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Zadeva: Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članskih kategorijah 
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 12. 6. 2022 sprejel spremembe in dopolnitve Sklepov za 
tekmovanja v organizaciji NZS v članskih kategorijah, ki veljajo od 1. 7. 2022 dalje in sicer: 
 

- Skupščina NZS je na svojem zasedanju dne 20. 5. 2021 sprejela spremembe tekmovalnega sistema v 
Pokalu Slovenije od tekmovalnega leta 2022/2023, zaradi česar se spremeni in dopolni 4. točka v delu, 
ki se nanaša na število ekip, format tekmovanja ter kritje stroškov organizacije in uradnih oseb ter 5. 
točka, v kateri se opredeli poveritev vodenja dela tekmovanja Pokala NZS medobčinskim nogometnim 
zvezam. 

- V povezavi s sprejemom novega Pravilnika NZS o komercialnih pravicah v zvezi z nogometnimi dogodki, 
ki je bil sprejet 3. 6. 2021 in v celoti ureja marketinške in druge komercialne pravice, ki izhajajo iz 
tekmovanj NZS, vključno s pokalnim tekmovanjem, se zbrišeta točki 4.5 (Marketinške in medijske 
pravice) ter 4.6 (Finančne Zadeve), saj je vsebina že urejena v relevantnem pravilniku, morebitne 
podrobnosti v zvezi z izvrševanjem pravic pa se opredelijo v navodilih oziroma priročnikih za posamezna 
tekmovanja. 

- V celoti se izbriše 6. točka, ki je doslej opredeljevala vključevanje slovenskih klubov v klubska 
tekmovanja, saj so pogoji in pravila nastopanja naših klubov v evropskih tekmovanjih v celoti 
opredeljena s pravili UEFA. 

- Dopolni se nova 6. točka (Nogometna infrastruktura), in sicer se izrecno določi pristojnost NZS za 
odločanje o ustreznosti nogometne infrastrukture za izvedbo tekem, predvsem na podlagi ocene 
kakovosti igralne površine, varnostnega vidika ter pogojev za televizijske prenose. 

- V novi 7. točki (Organizacija športnih prireditev) se dodajo še drugi zakonski in podzakonski akti, ki 
zavezujejo organizatorja tekme. 

- Na podlagi uvedbe sistema VAR in že sprejetih sklepov se je ustrezno spremenila in dopolnila 12. točka 
(Sodniki) z navedbo možnosti odreditve video pomočnika sodnika ter njegovega pomočnika na 
posamezne prvenstvene ali pokalne tekme. 

Za dodatne informacije vam je na voljo tekmovalno - licenčni 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. 

 


