
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brdo pri Kranju, 16.10.2020 Št.: 0084/2020 Ozn.: GP KM 

 

 

Zadeva: Obvestilo o izvajanju treningov in tekmovanj pod okriljem NZS 

 

 
 

Spoštovani, 

 

vezano na nove odloke (Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, 

Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter 

prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi ter Odlok o dopolnitvah in spremembi 

Odloka o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2), ki so v 

veljavi od današnjega dne dalje, vam v nadaljevanju posredujemo informacije o izvajanju treningov in tekem pod 

okriljem Nogometne zveze Slovenije. 

 

• Za registrirane športnike (torej, športnike, ki so registrirani v skladu z Zakonom o športu) se treningi in 

tekmovanja nadaljujejo po predvidenem razporedu. Registrirani športniki po Zakonu o športu so 

nogometaši, ki so stari najmanj 12 let in imajo v zadnjem letu izkazan nastop v uradnem tekmovanju NZS. 

• Predlagamo, da se pravica za prehajanje med posameznimi statističnimi regijami izkaže z uradnim 

delegiranjem, ki je objavljeno na spletni strani NZS 

(https://www.nzs.si/tekmovanja/?action=delegiranjeSodnikov&id_menu=79). 

• Za treninge in tekme, ki se odigrajo brez prisotnosti gledalcev, pridobitev pozitivnega mnenja NIJZ ni 

potrebna. Za tekme, ki se odigrajo brez prisotnosti gledalcev, se priporoča, v skladu z Navodili za 

organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji, da organizator tekmo najavi pristojni policijski postaji. 

• Pri izvajanju treningov in tekem je potrebno dosledno upoštevati vsa veljavna priporočila in navodila s 

strani NZS in NIJZ. 

• Priporočamo, da se tekme do nadaljnjega izvedejo brez prisotnosti gledalcev. 

• Tekme, za katere ste že pridobili pozitivno mnenje NIJZ, se izvedejo v skladu z izdanim mnenjem (citiramo 

navedbo NIJZ: Javne posamične prireditve, za katere je pred uveljavitvijo tega odloka NIJZ izdal pozitivno 

mnenje v skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji 

ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), 

se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Navedeno pomeni, da če je vlagatelj prejel pozitivno 

mnenje NIJZ, ki je bilo izdano do vključno 15. 10. 2010 v skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi 

oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in 

izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), se prireditev/dogodek lahko izvede, če izpolnjuje 

predpisane pogoje.) 



 

• Na podlagi sprejetih odlokov smo mnenja, da sprejeti ukrepi ne dovoljujejo tekmovanj pod okriljem 

Medobčinskih nogometnih zvez v kategorijah, v katerih nastopajo igralci, mlajši od 12 let, zato 

predlagamo vodstvom tekmovanj, da v zvezi z navedenim sprejmejo ustrezne odločitve. 

 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Martin Koželj 

Generalni sekretar NZS 
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