Pravilnik NZS o sofinanciranju
infrastrukturnih projektov v nogometu
V1.2; 25.04.2019

Na podlagi 5. in 6. člena Statuta NZS je Izvršni odbor NZS na 35. seji dne 25.04.2019 sprejel
spremembe in dopolnitve Pravilnika NZS o sofinanciranju infrastrukturnih projektov v nogometu v
Republiki Sloveniji, ki v čistopisu glasi:

PRAVILNIK NZS O SOFINANCIRANJU
INFRASTRUKTURNIH PROJEKTOV V NOGOMETU
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se v zvezi s sofinanciranjem infrastrukturnih projektov določajo:
- pogoji za sofinanciranje (upravičenci, višina sredstev itd.),
- področja/projekti sofinanciranja,
- kriterije za sofinanciranje,
- vrednotenje projektov,
- finančne posebnosti,
- delo organov pri razpisu,
- zakonodaja, nadzor, idr.
2. člen
(upravičenec do kandidiranja)
NZS v skladu z letnim finančnim načrtom sofinancira infrastrukturne projekte lastnikov ali
upravljavcev nogometnih objektov.
Za sofinanciranje projektov lahko kandidirajo:
- 2.1. klubi, ki so člani NZS, če so lastniki objektov;
- 2.2. klubi, ki so člani NZS ter niso lastniki objektov, če vlogi predložijo soglasje lastnika
športnega objekta;
- 2.3. lastniki športnih objektov, če vlogi priložijo soglasje domicilnega uporabnika objekta;
- 2.4. upravljavci športnih objektov, če vlogi predložijo soglasje lastnika športnega objekta in
soglasje domicilnega uporabnika športnega objekta.
Pisno soglasje mora biti priloženo vlogi na razpis.
V nadaljevanju pravilnika se kateri koli izmed vlagateljev kandidature imenuje investitor.
3. člen
(višina sredstev in obveščanje o razpisu)
Letno višino sredstev za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v finančnem načrtu sprejme
Skupščina NZS.
V primeru dodatnih finančnih sredstev (UEFA, FIFA, MIZŠ, FŠO idr.) za sofinanciranje infrastrukturnih
projektov, NZS za ta sredstva pripravi dodatni razpis.
Vloge za sofinanciranje je treba oddati v roku, ki ga v razpisu določi NZS.
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NZS razpis objavi na spletni strani www.nzs.si in o tem obvesti Medobčinske nogometne zveze (v
nadaljevanju MNZ). MNZ o razpisu obvestijo klube svoje zveze.
4. člen
(predmet sofinanciranja)
NZS praviloma sofinancira naslednja področja (1. – 8.) infrastrukturnih projektov:

1.

NOGOMETNA IGRIŠČA (POVRŠINE) Z NARAVNO TRAVO
vrsta igrišča

dimenzija igralne površine

novogradnja / obnova

1.1. veliko igrišče – glavno

min. 100 m x 64 m

novogradnja igrišča

1.2. veliko igrišče – pomožno

min. 100 m x 60 m

novogradnja igrišča

1.3. vadbena površina

najmanj 2.000 m2

novogradnja vadbene površine

1.4. veliko igrišče – glavno

min. 100 m x 64 m

obnova igrišča

1.5. veliko igrišče – pomožno

min. 100 m x 60 m

obnova igrišča

1.6. vadbena površina

najmanj 2.000 m2

obnova vadbene površine

2.

NOGOMETNA IGRIŠČA (POVRŠINE) Z UMETNO TRAVO
vrsta igrišča

dimenzija igralne površine

novogradnja / zamenjava UT

2.1. veliko igrišče

min. 100 m x 64 m (*)

novogradnja igrišča

2.2. malo igrišče

40 m x 20 m

novogradnja igrišča

2.3. vadbena površina

najmanj 2.000 m2

novogradnja vadbene površine

2.4. veliko igrišče

min. 100 m x 60 m

zamenjava "stare" umetne trave

2.5. malo igrišče

40 m x 20 m

zamenjava "stare" umetne trave

najmanj 2.000 m2

zamenjava "stare" umetne trave

2.6. vadbena površina

3.

