
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 31/20 
 

 

Brdo pri Kranju, 01.07.2020 Št.: 31/20 Ozn.: GP EČ 

 

 

Zadeva: Poletni prestopni rok 2020 
 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 29.06.2020 sprejel naslednje sklepe, ki se nanašajo na trajanje 

poletnega prestopnega roka v letu 2020, in sicer: 

 

1. Poletni prestopni rok v letu 2020 za amaterje in profesionalce v nogometu in futsalu traja od 15. julija 

do 30. septembra 2020.  

2. Ne glede na prejšnjo točko, za domače prestope traja prestopni rok za igralce, ki se registrirajo v klube, 

ki v sezoni 2020/2021 nastopajo v tekmovanjih 3. SNL in nižje, tekmovanjih v mlajših kategorijah in 

tekmovanjih v ženskih kategorijah, od 15. julija do 31. avgusta 2020. 

3. Mednarodni prestopi igralcev trajajo od 15. julija do 30. septembra 2020. 

4. Mednarodni prestopi igralk trajajo od 15. julija do 31. avgusta 2020. 

5. Prestop brez izpisnice v klube na vseh nivojih tekmovanj je možen od 15. julija do 15. avgusta 2020.  

6. Klubi, ki nastopajo v evropskih klubskih tekmovanjih, lahko registrirajo igralce v obdobju v času 

poletnega prestopnega roka. 

Spremembe prestopnega roka za sezono 2020/2021 so bile sprejete na podlagi spremenjenih okoliščin, ki so 

nastale s pandemijo COVID-19, in zaradi katerih je bila tekmovalna sezona 2019/2020 podaljšana do 31. julija 

2020, nova tekmovalna sezona pa se prične 1. avgusta 2020. Trajanje prestopnega roka je skladno s predpisi in 

priporočili FIFA in UEFA. 

 

Na podlagi začasnih sprememb FIFA pravilnika o statusu in prestopih igralcev (angl. FIFA Regulations on the status 

and transfer of players, FIFA RSTP; FIFA okrožnica št. 1720), velja naslednje: 

 

1. Za sezoni 2019/2020 in 2020/2021 velja, da je igralec lahko registriran za največ tri klube in ima pravico 

nastopa za tri klube v posamezni sezoni. 

2. Dovoljena je registracija igralca, ki prestopi v času, ko tekmovanje v sezoni 2019/2020 še ni zaključeno 

(do 31. 7. 2020), vendar ima igralec pravico nastopa za novi klub šele s pričetkom sezone 2020/20201. 

3. Dovoljena je registracija nezaposlenega profesionalca, ki prestopi v času, ko tekmovanje v sezoni 

2019/2020 še ni zaključeno (do 31. 7. 2020), pri čemer ima igralec pravico nastopa za novi klub šele v 

sezoni 2020/2021. 

 



 

 

 

Na spletnem mestu https://www.nzs.si/Registracije so objavljeni relevantni predpisi in obrazci, vključno z 

navodili za poletni prestopni rok 2020, ki obsegajo vse informacije v zvezi s postopkom registracije oziroma 

prestopa igralca.  

 

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. 
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