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Brdo pri Kranju, 18. 2. 2022 Št.: 04/22 Ozn.: FIN NM/ET 

 
 

Zadeva: Sofinanciranje klubov v ženskih tekmovanjih v TL 2022/23 
 
Spoštovani, 
 
Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na seji dne 17. 2. 2022 sprejel naslednje sklepe vezane na 
sofinanciranje klubov v ženskih tekmovanjih v TL 2022/23: 
 

1. Izvršni odbor NZS sprejme sklep o sofinanciranju nadomestil vodij mladinskega programa klubov SŽNL 
v tekmovalnem letu 2022/2023 v skupni višini 52.800 EUR oz. v višini 6.600 EUR na posamezni klub, 
pod pogojem izpolnjevanja kriterijev na področju pogodbenega razmerja z vodjem mladinskega 
programa, udeležbe v reprezentančnih aktivnostih, programov dela, udeležbe v uradnih tekmovanjih, 
trenerskih licenc ter izvajanja promocijskih aktivnosti. 
 

2. Izvršni odbor NZS sprejme sklep o sofinanciranju trenerskega kadra mlajših kategorij v tekmovalnem 
letu 2022/2023 za klube, katerih ekipe ne nastopajo v SŽNL ali niso prejemniki sredstev iz točke 1, v 
višini 500 EUR za posamezno mlajšo kategorijo (DU17, DU15, DU13 in DU11), pod pogojem 
izpolnjevanja kriterijev na področju udeležbe v uradnih tekmovanjih DU17 (NZS), DU15 (NZS), DU13 
(NZS) in U11/U10 (MNZ), trenerskih licenc ter izvajanja promocijskih aktivnosti. 
 

3. Izvršni odbor NZS sprejme sklep o finančni vzpodbudi za klube SŽNL v tekmovalnem letu 2022/2023 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 (NZS), DU15 
(NZS), DU13 (NZS) in U11/U10 (MNZ).  
 

4. Izvršni odbor NZS sprejme sklep o finančni vzpodbudi za klube SŽNL v tekmovalnem letu 2022/2023 v 
višini 1.000,00 EUR za posamezni klub v izdelkih Pivovarne Union - sponzorja NZS. 
 

5. Izvršni odbor NZS sprejme sklep o delitvi finančnih sredstev iz naslova komercializacije produkta SŽNL 
v tekmovalnem letu 2022/2023 v skupni višini 1.500,00 EUR za posamezni klub SŽNL. 
 

6. Izvršni odbor NZS sprejme sklep o materialni vzpodbudi za klube SŽNL v tekmovalnem letu 2022/2023, 
in sicer v obliki 10-ih brezplačnih uradnih žog Nike. 
 

Sofinanciranje ženskih nogometnih klubov je v skladu s strateškimi usmeritvami na področju ženskega nogometa 
in ženskih nogometnih klubov. 



Sofinancira se na podlagi izpolnjevanja kriterijev na področjih delovanja vodij mladinskih programov, tekmovanjih 
v različnih starostnih kategorijah, razvojnih programov dela ter sodelovanja pri promociji ženskega nogometa, pri 
čemer se kriteriji razlikujejo glede na udeležbo v članskem tekmovanju. Klubom SŽNL se pod pogojem 
izpolnjevanja vseh v nadaljevanju navedenih kriterijev sofinancira plača vodje mladinskega programa. Klubom, ki 
ne tekmujejo v SŽNL, se sofinancira udeležbo posamezne mlajše starostne kategorije v uradnih tekmovanjih v 
organizaciji NZS in MNZ. 

