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Na podlagi 14. člena statuta Nogometne zveze Slovenije je skupščina Nogometne zveze Slovenije
sprejela dne 17.12.1993

PRAVILNIK O PRIZNANJIH N Z S

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Za izjemne zasluge in dosežke pri delu in razvoju nogometa v Republiki Sloveniji Nogometna zveza
Slovenije (v nadaljevnju NZS) podeli priznanja.

2. člen

NZS podeli priznanja nogometašem, športnim delavcem in drugim posameznikom ter nogometnim in
drugim organizacijam.

Priznanja NZS se lahko podelijo tudi tujim državljanom in tujim ter mednarodnom organizacijam.

Priznanja NZS se lahko podelijo tudi posmrtno.

II. PRIZNANJA

3. člen

Priznanja NZS so :
 častni član NZS
 zlata žoga NZS
 srebrna žoga NZS
 plaketa NZS
 medalja NZS

a) ČASTNI ČLAN NZS

4. člen

Priznanje "častni član NZS" se podeli posameznikom za izjemne zasluge in dosežke za delo v nogometu.



b) ZLATA ŽOGA NZS

5. člen

Priznanje "zlata žoga NZS" se podeli:
 nogometašu, ki je na meddržavnih tekmah 30 krat nastopil za državno A reprezentanco

Slovenije.
 selektorju za vodenje 25 uradnih meddržavnih tekem A reprezentance Slovenije

c) SREBRNA ŽOGA NZS

6. člen

Priznanje "srebrna žoga NZS" se podeli :
 nogometašu, ki je na uradnih meddržavnih tekmah 20 krat nastopil za državno A repre-

zentanco Slovenije.
 selektorju za vodenje 15 uradnih meddržavnih tekem A reprezentance Slovenije

d) PLAKETA NZS

7. člen

Priznanje "plaketa NZS" se podeli tudi posameznikom in organizacijam iz 2. člena tega pravilnika za
pomemben prispevek pri razvoju nogometa.

NZS podeli slovenskemu nogometnimu klubu :
 "plaketo NZS z vencem" za 75 let delovanja
 "plaketo NZS" za 50 let delovanja

e) MEDALJA NZS

8. člen

Priznanje "medalja NZS" se podeli:
 nogometnim sodnikom, ki so vodili najmanj 10 mednarodnih   nogometnih tekem kot glavni

sodniki (priznajo se tekme, ki so delegirane od strani FIFA ali UEFA)
 klubu in igralcem , strokovnemu vodstvu in sodnikom, ki so nastopili v finalu pokala Slovenije
 klubu in igralcem in strokovnemu vodstvu, ki osvojijo naslov državnega prvaka

Priznanje "medalja NZS" se podeli tudi posameznikom ali klubom za posebne tekmovalne uspehe.



III. PRISTOJNOSTI

9. člen

NZS podeljuje priznanja enkrat letno, praviloma ob koncu koledarskega leta. Sklep o dodelitvi priznanj
NZS sprejme skupščina NZS na predlog IO NZS, razen priznanj po členih 5.,6.,7/a,b,. in 8/a,b,c , kar s
sklepom ugotovi IO NZS.
Upravičenost do  priznanj po členih 7/a,b, in 8/a,b,c ugotavlja IO NZS.
Priznanja NZS podeli predsednik NZS.

10. člen

Posamezno priznanje NZS je lahko podeljeno samo enkrat.

11. člen

Razpis za podelitev priznanj objavi IO NZS.

12. člen

Znak in obliko priznanja določi IO NZS.

13. člen

Evidenco priznanj vodi strokovna služba NZS.

IV. PREHODNE DOLOČBE

14. člen

Do sprejetja NZS v FIFA /3.julij 1992/ se štejejo kot nastopi za reprezentanco Slovenije po 5. in 6. člen
tudi nastopi za reprezentanco Jugoslavije.

15. člen

Pravilnik začne veljati v roku 8 dni po objavi v uradnem glasilu Nogometne zveze Slovenije.



16. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati "Pravilnik o priznanjih Nogometne zveze Slovenije", ki
je bil sprejet na XII. konferenci Nogometne zveze Slovenije 28.III.1980.

Ljubljana,dne 18.1.1994

                                     Predsednik NZS: Rudi Zavrl



RAZŠIRJENI KRITERIJI ZA POSAMEZNA PRIZNANJA:

ČASTNI ČLAN NZS
4.člen

Priznanja “častni član NZS” se podeli posameznikom za izjemne zasluge in dosežke za delo v nogometu.

Predlagani posameznik za to priznanje mora imeti najmanj 35 let neprekinjenega ali skupnega delovanja
v nogometnem športu in da je dosegel v tem obdobju vidne rezultate; upošteva se tudi leta starosti za
predlaganega (najmanj 55 let), pri delovanje v nogometnem športu pa se računa vsa nogometna
aktivnost posameznika , vključujoč tudi igralski staž.
Priznanje častnega člana ni nujno, da se podeljuje vsako leto.

PLAKETA NZS
7.člen
Priznanje “plaketa NZS” se podeli tudi posameznikom in organizacijam iz 2.člena tega pravilnika za
pomemben prispevek pri razvoju nogometa.

Predlagani posameznik za to priznanje mora imeti najmanj 20 - 25 let neprekinjenega ali skupnega
delovanja v nogometnem športu in da je dosegal pomembne rezultate; upošteva se tudi leta starosti za
predlaganega (najmanj 45 let).
V delovanje v nogometnem športu se računa vsa njegova nogometna aktivnost, vključujoč tudi igralski
staž.
Priznanja “plaketa NZS” se praviloma podeljujejo vsako leto.

MEDALJA NZS
8.člen

Priznanja “medalja NZS” se podeli:
a) sodnikom, ki so .........................
b) klubu, igralcem .........................
c) klubu, igralcem .........................

Priznanje “medalja NZS” se podeli tudi posameznikom ali klubom za posebne tekmovalne uspehe.

Pri priznanjih 8 a, b in c  se posameznikom podeli priznanje na osnovi dosežkov navedenih pod temi
točkami.
Za posebne tekmovalne uspehe (drugi odstavek) se smatra, da se je klub v mednarodnem uradnem
klubskem tekmovanju dosegel pomemben uspeh, prav tako pa se medalja NZS lahko podeli tudi
posameznikom v vodstvu reprezentanc, ki so z reprezentanco dosegli viden tekmovalni uspeh


