
 

 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 16/15 
 

 

Ljubljana, 18.03.2015 Št.: 16/15 Ozn.: GP AZ/RPČ 

 

Zadeva: Sestava Komisije NZS za profesionalni nogomet 

 
Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 11.03.2015 sprejel spremembe Pravilnika o svetovalnih 

komisijah NZS, ki se nanašajo na sestavo Komisije NZS za profesionalni nogomet. 

 

Statut NZS v 38. členu določa svetovalne komisije za posamezna področja in njihovo pristojnost. Pravilnik o 

svetovalnih komisijah NZS določa sestavo, področja dela in pristojnosti svetovalnih komisij NZS za posamezna 

področja, ki so opredeljene v 38. členu Statuta NZS. 

 

S predlagano spremembo Pravilnika o svetovalnih komisijah NZS bodo predstavniki klubov 1. SNL lahko 

neposredno vplivali na predloge, ki zadevajo profesionalni nogomet. 

 

Za dodatne informacije vam je na voljo strokovna služba  NZS.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 

 
Priloga: 
- Dopolnitev Pravilnika o svetovalnih komisijah NZS; 
 
Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- 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. 
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DOPOLNITEV PRAVILNIKA O SVETOVALNIH KOMISIJAH NZS 
 

Obstoječe besedilo 

 

4. člen (imenovanje članov komisij) 

(1) Člane komisij imenuje IO NZS za obdobje štirih 

let. Člani komisij so po preteku mandata lahko 

ponovno imenovani. 

 

(2) Člani komisij morajo imeti znanje in izkušnje s 

področja dela komisije. Predsedniki komisij 

morajo imeti najmanj 5 let izkušenj s področja 

dela komisije. 

 

(3) Kandidate za člane komisij lahko predlagajo 

člani NZS, nogometni klubi, Združenje klubov 1. 

SNL, predstavniki profesionalnih igralcev 

nogometa, društva nogometnih trenerjev in 

sodnikov v okviru posameznih MNZ, komisije NZS 

ter predsednik in generalni sekretar NZS. 

 

(4) IO NZS praviloma pri imenovanju članov: 

- komisije za sodniške zadeve upošteva 

predlog ZNSS, 

- strokovne komisije upošteva predlog 

ZNTS, 

- komisije za ženski nogomet upošteva 

predlog KŽN in MNZ, 

- komisije za mali nogomet upošteva 

predlog KMN in MNZ, 

- komisije za profesionalni nogomet 

upošteva predloge predstavnikov 

profesionalnih igralcev nogometa in 

Združenja klubov 1. SNL, 

- drugih komisij upošteva predloge članov 

NZS 

 

(5) Upravičeni predlagatelji iz prejšnjega odstavka 

lahko predložijo nov predlog, če IO NZS prvotnega 

predloga ni upošteval. 

Novo besedilo 

 

4. člen (imenovanje članov komisij) 

(1) Člane komisij imenuje IO NZS za obdobje štirih 

let. Člani komisij so po preteku mandata lahko 

ponovno imenovani. 

 

(2) Člani komisij morajo imeti znanje in izkušnje s 

področja dela komisije. Predsedniki komisij 

morajo imeti najmanj 5 let izkušenj s področja 

dela komisije. 

 

(3) Kandidate za člane komisij lahko predlagajo 

člani NZS, nogometni klubi, predstavniki 

profesionalnih igralcev nogometa, društva 

nogometnih trenerjev in sodnikov v okviru 

posameznih MNZ, komisije NZS ter predsednik 

in generalni sekretar NZS.  

 

(4) IO NZS praviloma pri imenovanju članov: 

- komisije za sodniške zadeve upošteva 

predlog ZNSS, 

- strokovne komisije upošteva predlog 

ZNTS, 

- komisije za ženski nogomet upošteva 

predlog KŽN in MNZ, 

- komisije za mali nogomet upošteva 

predlog KMN in MNZ, 

- komisije za profesionalni nogomet 

upošteva predloge predstavnikov 

nogometnih klubov 1. SNL, 

- drugih komisij upošteva predloge članov 

NZS. 

 

 

(5) Upravičeni predlagatelji iz prejšnjega odstavka 

lahko predložijo nov predlog, če IO NZS prvotnega 

predloga ni upošteval. 
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(6) Kandidati za člane komisij morajo pred 

imenovanjem podati soglasje k članstvu v 

komisiji. 

 

(6) Kandidati za člane komisij morajo pred 

imenovanjem podati soglasje k članstvu v 

komisiji. 

 

(7) Komisijo za profesionalni nogomet ne glede 

na prejšnja določila sestavljajo predsednik, 

namestnik predsednika in zakoniti zastopniki ali 

s strani zakonitih zastopnikov pooblaščeni 

predstavniki klubov 1. slovenske nogometne 

lige. 

 

(8) Sestava komisije za profesionalni nogomet se 

ne glede na 1. odstavek tega člena konstituira za 

vsako tekmovalno leto skladno s sestavo 1. 

slovenske nogometne lige. 

 

 
Obstoječe besedilo 

 

5. člen (imenovanje predsednika in 

podpredsednika komisije) 

(1)Predsednike komisij imenuje IO NZS, ki lahko 

imenuje tudi namestnika predsednika komisije, v 

nasprotnem pa namestnika predsednika na prvi 

seji komisije imenujejo člani komisije sami. 

 

(2) IO NZS lahko določi, da v komisiji brez pravice 

glasovanja sodeluje podpredsednik NZS, v 

katerega področje sodi področje dela komisije, 

in/ali drug član IO NZS. 

 

 

Novo besedilo 

 

5. člen (imenovanje predsednika in 

podpredsednika komisije) 

(1)Predsednike komisij imenuje IO NZS, ki lahko 

imenuje tudi namestnika predsednika komisije, v 

nasprotnem pa namestnika predsednika na prvi 

seji komisije imenujejo člani komisije sami. 

 

(2) IO NZS lahko določi, da v komisiji brez pravice 

glasovanja sodeluje podpredsednik NZS, v 

katerega področje sodi področje dela komisije, 

in/ali drug član IO NZS. 

 

(3) Komisiji za profesionalni nogomet 

predseduje podpredsednik NZS, zadolžen za 

tekmovanja v slovenskih ligah. 

 
 
Te spremembe začnejo veljati s 01.07.2015. 
 
 
  
 
 


