
 

 

 

 

 

 

 
Okrožnica 28/12 
 
 
Ljubljana, 28.06.2012 Št.: 28/12 Ozn.: GP AZ 

 
 

Zadeva: Strokovna služba NZS – kadrovske zadeve 
 
 
Spoštovani, 

Nogometna zveza Slovenije se kot krovna organizacija zaveda svoje odgovornosti za razvoj 

nogometa v Sloveniji, zato je IO NZS na 10. seji dne 17.04.2012 na podlagi določil Statuta NZS 

sprejel sklep o prevzemu vodenja 1. Slovenske nogometne lige od tekmovalnega leta 2012/2013 

dalje. Od 01.07.2012 dalje so tako v izključni pristojnosti NZS, poleg statutarno določenih 

pristojnosti v zvezi z vodenjem 1. SNL (sodniške in disciplinske zadeve, anti-doping, licenciranje 

nogometnih klubov ter registracija in status igralcev), tudi trženje medijskih in sponzorskih 

pravic ter promocija v skladu s pravili NZS. 

Strokovna služba NZS posledično prevzema nove dodatne naloge in pristojnosti, zato so 

potrebne tudi določene organizacijske in kadrovske spremembe. Za 1. Slovensko nogometno 

ligo, vključno z operativnim vodenjem tekmovanja in marketinškim ter medijskim razvojem 

tekmovanja, bo skrbela celotna strokovna služba (posamezni sektorji in organizacijske enote v 

skladu s pristojnostmi). 

Z namenom ustrezne organizacijske, administrativne in strokovne podpore navedenim nalogam 

bodo v veljavi od 01.07.2012 naslednje organizacijske oziroma kadrovske spremembe: 

(1) Andrej Zalar, prevzema vodenje tekmovalno-licenčnega sektorja ter bo tako skrbel za 

koordinacijo tekmovalnega in licenčnega oddelka (andrej.zalar@nzs.si; 01 5300 406; 051 

261 466);  

(2) Petra Kosem bo opravljala delo referenta za trženje in poleg marketinške podpore 1. 

SNL skrbela tudi za druga področja v okviru NZS (petra.kosem@nzs.si; 01 5300 417; 051 

261 467); 

(3) Aleks Štolfa bo še naprej skrbel za organizacijo tekem (oz. drugih dogodkov) ter prevzel 

tudi celovito vodenje infrastrukturno-varnostnega področja, vključno z vodenjem Hat-

trick projektov;  
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(4) Licenčni oddelek NZS, ki v skladu s svojimi pristojnostmi skrbi za strokovno, 

organizacijsko in administrativno podporo sistemu licenciranja nogometnih klubov, bo v 

naslednjem obdobju deloval v naslednji sestavi:  

- Andrej Zalar (vodja),  

- Brane Elsner (športni kriteriji),  

- Aleks Štolfa (infrastrukturno-varnostni kriteriji),  

- Siniša Mitrović (pravni in finančni kriteriji). 

 

Direktor reprezentanc         

Obveščamo vas, da je IO NZS na 11. seji dne 20.06.2012 na mesto direktorja reprezentanc 

Slovenije za obdobje od 01.07.2012 do 30.06.2014 imenoval Milana Miklaviča 

(milan.miklavic@nzs.si; 051 676 630).  

Osnovne naloge in pristojnosti direktorja reprezentanc so, da sodeluje v postopku izbire 

selektorjev reprezentanc, skupaj s tehničnim sektorjem NZS in strokovnim vodstvom 

reprezentanc koordinira in vodi delo z mlajšimi reprezentancami do vključno U-21, ženskimi 

reprezentancami in reprezentancami v malem nogometu/futsalu, nadzoruje priprave in izvedbo 

tekmovanj, izdela model selekcioniranja igralcev za reprezentance, spremlja razvoj perspektivnih 

reprezentantov in opravlja nekatere druge naloge na strokovnem področju. 

 

Navedene spremembe pričnejo veljati s 01.07.2012. 

Prosimo vas, da navedeno upoštevate pri vašem delu, na voljo pa smo tudi za morebitne 

dodatne informacije ali obrazložitve. 

 
S spoštovanjem, 
 
 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Aleš Zavrl 
Generalni sekretar NZS 

 

 
 
Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Združenje klubov 1. SNL; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 

- Člani organov in komisij NZS; 

- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS). 

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc; 

- Arhiv, tu. 

 