RAZSVETLJAVA NOGOMETNIH IGRIŠČ
vrsta igrišča

površina

vrsta gradnje

3.1. veliko igrišče - glavno

novogradnja

3.2. veliko igrišče - pomožno

novogradnja

3.3. vadbena površina

najmanj 2.000 m2;

novogradnja
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4.

AVTOMATSKI NAMAKALNI SISTEM NOGOMETNIH IGRIŠČ
vrsta gradnje

vrsta igrišča

4.1. veliko igrišče - glavno

novogradnja namakalnega sistema

4.2. veliko igrišče - pomožno

novogradnja namakalnega sistema

4.3. vadbena površina

5.

najmanj 2.000 m2

GARDEROBNI PROSTORI

novogradnja namakalnega sistema

vrsta gradnje

5.1. garderobni prostori (+ sanitarije, kopalnice idr.)

novogradnja

5.2. garderobni prostori (+ sanitarije, kopalnice idr.)

obnova

6.

TRIBUNA ZA GLEDALCE

vrsta gradnje

6.1. izgradnja tribune

novogradnja

6.2. izgradnja tribune

obnova

7.

STREHA - POKRITJE TRIBUNE S SEDEŽI

vrsta gradnje

7.1. streha - pokritje tribune

novogradnja

7.2. streha - pokritje tribune

obnova

8.

OPREMA (GOLI)

8.1. ALUMINIJASTI VTIČNI GOLI (2 kosa z mrežama); zamenjava železnih gol.)

obnova; montažo izvrši investitor
sam;

8.2. PRENOSNI VELIKI GOL

nova nabava

(2 kosa z mrežama)

8.3. PRENOSNI MALI GOL – 5 m x 2 m (2 kosa z mrežama)

nova nabava

(*) – V primeru utemeljenih prostorskih omejitev je širina igrišča lahko izjemoma tudi manj kot 64 m (a ne manj kot 60 m).

5. člen
(število projektov za sofinanciranje)
Za razpis IO NZS sprejme sklep o prioritetnih področjih (projektih), lahko pa tudi:
določi višino sredstev za posamezna področja in/ali
določi okvirno število projektov po posameznih področjih.
V primeru, da se na osnovi analize prejetih vlog ugotovi, da je za posamezno področje vloženo manjše
število vlog, kot je število projektov, se ta »nekoriščena« sredstva preusmerijo na druga področja
projektov.
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6. člen
(drugi projekti)
Poleg v 4. členu navedenih projektov lahko NZS izjemoma sofinancira tudi druge projekte, če IO NZS o
tem sprejme sklep.
7. člen
(kriterij sofinanciranja – liga tekmovanja mlajših kategorij)
Za sofinanciranje projektov iz 4. člena s področja 1 in 2:
- 1. nogometne površine z naravno travo (novogradnja/obnova)
- 2. nogometne površine z umetno travo (novogradnja/obnova)
lahko kandidirajo investitorji, katerih klubi zadostijo kriteriju za uvrstitev v enega od razredov od A do
F (spodaj). Višina dodeljenega zneska je odvisna predvsem od tega v kateri ligi v tekočem
tekmovalnem letu nastopa klub z ekipami, ki so navedene v spodnji tabeli. Na podlagi navedenih
dejstev se investicijo razvrstitvi v enega od razredov od A do F.
Kriterij G se ločeno uporablja le v primeru kandidatur za mala igrišča (40 x 20) z umetno travo.
Razredi A-G
A

klub s TREMI ekipami nastopa v 1.SML/SKL in U15 Z/V (vse lige NZS)

B

klub s TREMI ekipami nastopa v 2.SML/SKL in U15 Z/V (vse lige NZS)

C

klub s TREMI ekipama nastopa v 1.SML/SKL ali 2.SML/SKL (lige NZS) ter U15 v ligi MNZ

D

klub z najmanj ŠTIRIMI ekipami v ligah MNZ (izmed ekip U19, U17, U15, U13, U11)

E

klub z najmanj TREMI ekipamI v ligah MNZ (izmed ekip U19, U17, U15, U13, U11)

F

Klub z najmanj TREMI ženskimi ekipami v ligah NZS/MNZ (izmed ekip SŽNL, DU17 ali U15 ali U13)

G

mesto/kraj z najmanj 150 osnovnošolci (M+Ž); (za mala igrišča 40 x 20)

V razred D oz. E se razvrsti tudi klub, ki z U15 ekipo sicer nastopa v ligah NZS.

