) Klub sme na »seznam stalnih številk« uvrstiti izključno igralce, negativno testirane na COVID-19.   

B. DELEGIRANJE IN PRESTAVITVE TEKEM 

(1) V primeru, da je enemu ali več igralcem ali uradnim osebam kluba z odločbo pristojnega ministrstva odrejena 

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 karantena.  

(2) V primeru iz prejšnje točke tega sklepa 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 karanteni iz prejšnje točke.  

(4) V primeru, da ima ekipa 14 ali več igralcev, katerim ni odrejena karantena, 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. 

(6) Klub ni upravičen do prestavitve tekme, če strokovne službe NZS v nasprotju z veljavnimi »Navodili za 

organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji« ni obvestil o igralcih, ki nimajo pravice udeležbe na tekmi. 

C. 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. 

D. REZERVNI IGRALCI 

V uradni zapisnik tekme je za posamezno ekipo lahko vpisanih največ devet (9) rezervnih igralcev. 

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 V TL 2020/2021 

 

A. DELEGIRANJE IN PRESTAVITVE TEKEM 

(1) V primeru, da je enemu ali več igralcem ali uradnim osebam kluba z odločbo pristojnega ministrstva odrejena 

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 karantena oz. samoizolacija.  

(2) V primeru iz prejšnje točke tega sklepa 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 karantena oz. 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. 

(5) Klub ni upravičen do prestavitve tekme, če strokovne službe NZS v nasprotju z veljavnimi »Navodili za 

organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji« ni obvestil o igralcih, ki nimajo pravice udeležbe na tekmi.  

(6) Če klub iz razlogov, povezanih s temi sklepi, ne odigra vseh predvidenih krogov, se pri razvrstitvi kot dokončna 

upošteva dosežena uvrstitev na podlagi odigranih tekem. 

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. 

(2) 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. 

 

 
 
 
 

 


