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Na podlagi 14. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je skupščina Nogometne zveze Slovenije dne 

17.12.1993 sprejela in Izvršni odbor NZS dne 23.10.2018 spremenil in dopolnil Pravilnik o priznanjih NZS, 

ki se v čistopisu glasi: 

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH 

NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE 
 

 

I SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen (namen) 

 

(1) Za izjemne zasluge in dosežke pri delu in razvoju nogometa v Republiki Sloveniji Nogometna zveza 

Slovenije podeli priznanja. 

(2) Ta pravilnik ureja postopek, pristojnosti in pogoje za podelitev priznanj NZS. 

 

 

2. člen (izrazi in okrajšave) 

 

(1) Za namene tega pravilnika imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen: 

- FIFA: Fédération Internationale de Football Association. 

- UEFA: Union des Associations Européennes de Football. 

- NZS: Nogometna zveza Slovenije. 

- MNZ: Medobčinska nogometna zveza. 

- ZNSS: Zveza nogometnih sodnikov Slovenije. 

- ZNTS: Zveza nogometnih trenerjev Slovenije. 

- RS: Republika Slovenija. 

- Klub: pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki veljajo v RS, ima sedež v RS, je 

vpisana v register klubov NZS, je član tiste MNZ, na območju katere ima sedež in ima najmanj 

eno ekipo v uradnem tekmovanju NZS. 

- Igralec: vsak igralec nogometa, ki je registriran pri NZS. 

- Član: nogometna zveza ali strokovna organizacija, ki je bila sprejeta v NZS. 

- Skupščina: najvišji in normodajni organ NZS. 

- IO NZS: izvršni odbor NZS, ki je izvršilni organ NZS. 

(2) Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak 

izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno. 

 

 

3. člen (prejemniki priznanj) 

 

(1) NZS podeli priznanja igralcem, športnim delavcem in drugim posameznikom ter nogometnim in 

drugim organizacijam. 

(2) Priznanja NZS se lahko podelijo tudi tujim državljanom in tujim ter mednarodnim organizacijam. 

(3) Priznanja NZS se lahko podelijo tudi posmrtno. 
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II PRIZNANJA 

 

4. člen (vrste priznanj) 

 

Priznanja NZS so: 

(a) častni predsednik NZS, 

(b) častni podpredsednik NZS, 

(c) častni član NZS, 

(d) zlata žoga NZS, 

(e) srebrna žoga NZS, 

(f) plaketa NZS, 

(g) medalja NZS. 

 

5. člen (častni predsednik NZS) 

 

(1) Priznanje 'častni predsednik NZS' se podeli nekdanjim predsednikom NZS za izjemne zasluge in 

dosežke za delo v nogometu. 

(2) Pogoj za podelitev priznanja je, da je predlagani posameznik funkcijo predsednika NZS opravljal 

najmanj eno mandatno obdobje (4 leta). 

(3) Dodatne pogoje za podelitev priznanja določi IO NZS. 

 

 

6. člen (častni podpredsednik NZS) 

 

(1) Priznanje 'častni podpredsednik NZS' se podeli nekdanjim podpredsednikom NZS za izjemne zasluge 

in dosežke za delo v nogometu. 

(2) Pogoj za podelitev priznanja je, da je predlagani posameznik funkcijo podpredsednika NZS opravljal 

najmanj eno mandatno obdobje (4 leta). 

(3) Dodatne pogoje za podelitev priznanja določi IO NZS. 

 

 

7. člen (častni član NZS) 

 

(1) Priznanje 'častni član NZS' se podeli posameznikom za izjemne zasluge in dosežke za delo v nogometu. 

(2) Predlagani posameznik za to priznanje mora imeti najmanj 35 let neprekinjenega ali skupnega 

delovanja v nogometu in v tem obdobju dosegati vidne rezultate. 

(3) Za delovanje v nogometu po prejšnjem odstavku tega člena šteje vsa nogometna aktivnost 

posameznika, vključno z igralskim stažem. 

(4) Starost predlaganega posameznika ob podelitvi priznanja je najmanj 55 let. 

(5) Priznanje za častnega člana se lahko podeljuje manj kot enkrat letno. 

 

 

 

 



5 

 

8. člen (zlata žoga NZS) 

 

(1) Priznanje 'zlata žoga NZS' se podeli: 

(a) igralcu, ki je na meddržavnih tekmah 30 krat nastopil za državno A reprezentanco Slovenije; 

(b) selektorju za vodenje 25 uradnih meddržavnih tekem A reprezentance Slovenije. 

(2) Priznanje se podeljuje ob posebnih jubilejih NZS. 

 

9. člen (srebrna žoga NZS) 

 

(1) Priznanje 'srebrna žoga NZS' se podeli: 

(a) igralcu, ki je na uradnih meddržavnih tekmah 20 krat nastopil za državno A reprezentanco 

Slovenije; 

(b) selektorju za vodenje 15 uradnih meddržavnih tekem A reprezentance Slovenije. 