8. člen
(kriterij sofinanciranja – igrišče)
Za sofinanciranje projektov s področij 3 – 8:
- 3. razsvetljava nogometnih igrišč,
- 4. avtomatski namakalni sistemi,
- 5. garderobni prostori,
- 6. tribuna za gledalce,
- 7. streha / pokritje tribune s sedeži,
- 8. oprema (goli),

5

lahko kandidirajo investitorji, katerih klubi zadostijo kriteriju za uvrstitev v enega od razredov od H do
N (spodaj).
Višina dodeljenega zneska je odvisna od tega, katera ekipa kluba, glede na ligo v tekočem
tekmovalnem letu, uporablja igrišče, ki je predmet kandidature za sofinanciranje.

Razredi H-N
H

igrišče kluba, katerih člani nastopajo v 1. SNL

I

igrišče kluba, katerih člani nastopajo v 2. SNL

J

igrišče kluba, katerih člani nastopajo v 3. SNL

K

igrišče kluba, katerega ekipi nastopata v 1. SML/SKL

L

igrišče kluba, katerega ekipi nastopata v 2. SML/SKL ali U15 V/Z

M

igrišče, ki ga koristijo najmanj TRI ekipe ženskega kluba (izmed SŽNL, DU17, DU15, DU13)

N

igrišča vseh ostalih klubov

9. člen
(maksimalne višine sofinanciranja)
Maksimalne možne višine zneska sofinanciranja posameznih projektov so, v skladu z razvrstitvijo
kluba (A – G) oz. (H – N), določene v aneksu vsakokratnega letnega razpisa.
NZS lahko višino sofinanciranja po posameznih področjih projektov določi tudi z določitvijo odstotka
od celotne investicijske vrednosti.
Delež sofinanciranja NZS ne sme presegati 30% celotne investicijske vrednosti, ki jih za posamezne
vrste projektov določi NZS (izjema pri tem je sofinanciranje opreme – golov).
Natančno višino sredstev oz. odstotkov iz prvih dveh odstavkov, sprejme IO NZS.
Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati višine zaprošenih sredstev, ki jih je kandidat navedel v
vlogi.

10. člen
(število vlog večje od števila razpisanih projektov)
Če je število prejetih vlog za posamezno področje večje od števila razpisanih projektov za to področje,
NZS pri odločitvi, kateri projekt ima prednost, upošteva naslednje kriterije oz. število točk.
Pri kandidaturah za nogometna igrišča (površine) z naravno in umetno travo (področja 1. in 2.;
4.člen), se investitor/klub razvrsti v razred od A – G, prednost pri dodelitvi pa ima višje uvrščeni klub,
glede na skupno število točk iz naslednjih dveh tabel (10.1., 10.2.).
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Tabela 10.1

s katerimi ekipami nastopa klub v ligah NZS oz. MNZ

št.
točk

A

klub s TREMI ekipami nastopa v 1.SML/SKL in U15 Z/V

40

B

klub s TREMI ekipami v nastopa 2.SML/SKL in U15 Z/V

30

C

klub s TREMI ekipama nastopa v 1.SML/SKL ali 2.SML/SKL (lige NZS) ter U15 v ligi MNZ

25

D

klub z najmanj ŠTIRIMI ekipami nastopa v ligah MNZ (izmed ekip U19, U17, U15, U13, U11)

20

E

klub z najmanj TREMI ekipami nastopa v ligah MNZ (izmed ekip U19, U17, U15, U13, U11)

15

F

Klub nastopa z najmanj TREMI ženskimi ekipami (izmed ekip SŽNL, DU17, DU15, DU13)

20

G

mesto/kraj z X osnovnošolci (M+Ž);

5 točk za vsakih 20 osnovnošolcev

V razred D oz. E se razvrsti tudi klub, ki z U15 ekipo sicer nastopa v ligah NZS.
Pri posamezni kategoriji se za to tabelo upošteva ena ekipa, čeprav klub v ligah (npr. z U13) nastopa z
večjim število ekip.
Če ima klub poleg moških mlajših kategorij tudi ženske ekipe iz razreda F, se te točke prištejejo
točkam za moške mlajše kategorije.
Razred G se ločeno uporablja le v primeru primerjav kandidatur za mala igrišča (40x20) z umetno
travo.

