
 

 

 

 

 

 

 
 

Okrožnica 30/15 
 

 

Ljubljana, 04.08.2015 Št.: 30/15 Ozn.: GP AZ/EČ 

 

 

Zadeva: Sestava Komisije NZS za profesionalni nogomet v TL 2015/2016 

 
 

Spoštovani, 

obveščamo vas, da je v skladu s Pravilnikom NZS o svetovalnih komisijah (v nadaljevanju: Pravilnik) določena 

sestava Komisije NZS za profesionalni nogomet v tekmovalnem letu 2015/2016. 

V skladu z 8. členom Pravilnika Komisijo NZS za profesionalni nogomet sestavljajo predsednik, namestnik 

predsednika in zakoniti zastopniki ali s strani zakonitih zastopnikov pooblaščeni predstavniki klubov 1. slovenske 

nogometne lige, sestava komisije za profesionalni nogomet pa se konstituira za vsako tekmovalno leto skladno 

s sestavo 1. slovenske nogometne lige.  

Na podlagi imenovanja predsednika in podpredsednika komisije na seji IO NZS dne 18.06.2015 in imenovanja 

pooblaščenih predstavnikov klubov 1. SNL, je sestava Komisije NZS za profesionalni nogomet v tekmovalnem 

letu 2015/2016 naslednja:  

1. Radenko Mijatović, predsednik; 

2. Darko Marinčič, namestnik predsednika; 

3. Bojan Ban (NK Maribor Branik); 

4. Borut Arlič (NK Celje); 

5. Matej Oražem (NK Domžale); 

6. Ranko Stojić (ŠD NK Olimpija Ljubljana); 

7. Silvo Šterbal (ŠD Zavrč); 

8. Spasoje Bulajić (NK Rudar Velenje); 

9. Željko Hvalec (NK Krka); 

10. Andrej Poljšak (FC Koper); 

11. Sebastjan Komel (ND Gorica); 

12. Boštjan Blažinčič (NK Krško). 
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Komisija za profesionalni nogomet na podlagi 18. člena Pravilnika: 

- sodeluje pri pripravi predlogov za tekmovanja pod okriljem NZS; 

- sodeluje pri programih na področju profesionalnega nogometa;  

- pripravlja predloge normativne ureditve profesionalnega nogometa v predpisih NZS;   

- obravnava druge zadeve, ki so povezane s profesionalnim nogometom v Sloveniji. 

 

Za dodatne informacije v zvezi z navedenim vam je na voljo strokovna služba NZS.  

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar 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. 

 

 
 
 


