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LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV 
 
LICENČNI ODDELEK NZS 
 
Okrožnica št. 13 
 

       Ljubljana, 21.11.2003 
 
Nogometnim klubom 
1.SNL, 2.SNL in 3.SNL 
 
 
 
Zadeva: Povezane pravne osebe 
 
 
 
Spoštovani ! 
 
Pravilnik NZS za licenciranje nogometnih klubov določa, da lahko za ustrezno licenco 
zaprosijo vsi nogometni klubi s sedežem v Republiki Sloveniji. Prosilec za licenco mora 
podeljevalcu licence predložiti pisno vlogo za pridobitev licence, s katero se obveže izpolniti 
vse zahteve v okviru licenčnega sistema NZS (8.člen). Prosilec za licenco nosi polno 
odgovornost za delovanje kluba v nogometnem (sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih 
tekmovanjih) in finančnem smislu (10.člen). 
 
Prosilec za licenco mora podeljevalcu licence posredovati vse potrebne informacije in 
predložiti vse potrebne dokumente, iz katerih je razvidno, da je prosilec za licenco 
sposoben izpolnjevati vse postavljene kriterije za pridobitev licence v celotnem 
trajanju licenčne sezone in da izpolnjuje tudi druge licenčne obveznosti. Podeljevalec 
licence mora pri pregledovanju izpolnjevanja kriterijev s strani prosilca za licenco upoštevati 
vse osebe, ki so povezane z nogometnimi aktivnostmi prosilca za licenco (10.člen). Iz 
navedenega je razvidno, da je prosilec za licenco v celoti odgovoren za izpolnjevanje vseh 
postavljenih licenčnih kriterijev.  
 
V kolikor so nekatere tipične aktivnosti prosilca za licenco izvajane s strani drugih 
oseb in ne samega kluba, morajo biti te aktivnosti podrobno opredeljene v posebnem 
dokumentu z vidika lastniških, gospodarskih in finančnih povezav (10.člen). 
 
V kolikor so torej katerekoli tipične aktivnosti prosilca za licenco (npr. na področju 
mladinskega nogometa, ipd.) izvajane s strani druge pravne osebe, je potrebno v okviru 
licenčnega sistema UEFA in NZS upoštevati predvsem naslednje: 
• prosilec za licenco mora v vsakem trenutku izpolnjevati postavljene licenčne kriterije, 
• prosilec za licenco mora predložiti dokument s podrobno opredelitvijo, lastniških, 

gospodarskih in finančnih povezav, 
• med obema pravnima osebama mora biti sklenjena pisna pogodba, ki prosilcu za licenco 

zagotavlja izpolnjevanje postavljenih licenčnih kriterijev v vsakem trenutku licenčne 
sezone, 

• vsi igralci morajo biti registrirani za prosilca za licenco, 
• vse pogodbe (tudi npr. s trenerji mlajših kategorij) morajo biti sklenjene s prosilcem za 

licenco, 
• tekmovalne pravice vseh klubskih ekip niso prenosljive na drugo (druge) pravne osebe, 
• v okviru finančnih kriterijev mora prosilec za licenco predložiti poleg lastnega revidiranega 
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finančnega poročila za preteklo koledarsko leto (bilance stanja, izkaz poslovnega izida in 
priloge s pojasnili) tudi revidirana finančna poročila za druge povezane pravne osebe,  

• za podelitev licence morajo  biti vse revizije finančnega poslovanja pozitivne, 
• za podelitev licence morajo biti predložena dokazila za preteklo leto, da so  poravnane 

vse obveznosti do odvisnih oseb, ki so neposredno ali posredno povezane pri 
izpolnjevanju  vseh licenčnih kriterijev, 

• prosilec za licenco je dolžan v okviru licenčnega postopka za zagotavljanje celovite 
obravnave predložiti vso potrebno licenčno dokumentacijo, vključujoč tudi vso licenčno 
dokumentacijo za druge povezane pravne osebe, v okviru katerih so izvajane tipične 
aktivnosti prosilca za licenco (npr.delovanje klubskih mladinskih selekcij).  

  
Iz navedenega je razvidno, da licenčni sistem UEFA in NZS zahteva od prosilcev za licenco 
izpolnjevanje vseh postavljenih kriterijev po različnih licenčnih področjih. Delovanje 
mladinskih selekcij kluba, kot enega od temeljev licenčnega sistema, je opredeljeno med 
športnimi kriteriji, odraža pa se tudi med infrastrukturnimi, administrativno-kadrovskimi, 
pravnimi in finančnimi kriteriji. Prosilec za licenco, ki nosi polno odgovornost za 
delovanje kluba v nogometnem in finančnem smislu, mora torej ob predložitvi vloge za 
licenco z dokumenti in s svojim delovanjem zagotavljati izpolnjevanje vseh 
postavljenih licenčnih kriterijev.  
 
 
 
S spoštovanjem,  

 
 

Nogometna zveza Slovenije 
            
 
Siniša Mitrović l.r.        Dane Jošt l.r. 
vodja področja pravnih             generalni sekretar 
in finančnih kriterijev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V vednost: 

- Medobčinske nogometne zveze 
- Združenje klubov 1.SNL 


