
 

 
 
 
 
 

Okrožnica 44/22 
 
 
Brdo pri Kranju, 25. 11. 2022 Št.: 44/22 Ozn.: GP DJ/MČ 

 
 

Zadeva: Pravilnik NZS za črpanje UEFA infrastrukturnih sredstev HatTrick V in VI 
 
Spoštovani, 
 
obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na seji dne 10. 11. 2022 sprejel Pravilnik NZS za črpanje UEFA 
infrastrukturnih sredstev HatTrick V in VI. 
 

Koriščenje UEFA Hat trick sredstev V. in Hat trick sredstev VI. bodo v skladu s Strategijo NZS do leta 2028 
namenjena za pospešeni razvoj nogometne infrastrukture, in sicer v partnerstvu z lastniki in upravljavci objektov 
(večinoma občinami), pričakujemo pa tudi sodelovanje klubov in države. 
 
Pravilnik je priloga okrožnice in je dostopen na Uefa Hattrick 2023-28 (nzs.si). 
 
Za dodatne informacije vam je na voljo oddelek za infrastrukturo v okviru strokovne službe NZS. 
 
S spoštovanjem, 

 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Martin Koželj 
Generalni sekretar NZS 
 
 
 

 
 
Priloga: 

- Pravilnik NZS za črpanje UEFA infrastrukturnih sredstev HatTrick V in VI. 

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. 

 

https://www.nzs.si/NZS/Infrastruktura/Sofinanciranje_infrastrukturnih_projektov/Uefa_Hattrick_2023-28


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pravilnik NZS za črpanje  
UEFA infrastrukturnih sredstev  
iz programov HatTrick V in VI  
V1.0; .10.11.2022    



Na podlagi 5. in 6. člena Statuta NZS je Izvršni odbor NZS na 28. seji dne 10.11.2022 sprejel Pravilnik NZS za 
črpanje UEFA infrastrukturnih sredstev iz programov HatTrick V in VI, ki v čistopisu glasi: 
 

Pravilnik NZS za črpanje UEFA infrastrukturnih sredstev  
iz programov HatTrick V in VI  

 
1. člen 

(namen) 
 
S tem pravilnikom se v zvezi s sofinanciranjem infrastrukturnih projektov s pomočjo UEFA HatTrick sredstev (v nadaljevanju UHTs) 
določa višina razpoložljivih sredstev UEFA, področja, pogoji in kriteriji sofinanciranja, način kandidiranja za sredstva, delo 
organov NZS, nadzor nad porabo sredstev idr. 
 

2. člen 
(definicije) 

 
Za namene tega pravilnika imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen: 

(a) UEFA: Union des Associations Européennes de Football. 
(b) UEFA HatTrick program: program, namenjen članicam UEFA, nogometnim zvezam, v okviru katerega UEFA s 

finančnimi sredstvi podpira izvajanje projektov in investicije z namenom razvoja nogometa na vseh ravneh. 
(c) NZS: Nogometna zveza Slovenije. 
(d) IO NZS: Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije. 
(e) MIZŠ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
(f) FŠO: Fundacija za financiranje športnih organizacij. 
(g) MNZ: Medobčinska nogometna zveza. 
(h) 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 medobčinske nogometne zveze, na območju katere ima sedež in ima najmanj eno ekipo v 
uradnem tekmovanju NZS. 
 

3. člen 
(razpoložljiva UEFA sredstva) 

 
IO NZS je na 28.seji, dne 10.11.2022 sprejel sklep, da se iz programov UEFA HatTrick V in VI za sofinanciranje nogometne 
infrastrukture v skladu s pogoji, ki jih določa ta pravilnik, nameni skupaj 6.000.000.- EUR, od tega: 

(a) 3.000.000.- EUR sredstev iz programa HatTrick V v obdobju 2022 – 2024 in  
(b) 3.000.000.- EUR sredstev iz programa HatTrick VI v obdobju 2024 – 2028. 

