
 

 

 

 

 

 

Okrožnica 08/20 
 

 

Brdo pri Kranju, 31.01.2020 Št.: 08/20 Ozn.: GP NM 

 

 

Zadeva: Sofinanciranje klubov v ženskih tekmovanjih v TL 2019/20  

 
Spoštovani, 

 

Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na seji dne 30.01.2020 sprejel naslednja sklepa: 

 

(1) Izvršni odbor NZS sprejme sklep, po katerem morajo klubi za pridobitev sredstev iz naslova 

sofinanciranja trenerskega kadra mlajših kategorij v ženskem nogometu za sezono 2019/20 

izpolnjevati naslednje kriterije: 

- da ima trener/trenerka ekipe ustrezno in potrjeno trenersko licenco; 

- ekipa tekmuje v uradnih tekmovanjih skozi celo tekmovalno sezono; 

- da bodo trenerji aktivno sodelovali pri promociji klubskega dekliškega nogometa po okoliških OŠ; 

- da bodo trenerji vsaj 2x letno aktivno sodelovali pri festivalnih dnevih v okviru projekta NZS 

»Rada igram nogomet in ti«; 

- da v klubu delujeta najmanj 2 trenerki, ki sta vključeni v delo z mladimi (velja za klube, ki so v 

postopku licenciranja); 

- da v klubu deluje najmanj 1 trenerka, ki je vključena v delo z mladimi (velja za klube, ki niso v 

postopku licenciranja). 

 

Višina sofinanciranja posameznega kluba v sezoni 2019/20 je opredeljena kot sledi: 

- sofinancira se kategorije U13, U15 in U17; 

- klubi, ki s člansko ekipo nastopajo v SŽNL, so upravičeni do sofinanciranja v višini 1.000,00 EUR na 

posamezno mlajšo kategorijo; 

- klubi, ki ne nastopajo v SŽNL, so upravičeni do sofinanciranja v višini 500,00 EUR na posamezno 

mlajšo kategorijo. 

  

(2) Izvršni odbor NZS sprejme sklep o finančni vzpodbudi za klube SŽNL v tekmovalnem letu 2019/2020 v 

skupni višini 2.000,00 EUR za posamezni klub (od tega 1.000,00 EUR v opremi) pod pogojem, da 

celotno tekmovalno leto nastopajo z vsemi selekcijami tudi v tekmovanjih mlajših kategorij DU17, 

DU15 in DU13.  

V prvi točki sklepa se nadaljuje sofinanciranje kadra mlajših kategorij v ženskem nogometu tudi v aktualni 

sezoni 2019/2020. S sklepom številka dva se prav tako nadaljujejo izplačila finančne vzpodbude za klube SŽNL v 

skupni vrednosti 2.000,00 EUR na posamezni klub, od katerih se 1.000 EUR zagotovi v obliki opreme, kot izhaja 

iz 2. točke predlaganih sklepov. 



 

Za dodatne informacije vam je na voljo tehnični sektor v okviru strokovne službe NZS. 

 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Martin Koželj 

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. 

 