 
Sofinanciranje vodij mladinskih programov v klubih SŽNL v višini 50% bruto pogodbene obveznosti, vendar 
največ 550,00 EUR/mesec, pod pogojem izpolnjevanja naslednjih kriterijev:  

- v klubu deluje profesionalni vodja mladinskega programa (zahtevana najmanj UEFA A licenca), ki vodi 
U15 ali U17 ekipo in ima klub z njim sklenjeno pisno pogodbo; 

- vodja mladinskega programa se mora po potrebi ali pozivu s strani z NZS udeleževati sestankov, 
seminarjev in reprezentančnih aktivnosti (NZS centri, priprave idr.); 

- vodja mladinskega programa izdela program dela, bdi nad izvajanjem in pripravlja analize 
opravljenega dela, začrtanih ciljev in jih po potrebi prilagaja; 

- klubske ekipe morajo tekmovati v vseh uradnih tekmovanjih - DU17 (NZS), DU15 (NZS), DU13 (NZS) 
in U11/U10 (MNZ) skozi celotno tekmovalno leto; 

- klubski trenerji morajo imeti ustrezne in potrjene trenerske licence; 
- klubi morajo skozi celotno šolsko leto delovati z dekliškim nogometnim krožkom »Rada igram 

nogomet in ti?« najmanj na treh (3) osnovnih šolah v svoji okolici; 
- trenerji morajo vsaj enkrat (1x) letno aktivno sodelovati pri festivalnih dnevih v okviru projekta NZS 

»Rada igram nogomet in ti«; 
- v klubu sta v delo z mladimi vključeni najmanj dve (2) trenerki z ustreznima in potrjenima trenerskima 

licencama. 
 
Sofinanciranje klubov, ki ne tekmujejo v SŽNL, v višini 500,00 EUR za udeležbo posamezne ekipe v tekmovanjih 
v mlajših starostnih kategorijah (DU17, DU15, DU13 in DU11), pod pogojem izpolnjevanja naslednjih kriterijev: 

- ekipe tekmujejo v uradnih mladinskih tekmovanjih NZS (DU17, DU15, DU13) in MNZ (U11/U10) skozi 
celotno tekmovalno sezono, a ne nastopajo v SŽNL; 

- trenerji ekip v tekmovanjih morajo imeti ustrezne in potrjene trenerske licence; 
- skozi celotno šolsko leto delujejo z dekliškim nogometnim krožkom »Rada igram nogomet in ti?« 

najmanj na dveh (2) osnovnih šolah v svoji okolici; 
- trenerji morajo vsaj enkrat (1x) letno aktivno sodelovati pri festivalnih dnevih v okviru projekta NZS 

»Rada igram nogomet in ti«; 
- v klubih, je v delo z mladimi vključena najmanj ena (1) trenerka z ustrezno in potrjeno trenersko 

licenco. 
 
Izvršni odbor NZS je potrdil finančno vzpodbudo klubom SŽNL, ki imajo celotno piramido in z mlajšimi selekcijami 
nastopajo v vseh tekmovanjih za mlajše starostne kategorije (Ligi deklet U17, Ligi deklet U15, tekmovanju deklic 
U13 in MNZ tekmovanju U11/U10), v višini 2.000,00 EUR na posamezni klub, od tega 1.000,00 EUR v opremi. 
Vse ekipe morajo tekmovati celotno tekmovalno leto. 

Izvršni odbor NZS je  potrdil  finančno vzpodbudo za klube SŽNL v tekmovalnem letu 2022/2023 v višini 1.000,00 
EUR za posamezni klub v izdelkih Pivovarne Union - sponzorja NZS, pri čemer klubi lahko začnejo takoj s 
črpanjem te vzpodbude. 
 



Prav tako se je potrdil predlog za dodatno delitev finančnih sredstev iz naslova komercializacije produkta SŽNL 
v tekmovalnem letu 2022/2023 v skupni višini 1.500,00 EUR za posamezni klub skladno s Pravilnikom NZS o 
komercialnih pravicah v zvezi z nogometnimi dogodki ter po ustrezni izstavitvi računa s strani posameznega kluba. 
 
Klubi SŽNL so upravičeni tudi do delitve desetih (10) brezplačnih Nike uradnih žog. 
 
Za dodatne informacije vam je na voljo strokovna služba 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. 

 