Tabela 10.2
število aktivnih nogometašev v obdobju 1.7. – 31.12. preteklega leta
skupaj igralcev
0
-25
26
-50
51-75
76-100 101-125 nad 125
kategorija
mladinci U-19
kadeti U-17
starejši dečki U-15
5
10
15
20
30
40
št.točk
mlajši dečki U-13
starejši cicibani U-11
SŽNL + DU17+ DU15 +DU13
5
10
15
20
30
40
št.točk
Vsak aktivni nogometaš (z najmanj enim nastopom na uradni tekmi), se upošteva le v eni starostni
kategoriji.
Če klub v posamezni kategoriji v tekmovanjih nastopa z večjim številom ekip, se pri tem izračunu
upoštevajo aktivni igralci vseh ekip, vendar se za vsako posamezno starostno kategorijo za točkovanje
lahko upošteva največ 30 nogometašev.
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Pri kandidaturah za investicije (področja 3, 4, 5, 6 in 7 ; 4.člen), se investitor/klub razvrsti v razred od
H – N, prednost pri dodelitvi sredstev pa ima višje uvrščeni klub, glede na skupno število točk iz
naslednjih dveh tabel (10.3; 10.4.).

Tabela 10.3
katera ekipa kluba koristi igrišče, ki je predmet investicije

št. točk

H

igrišče kluba, katerega člani koristijo v 1.SNL

40

I

igrišče kluba, katerega člani koristijo v 2.SNL

30

J

igrišče kluba, katerega člani koristijo v 3.SNL

20

K

igrišče kluba, katerega ekipi koristita v 1.SML/SKL

25

L

igrišče kluba, katerega ekipe (i,a) koristita v 2.SML/SKL ali U15 V/Z

20

M

igrišče, ki ga koristijo najmanj tri ekipe ženskega kluba (izmed SŽNL, DU17,DU15, DU13)

20

N

igrišča vseh ostalih klubov

15

Če igrišče, ki je predmet investicije, poleg moških mlajših kategorij uporabljajo tudi ženske (ekipe (i)iz
razreda M, se te točke prištejejo točkam za moške mlajše kategorije.

Tabela 10.4
število aktivnih nogometašev v obdobju 1.7 – 31.12. preteklega leta
skupaj igralcev
kategorija
0 -25 26 -50 51-75 76-100 101-125 nad 125
mladinci U-19
kadeti U-17
št.
starejši dečki U-15
5
10
15
20
30
40
točk
mlajši dečki U-13
starejši cicibani U-11
SŽNL + DU17 + DU15 + DU13
5
10
15
20
30
40
št.točk
Vsak aktivni nogometaš (z najmanj enim nastopom na uradni tekmi), se upošteva le v eni starostni
kategoriji.
Če klub v posamezni kategoriji v tekmovanjih nastopa z večjim številom ekip, se pri tem izračunu
upoštevajo aktivni igralci vseh ekip, vendar se za vsako posamezno starostno kategorijo za
točkovanje lahko upošteva največ 30 nogometašev.

11. člen
(minimalno število točk)
Pri kandidaturah se upoštevajo vloge, ki na osnovi točkovanj iz 10. člena zberejo najmanj 40 točk.
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12. člen
(pogoji – kakovost razsvetljave)
Pri razsvetljavi nogometnih igrišč je pogoj za sofinanciranje NZS tudi kakovost razsvetljave oz.
naslednje minimalno število luxov, tako pri horizontalnem, kot vertikalnem merjenju:

12.1. povprečje luxov pri horizontalnem merjenju:

glavno
igrišče
katera ekipa kluba uporablja igrišče, ki je predmet
investicije

pomožno
igrišče

vadbena
površina

luxov – minimalno

H

igrišče kluba, katerega člani koristijo v 1.SNL

1.000

400

250

I

igrišče kluba, katerega člani koristijo v 2.SNL

700

300

200

J

igrišče kluba, katerega člani koristijo v 3.SNL

500

200

200

K

igrišče kluba, katerega ekipi koristita v 1.SML/SKL

400

200

200

L

igrišče kluba, ki ga koristijo ekipe v 2.SML/SKL ali U15 V/Z

300

200

200

M

Igrišče koristijo ekipe ženskega kluba (SŽNL,DU17,DU15, DU13)

300

200

200

N

ostala igrišča vseh ostalih klubov

300

200

200

12.2. povprečje luxov pri vertikalnem merjenju (zaradi potrebe TV prenosov tekem v ligah NZS):
glavno igrišče
katera ekipa kluba uporablja igrišče, ki je predmet investicije

luxov – minimalno

H

igrišče kluba, katerega člani koristijo v 1.SNL

700

I

igrišče kluba, katerega člani koristijo v 2.SNL

500

13. člen
(siva »nogometna« lisa na zemljevidu Slovenije)
V primeru ocene, da gre za:
- t. i. "sivo liso« na nogometnem zemljevidu Slovenije ali
- opredelitve o izrazito manjkajočem objektu/projektu,
se pri posamezni investiciji število točk iz 10. člena oz. izračunani znesek sofinanciranja lahko
pomnoži s faktorjem, ki pa ne sme biti višji od 1,50.
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14. člen
(nedokončane velike investicije)
Med sofinanciranje se lahko uvrstijo tudi projekti - velike investicije (nad 400.000.- EUR) iz 4. člena
tega pravilnika (področja 1. – 7.), če za dokončanje investicije investitorju ne manjka več kot 15%
sredstev celotne investicije.
Pri tem zaključni delež sofinanciranja NZS ne sme presegati 50.000.- EUR.
Pogoj za pridobitev sredstev po tem členu je tudi:
- da je investicija po koriščenju teh odobrenih sredstev v celoti zaključena,
- da predvidena finančna sredstva ob razpisu omogočajo financiranje po tem členu.

15. člen
(sofinanciranje FŠO ali MIZŠ; pretekli projekti)
Če je v preteklem dveletnem obdobju za projekt, s katerim investitor kandidira pri NZS, za ta projekt
že prejel odobrena sredstva pri MIZŠ oz. FŠO, lahko NZS to upošteva pri odobritvi vloge.
V tem primeru lahko NZS znesek ustrezno zniža, lahko pa vlogi tudi ne odobri (predvsem v primeru, ko
bi skupna sredstva NZS/FŠO/MIZŠ znašala več kot 50% investicijske vrednosti).
Če je investitor / klub v preteklem triletnem obdobju že prejel sredstva od NZS, MIZŠ oz. FŠO (skupaj
nad 50.000.- EUR) za drugi infrastrukturni projekt, lahko NZS to upošteva pri odobritvi vloge.
V tem primeru NZS lahko znesek primerno zniža, lahko pa vloge tudi ne odobri.

16. člen
(več let neodobrene kandidature)
NZS posameznim kandidaturam, ki niso bile izbrane za sofinanciranje v zaporedju dveh do štirih let,
poveča število točk s faktorji od 1,20 – 1,40 kot sledi:
1,20 - za dve leti; povprečno število točk prehodne ter tekoče kandidature se pomnoži z 1,20),
1,30 - za tri leta; povprečno število točk prehodnih dveh ter tekoče kandidature se pomnoži z 1,30),
1,40 - za štiri leta; povprečno število točk prehodnih treh ter tekoče kandidature se pomnoži z 1,40).
Pogoj za navedeni izračun točk je, da je bila kandidatura v vsakem letu točkovana z najmanj 40
točkami.

