
 

 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 19/10 

 

Ljubljana, 08.11.2010 Št.: 19/10 Ozn.: GS AZ/TR 

 

 

Zadeva: Razpis za novoustanovljene klube 

 

 

Spoštovani ! 
 
Nogometna zveza Slovenije ima med svojimi nameni in cilji v 5. členu Statuta NZS med drugim zapisano 

tudi skrb za širjenje nogometa na območju Republike Slovenije. V skladu z navedenim namenom NZS 

vsako leto namenja določena sredstva kot pomoč novoustanovljenim klubom, ki izpolnjujejo vnaprej 

predpisane pogoje.  

Na podlagi 5. člena Statuta NZS je IO NZS na svoji redni  23. seji dne 04.11.2011  sprejel sklep o javnem 

razpisu za sofinanciranje oziroma pomoč novoustanovljenim klubom. Na razpis se lahko prijavijo klubi, ki 

so bili na novoustanovljeni po 01.01.2010 in doslej še niso prejeli pomoči iz tega naslova ter izpolnjujejo 

naslednje pogoje: 

- klub je registriran na podlagi veljavne zakonodaje; 

- klub je član MNZ; 

- klub ima izvoljenega predsednika (zakonitega zastopnika); 

- klub z vsaj eno ekipo tekmuje v uradnih tekmovanjih pod okriljem NZS.  

Na podlagi sklepa IO NZS bo novoustanovljenim klubom, upoštevajoč finančni načrt za poslovno leto 

2011, sofinancirana dejavnosti v višini 1.000,00 EUR in dodeljena športna oprema v vrednosti 1.000,00 

EUR, skupaj 2.000,00 EUR na novoustanovljeni klub. 

 
S spoštovanjem, 
 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 
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Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Združenje klubov 1. SNL; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS);  

- Člani organov in komisij NZS; 

V vednost: 

- člani IO NZS; 

- člani NO NZS; 

- arhiv, tu. 

 
 
 



 

V1.0 Prijava na javni razpis za sofinanciranje oz. pomoč novoustanovljenim klubom      19-10 

 

 

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE NOVOUSTANOVLJENIH KLUBOV 
 

Nogometni klub :       

Naslov/ulica:       

Poštna številka:       Poštna:       

 
Predsednik kluba:       

Elektronski naslov:       Telefon:       

Sekretar / direktor kluba:       

Elektronski naslov:       Telefon:       

 
Klub je bil ustanovljen dne:       

Matična številka:       

Davčna številka:       

Številka bančnega računa:       

Račun odprt pri banki:       

Klub je član MNZ:       

 
Ekipa Št. registriranih igralcev  

                  

                  

                  

 
Razpis NE VELJA za novoustanovljene klube malega nogometa. 
 
Prijavo pošljite na naslov: Nogometna zveza Slovenije, Čerinova 4, p.p. 3986, 1001 Ljubljana, s pripisom: ‘Nov klub 2010-
2011’, najkasneje do 21.12.2010. 
 

Kraj :       Datum :       

    

Predsednik kluba :       Podpis :  

   m.p. 

    

Predsednik MNZ :       Podpis :  

   m.p. 

 


