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Zadeva: Imenovanje nadomestnih članov organov in komisij NZS (2011-2015)

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je IO NZS na svoji 7. seji dne 13.12.2011 sprejel sklep o imenovanju
nadomestnih članov organov in komisij NZS za mandatno obdobje 2011-2015.

IO NZS je na svoji 4. seji dne 21.06.2011 sprejel sklep o imenovanju organov, ki odločajo na prvi
stopnji, in pritožbenih organov (razen licenčnih organov) ter svetovalnih komisij za posamezna
področja za mandatno obdobje 2011-2015. Komisija za licenciranje klubov (1. stopnja) in Licenčna
komisija za pritožbe (2. stopnja) sta bili imenovani na 22. seji IO NZS dne 27.10.2008 za mandatno
obdobje 2008 – 2012.

Na podlagi prejetih odstopnih izjav, umika soglasij za članstvo v organih NZS oziroma zaradi
nezmožnosti opravljanja funkcije je IO NZS na podlagi določil Statuta NZS ter Pravilnika NZS o
svetovalnih komisijah, Pravilnika NZS o organih, ki odločajo na prvi stopnji, in o pritožbenih organih
in Pravilnika NZS o licenciranju klubov, sprejel sklep o imenovanju nadomestnih članov oziroma
določil sestavo organov in svetovalnih komisij:

1. Za člana Registracijske komisije NZS se namesto Vitodraga Sitarja imenuje Janeza Štravsa.

2. Članstvo v Mednarodni komisiji NZS preneha Matjažu Begiču in Edvardu Šoštariču (†).

3. Za nadomestnega člana Komisije NZS za licenciranje klubov (1. stopnja) se do izteka
mandata, t.j. do 30.06.2012 namesto dr. Luke Tičarja imenuje Dušana Vičiča.

4. Za predsednika Licenčne komisije NZS za pritožbe (2. stopnja) se do izteka mandata, t.j. do
30.06.2012, namesto Milana Mesojedca imenuje dr. Luka Tičarja.

5. Za nadomestnega člana Licenčne komisije NZS za pritožbe (2. stopnja) se do izteka
mandata, t.j. do 30.06.2012, namesto Marjana Mira imenuje Franca Seljaka.

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 (1., 2. in 3. SNL);
- Člani organov in komisij NZS.

- Člani NO NZS;
- Člani IO NZS;
- Častni predsednik NZS;
- Arhiv, tu.