17. člen
(nepokrita finančna konstrukcija / nekvalitetna izvedba del)
NZS si pridržuje pravico ugovora na izbor izvajalca in v tem primeru tudi na izplačilo sredstev, če
predlagani oz. izbrani izvajalec nima zadostnih referenc pri podobnih projektih.
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NZS si pridržuje pravico neplačila sredstev, če s strani investitorja nima zadostnih zagotovil, da ima
investitor pokrito finančno konstrukcijo oz. če oceni, da bi kljub izplačilu sredstev s strani NZS projekt
ostal nedokončan.
NZS si pridržuje pravico neplačila sredstev, če s strani investitorja nima zadostnih zagotovil, da bo
izvedba projekta izvedena kvalitetno in dokončani projekt ne bi mogel kvalitetno služiti predvidenemu
namenu.

18. člen
(centralna nabava)
NZS za dosego nižje cene pri dobavitelju ali dosego kakovosti pri izbranih projektih lahko izbor in
financiranje projektov/nakupa opreme vodi centralno (npr. umetne trave za mini igrišča, namakalnih
sistemov, aluminijastih golov, ipd.).

19. člen
(izplačilo neposredno izvajalcu)
NZS si pridržuje pravico izplačila NZS sredstev neposredno izvajalcu del, če s strani investitorja nima
zadostnih zagotovil, da bo izvajalec del (pravočasno) poplačan.

20. člen
(vloga prosilca)
V vlogi je prosilec dolžan navesti:
- 20.1. predstavitev lastnika, investitorja in upravljavca,
- 20.2. predstavitev investicije in ciljev investicije,
- 20.3 analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero,
- 20.4. specifikacijo investicijskih stroškov v tekočih cenah (brez DDV, saj praviloma le-tega
lahko investitor poračuna ter brez vrednosti zemljišča),
- 20.5. specifikacijo investicijskih stroškov s časovnim načrtom (po letih, če investicija ne bo
dokončana v letu razpisa),
- 20.6. predvidene vire financiranja in njihove višine (po dinamiki celotne investicije),
- 20.7. višino zaprošenih sredstev,
- 20.8. kdo vse bo imel korist v primeru realizacije projekta,
- 20.9. število ur letno, ki jih v primeru realizacije projekta investitor brezplačno nudi MNZ/NZS
za delo z mladimi.
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21. člen
(pogoji za sofinanciranje)
Za odobritev sofinanciranja projektov (4.člen; področja 1-7) mora investitor izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:
- 21.1. da imajo izkazano lastništvo zemljišča ali njegovo uporabo za obdobje najmanj 10 let,
- 21.2. da imajo izdelano projektno dokumentacijo,
- 21.3. da je izdelan investicijski program s terminskim planom gradnje, ki ne sme biti daljši od 2
let oz. 3 let pri področju 5 (garderobni prostori),
- 21.4. da so pridobljena vsa ustrezna dovoljenja za gradnjo,
- 21.5. da so pri projektiranju in gradnji dosledno upoštevani standardi in normativi ter zahteve
v okviru licenciranja NZS, da bo tako igrišče moč uporabljati za tekme v ligah NZS ali
MNZ,
- 21.6. da MNZ izda pozitivno soglasje k projektu,
- 21.7. da je, brez deleža NZS, finančna konstrukcija projekta zaprta najmanj v višini 70%,
- 21.8. da so predložene sklenjene pogodbe oz. drugi sklepi, iz katerih je razvidno financiranje
projekta,
- 21.9. da bo celoten potek naložbe izpeljan v skladu z zakoni,
- 21.10. da je že pred pričetkom investicije določen upravljavec in uporabnik objekta,
- 21.11. da pri investiciji sodeluje lastnik/upravljavec objekta, razen če celotne investicije ne
vodi in financira klub,
- 21.12. potrdilo o zagotovljenem vzdrževanju objekta, vključno s sredstvi, potrebnimi za
vzdrževanje.

22. člen
(dodatno mnenje MNZ)
V primeru večjega števila vlog iz iste MNZ, NZS lahko zaprosi MNZ za njihov predlog prednostne
razvrstitve. V tem primeru je MNZ dolžna poslati pisno obrazložitev predlagane razvrstitve.

