
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 14/20 
 

 

Brdo pri Kranju, 17.04.2020 Št.: 14/20 Ozn.: GP RPČ/MČ 

 

 

Zadeva: Zaključek tekmovanj pod okriljem NZS v sezoni 2019/2020 
 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 17.04.2020 sprejel naslednje sklepe: 

 

1. Z dnem 12.03.2020 se zaključijo oziroma se ne odigrajo naslednja tekmovanja v sezoni 2019/2020: 

Ligaška tekmovanja: 

• 3. Slovenska nogometna liga zahod in vzhod (3. SNL vzhod/zahod), 

• 1. Slovenska mladinska in kadetska liga (1. SML/SKL), 

• Liga U-15 (U-15 vzhod in zahod), 

• 2. Slovenska mladinska in kadetska liga vzhod in zahod (2. SML/SKL vzhod in zahod), 

• Dekliška tekmovanja v kategorijah U-17, U-15 in U-13, 

• vsa tekmovanja v futsalu. 

  Pokalna tekmovanja: 

• Ženski Pokal Slovenije, 

• Mladinski Pokal Slovenije. 

 

2. O načinu sestave lig za tekmovalno sezono 2020/2021 bodo odločali organi NZS. 

 

Nogometna zveza Slovenije je zaradi pandemije COVID-19 tekmovanja pod svojim okriljem sprva prekinila do 

konca marca, s sklepom Odbora za nujne zadeve NZS z dne 23. marca 2020 pa ukrep NZS podaljšala do preklica. 

 

Zaradi dejstva, da se situacija v zvezi s koronavirusom ni umirila do mere v kateri bi se vsa tekmovanja lahko 

nemoteno nadaljevala je Izvršni odbor NZS sprejel odločitev o zaključku tekmovanj na mladinski in amaterski 

ravni v tekmovalni sezoni 2019/2020. 

 

NZS želi s tem ukrepom predvsem zaščititi zdravje nogometašev, navijačev in funkcionarjev, klubom pa 

pomagati pri načrtovanju naslednjih aktivnosti in jih razbremeniti finančnih bremen v tem kriznem obdobju. 

 

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. 

 


