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Na podlagi 27. člena in 39. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Izvršni odbor Nogometne
Zveze Slovenije na seji dne 15.09.2011 sprejel in na seji dne 23.06.2014 spremenil

PRAVILNIK O ORGANIH, KI ODLOČAJO NA PRVI STOPNJI, IN O
PRITOŽBENIH ORGANIH

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen)

Ta pravilnik ureja pristojnosti in sestavo organov, ki odločajo na prvi stopnji, in pritožbenih organov,
ki delujejo znotraj NZS.

2. člen
(organi)

Organi, ki odločajo na prvi stopnji so:
a) vodja tekmovanj,
b) registracijska komisija,
c) disciplinski sodnik,
d) komisija za status in agente igralcev,
e) komisija za licenciranje klubov.

Pritožbeni organi so:
a) komisija za pritožbe in
b) licenčna komisija za pritožbe.

3. člen
(odločanje)

Organi iz prejšnjega člena tega pravilnika odločajo samostojno in neodvisno v skladu s Statutom NZS
in predpisi NZS.

4. člen
(imenovanje predsednikov, namestnikov predsednikov in članov in mandat)

Predsednike, namestnike predsednikov in člane organov iz 2. člena tega pravilnika imenuje Izvršni
odbor NZS v skladu z 39. členom Statuta NZS.

Mandat organov iz 2. člena tega pravilnika traja štiri leta.
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II. ORGANI, KI ODLOČAJO NA PRVI STOPNJI

5. člen
(vodja tekmovanj)

Vodja tekmovanj je pristojen za odločanje o zadevah iz Tekmovalnega pravilnika NZS in za delegiranje
delegatov.

Vodja tekmovanj ima enega namestnika.

6. člen
(registracijska komisija)

Registracijska komisija je pristojna za odločanje o zadevah iz Pravilnika o registraciji in statusu
igralcev NZS.

Registracijsko komisijo sestavlja predsednik, namestnik predsednika in najmanj trije člani.

Registracijska komisija odloča v senatu treh članov. Senate določi predsednik komisije.

7. člen
(disciplinski sodnik)

Disciplinski sodnik je pristojen za odločanje o zadevah iz Disciplinskega pravilnika NZS in drugih
pravilnikov, kadar je to s temi pravilniki izrecno določeno.

Disciplinski sodnik ima namestnika.

8. člen
(komisija za status in agente igralcev)

Komisija za status in agente igralcev je pristojna za odločanje o zadevah iz 62. člena Pravilnika o
registraciji in statusu igralcev.

Komisijo za status igralcev sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in najmanj trije člani.

Komisija za status in agente igralcev odloča v senatu treh članov. Senate določi predsednik komisije.

9. člen
(komisija za licenciranje klubov)

Komisija za licenciranje klubov je pristojna za odločanje v zadevah iz Pravilnika o licenciranju
nogometnih klubov.
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Komisijo za licenciranje sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in najmanj trije člani.
Komisija za licenciranje odloča v senatu treh članov. Senate določi predsednik komisije.

III. PRITOŽBENI ORGANI

10. člen
(komisija za pritožbe)

Komisija za pritožbe odloča o pritožbah zoper odločbe organov (a) do (d) prvega odstavka 2. člena
tega pravilnika.

Komisijo za pritožbe sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in najmanj pet članov.

Komisija za pritožbe odloča v senatu treh članov. Senate določi predsednik komisije.

Komisija za pritožbe odloča v senatu petih članov, ko odloča o pritožbi:
- zoper sklep disciplinskega sodnika, s katerim je bila izrečena kazen žv višini več

kot 500 EUR ali kazen prepovedi nastopanja na več kot na treh tekmah ali
prepoved iz četrte do šeste alinee drugega odstavka 9. člena  Disciplinskega
pravilnika NZS v trajanju več kot mesec dni,

- zoper sklep disciplinskega sodnika s katerim je bila izrečena kazen nogometnemu
klubu, razen, če je bila izrečena kazen opomina ali denarna kazen v višini do
1.000 EUR.

11. člen
(licenčna komisija za pritožbe)

Licenčna komisija za pritožbe odloča o pritožbah zoper odločitve komisije za licenciranje klubov.

Komisijo za pritožbe sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in najmanj pet članov.

Licenčna komisija za pritožbe odloča v senatu petih članov. Senate določi predsednik komisije.

IV. KONČNE DOLOČBE

12. člen
(uporaba pravilnika)

Ta pravilnik se ne uporablja za organe lige in organe ZNPL, kot ju določa 47. člen Statuta NZS, in za
organe tekmovanj, ki jih NZS poveri medobčinskim nogometnim zvezam.

13. člen
(veljavnost pravilnika)
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Ta pravilnik in njegove spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem, ko ga sprejme Izvršni odbor
NZS.

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sestavi in pristojnostih organov in
komisij NZS, ki vodijo tekmovanje v ligah NZS.

Brdo pri Kranju, 23.06.2014

Nogometna zveza Slovenije

Aleksander Čeferin l.r.
Predsednik NZS