23. člen
(naravne nesreče, idr.)
NZS lahko pred razdelitvijo investicijskih sredstev prednostno:
- do 5% vseh razpoložljivih sredstev nameni za sofinanciranje posledic morebitnih naravnih
nesreč (poplava, neurje, požar, plaz idr.), ki so prizadele nogometni objekt v obdobju zadnjih
12 mesecev (če tega ni moč zagotoviti iz rednega proračuna NZS), vendar skupaj ne več kot
25.000.- EUR,
- do 3% vseh razpoložljivih sredstev zadrži za nujne odločitve vodstva NZS o sofinanciranju
projektov, vendar skupaj ne več kot 15.000.- EUR.
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24. člen
(pogodba)
NZS bo z vsakim investitorjem/upravljavcem objekta podpisala pogodbo, s katero bo natančno
določeno :
- višina dodeljenih sredstev, namen porabe, koriščenje (črpanje) sredstev, do kdaj mora projekt
biti dokončan,
- število ur tedensko, ki jih za potrebe izvedbe mladinskega programa NZS lahko brezplačno
koristi NZS oz njene članice (MNZ, ZNSS, ZNTS). O terminih se morajo stranke sporazumeti,
prednost pa ima klub le v primeru uporabe za uradno tekmovanje.
Če izbrani investitor v roku osmih dni od prejema pogodbe, le te ne vrne podpisane, se šteje, da je
umaknil vlogo za sofinanciranje.

25. člen
(delo organov NZS in njihove pristojnosti)
Postopek razpisa vodi komisija NZS v sestavi:
- podpredsednik NZS, zadolžen za področje infrastrukture,
- predsednik komisije za objekte,
- generalni sekretar NZS,
- vodja tekmovalno - licenčnega sektorja,
- vodja tehničnega sektorja,
- vodja oddelka za nogometno infrastrukturo.
Ob pregledu vlog komisija od vlagateljev lahko zahteva dodatne informacije, podatke oz. strokovna
mnenja, ki jih je investitor dolžan dostaviti najkasneje v roku 8 dni od dane zahteve.
Popolne vloge komisija NZS preveri, sestavi predlog za razdelitev sredstev in izdela zapisnik.
Predlog prejemnikov sredstev in višine zneskov se posreduje kolegiju predsednika NZS, ki izoblikuje
dokončni predlog za IO NZS.
IO NZS sprejme dokončni sklep o sofinanciranju infrastrukturnih projektov, ki se ga objavi na spletni
strani NZS.
Sklep oz. odločba o dodelitvi sredstev se pošlje tudi posameznim investitorjem.
IO NZS lahko določi tudi t. i. »čakalno listo« investitorjev po posameznih projektih za primer:
- če kateri od izbranih investitorjev zaradi kateregakoli razloga ne bi izkoristil možnost
sofinanciranja NZS,
- če ob zaključku poslovnega leta predvideni finančni rezultat omogoči še dodatno financiranje
katerega od projektov.
Odločitve IO NZS so dokončne, pritožba na sklep pa ni možna.
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26. člen
(obveznosti do NZS)
Investitor je upravičen do črpanja sredstev le v primeru, če ima klub, ki bo uporabljal objekt oz.
predmet sofinanciranja, do NZS poravnane vse obveznosti iz naslova tekmovanja ekip kluba v ligah
NZS in ligah MNZ.

27. člen
(zakonodaja)
Investitor mora s sredstvi, pridobljenimi s strani NZS, razpolagati v skladu z veljavno zakonodajo.
Lastnik objekta mora v šestih mesecih po pridobitvi uporabnega dovoljenja pri pristojnemu organu,
pri katerem se vodi razvid javnih športnih objektov, vložiti popolno vlogo za vpis športnega objekta,
na katerem je bila izvedena sofinancirana investicija.

28. člen
(nadzor)
Izbrani izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva izključno za namen, ki je opredeljen v sklepu
NZS.
NZS si pridržuje pravico neposredne kontrole poteka del in financiranja celotne investicije.
V primeru nenamenske porabe sredstev, je investitor dolžan povrniti vsa dodeljena sredstva ter
pripadajoče zakonske zamudne obresti (od dneva nakazila sredstev pa do njihovega vračila).

29. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik se objavi na spletni strani NZS in začne veljati naslednji dan po sprejemu na IO NZS.

Brdo pri Kranju, 25.4.2019
Nogometna zveza Slovenije
Radenko Mijatović l. r.
Predsednik NZS
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