
 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 21/16 
 

 

Brdo pri Kranju, 13.10.2016 Št.: 21/16 Ozn.: GP/GS AZ/EČ 

 

 

Zadeva: Imenovanje licenčnih organov NZS za mandatno obdobje 2016-2020 

 
 

Spoštovani, 

 

Statut NZS v 36. in 37. členu določa, da sta licenčna organa NZS, ki samostojno in neodvisno odločata v svoji 

pristojnosti, na prvi stopnji komisija za licenciranje klubov in na drugi stopnji licenčna komisija za pritožbe (37. 

člen). 

Statut NZS v 2. odstavku 39. člena določa, da mandat organov in komisij traja 4 (štiri) leta, sestavo in 

pristojnosti pa podrobneje opredeljujejo pravilniki NZS. Sestavo in pristojnosti licenčnih organov podrobneje 

opredeljuje Pravilnik NZS o licenciranju klubov v posebnem poglavju o licenčnih organih odločanja (9. – 27. člen 

Pravilnika). 

Obveščamo vas, da je na podlagi navedenega Izvršni odbor NZS na svoji seji dne 8.10.2016 imenoval komisijo za 

licenciranje nogometnih klubov in licenčno komisijo za pritožbe za mandatno obdobje 2016 – 2020 v naslednji 

sestavi: 

Komisija za licenciranje (1. stopnja): 

1. Alfjo Kocjančič – univ. dipl. ekon. – predsednik; pooblaščeni revizor; 

2. Marjan Makari – univ. dipl. ekon. – podpredsednik; 

3. Dr. Saša Zagorc – univ. dipl. prav.; 

4. Dr. Marko Hočevar – univ. dipl. ekon.; 

5. Dušan Vičič – univ. dipl. ekon. 

Licenčna komisija za pritožbe (2. stopnja): 

1. Dr. Luka Tičar – univ. dipl. prav. – predsednik; 

2. Mag. Franc Mlinar – univ. dipl. ekon. – podpredsednik; 

3. Janez Hostnik – univ. dipl. ekon.; pooblaščeni revizor; 

4. Dr. Aleš Novak – univ. dipl. ekon.; 

5. Simon Jeglič - univ. dipl. prav.; 

6. Dr. Tomaž Čater – univ. dipl. ekon.; 

7. Mag. Štefan Kuhar – univ. dipl. ekon. 

 

 

 



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. 

 
 
 
 