(2) Priznanje se podeljuje ob posebnih jubilejih NZS. 

 

 

10.  člen (plaketa NZS) 

 

(1) Priznanje 'plaketa NZS' se podeli posameznikom in organizacijam iz 3. člena tega pravilnika za 

pomemben prispevek pri razvoju nogometa. 

(2) NZS podeli slovenskemu klubu: 

(a) 'plaketo NZS z zlatim vencem'  za 100 let delovanja; 

(b) 'plaketo NZS s srebrnim vencem'  za 75 let delovanja; 

(c) 'plaketo NZS'     za 50 let delovanja.  

(3) Priznanje 'plaketa NZS' se podeli nogometnim sodnikom, ki so vodili najmanj 50 mednarodnih 

nogometnih tekem kot glavni sodniki (priznajo se tekme, ki so delegirane od strani FIFA ali UEFA). 

(4) Predlagani posameznik za to priznanje mora imeti najmanj 20 let neprekinjenega ali skupnega 

delovanja v nogometu in v tem obdobju dosegati vidne rezultate. 

(5) Za delovanje v nogometu po prejšnjem odstavku tega člena šteje vsa nogometna aktivnost 

posameznika, vključno z igralskim stažem. 

(6) Starost predlaganega posameznika ob podelitvi priznanja je najmanj 45 let. 

(7) Priznanje 'plaketa NZS' se praviloma podeljuje vsako leto. 

 

 

11.  člen (medalja NZS) 

 

(1) Priznanje 'medalja NZS' se podeli: 

(a) klubu, igralcem, strokovnemu vodstvu ter sodnikom, delegatom in kontrolorjem, ki so nastopili v 

finalu pokala Slovenije; 

(b) klubom, igralcem in strokovnemu vodstvu, ki osvojijo naslov državnega prvaka. 

(2) Priznanje 'medalja NZS' se lahko podeli posameznikom ali klubom tudi za naslednje posebne 

tekmovalne uspehe: 

(a) uspeh kluba v mednarodnem klubskem tekmovanju; 

(b) uspeh posameznikov v vodstvu reprezentanc, ki so dosegle viden tekmovalni uspeh. 
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III POSTOPEK IN PRISTOJNOSTI 

 

12.  člen (razpis) 

 

(1) Sklep o razpisu za podelitev priznanj sprejme Izvršni odbor NZS. 

(2) Razpis se objavi na spletnem mestu NZS. 

 

 

13.  člen (predlogi) 

 

(1) Upravičeni predlagatelji po tem pravilniku so člani NZS (MNZ, ZNSS, ZNTS) in predsednik NZS. 

(2) Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati: 

(a) podatke o predlagatelju in predlagancu; 

(b) predstavitev osebe ali organizacije, na katero se predlog nanaša, in njenih dosežkov. 

(3) Predlog lahko predlagatelj poda pisno ali v elektronski obliki. 

(4) Posamezni član NZS lahko predlaga omejeno število kandidatov za posamezno priznanje, in sicer 

toliko, kolikor mu pripada delegatov na zasedanju Skupščine NZS za leto, za katero se podeljujejo 

priznanja. 

 

 

14.  člen (pristojnost) 

 

(1) Predloge za priznanja pripravlja Komisija NZS za priznanja. 

(2) Upravičenost do  priznanj ugotavlja IO NZS na predlog Komisije NZS za priznanja. 

(3) Priznanja NZS s sklepom dodeli IO NZS, razen če je s tem pravilnikom določeno drugače. 

(4) Priznanja iz 5., 6. in 7. člena dodeli skupščina NZS na predlog IO NZS. 

(5) Podelitev priznanja po 1. odstavku 11. člena pravilnika se podeli na podlagi tekmovalnega dosežka in 

se ne ugotavlja s sklepom. 

 

 

15.  člen (podeljevanje) 

 

(1) NZS podeljuje priznanja enkrat letno, praviloma na rednem letnem zasedanju skupščine NZS.  

(2) Posamezno priznanje NZS je lahko podeljeno samo enkrat. 

(3) Priznanja NZS podeli predsednik NZS, v njegovi odsotnosti pa oseba, ki jo pooblasti. 

 

 

16.  člen (evidenca) 

 

Evidenco priznanj vodi Komisija za priznanja preko strokovne službe NZS. 
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IV PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

 

17. člen (nastopi za reprezentanco)  

 

Do sprejetja NZS v FIFA (3. julij 1992) se štejejo kot nastopi za reprezentanco Slovenije po 8. in 9. členu 

tudi nastopi za reprezentanco Jugoslavije. 

 

 

18.  člen (veljavnost pravilnika)  

 

Ta pravilnik in vse njegove spremembe in dopolnitve pričnejo veljati, ko jih sprejme in potrdi IO NZS in se 

objavi na spletnem mestu NZS. 

  

Miklavž na Dravskem polju, 23.10.2018 

                         

 

 

 

        Nogometna zveza Slovenije 

 

        Radenko Mijatović l. r. 

        Predsednik  

 

 