 
4. člen 

(področja in cilji sofinanciranja) 
 

(1) V obdobju 2022 - 2028  bo s pomočjo UHTs pri NZS mogoče pridobiti sredstva za sofinanciranje infrastrukturnih 
projektov na naslednjih področjih:  

A. VRHUNSKI NOGOMET – za prenovo oz. izboljšavo ter novogradnjo stadionov, na področju katerega je cilj NZS 
izboljšava stadionov za potrebe tekem slovenskih klubov v UEFA klubskih tekmovanjih in slovenskih nogometnih 
reprezentanc (A reprezentance, U21 reprezentance in ženske A reprezentance) v UEFA tekmovanjih reprezentanc; 

B. DELO Z MLADIMI (klubi v ligah NZS) – za izgradnjo novih in prenovo obstoječih trening igrišč z naravno travo, 
garderob ob njih in razsvetljave ob igriščih, na področju katerega je cilj NZS predvsem izboljšanje pogojev za 
treninge mlajših ekip kluba, posledično pa tudi izboljšanje pogojev za članske ekipe. 

(2) Za kandidiranje za sofinanciranje na področjih A. in B. iz prejšnjega odstavka tega člena morajo investitorji oz. klubi 
izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v 5. in 6. členu tega pravilnika. V primeru, da investitor ni klub, se pri posameznih 
področjih A. in B. v 5. in 6. členu beseda klub  nadomesti z besedo investitor.  



A. VRHUNSKI NOGOMET - PRENOVA IN IZBOLJŠAVA STADIONOV 1. IN 2. SNL 
 

5. člen 
(podrobnosti posameznih področij in višina sredstev na področju A. – vrhunski nogomet) 

 
(1) Za kandidiranje za sredstva na področju vrhunskega nogometa morajo biti kumulativno izpolnjeni naslednji osnovni 

pogoji:  

a. za obstoječe stadione: 
- stadion je že primeren za tekme 1.SNL, 
- stadion ima že najmanj UEFA kategorijo 2, 
- kapaciteta stadiona je najmanj 1.500 sedežev, 
- stadion že ima razsvetljavo (najmanj 800 lux), 
 
Po posodobitvi stadiona /A2. ali A3./ bo stadion pridobil višjo UEFA kategorijo, in sicer: 

o iz kategorije 2 v kategorijo 3 ali  
o iz kategorije 3 v kategorijo 4. 

b. za nove stadione: 
- stadion bo primeren za tekme 1.SNL, 
- stadion bo imel najmanj UEFA kategorijo 2, 
- kapaciteta stadiona bo najmanj 1.500 gledalcev, 
- stadion bo imel razsvetljavo (najmanj 800 lux), 
- stadion bo imel ogrevano travnato površino. 

 
(2) Vsebine financiranja na posameznih področjih, skupna razpoložljiva sredstva za posamezno področje ter omejitev 

višine sofinanciranja na posamezni klub so določene, kot sledi:  

a. za obstoječe stadione: 

A1. celovita prenova travnate površine, vključno z inštalacijo ogrevanja igrišča   (do 300.000.- EUR/klub), 
- ogrevana površina bo predvidoma A kriterij za 1.SNL v TL 2026/27 
- okvirna skupna razpoložljiva UHT sredstva: 1.500.000.- EUR 
- okvirno število igrišč: do 6 

A2. izgradnja dodatne tribune z najmanj 2.000 gledalcev (za pridobitev UEFA kategorije 3):             
- okvirna skupna razpoložljiva UHT sredstva: 200.000.-  EUR              (do 200.000.- EUR/klub), 
- okvirno število igrišč: do 1 

A3. posodobitev stadiona: namestitev vrtiljakov in CCTV sistema, oprema nadzorne sobe itd.  
       (za pridobitev UEFA kategorije 3);                   (do 60.000.- EUR/klub), 
- okvirna skupna razpoložljiva UHT sredstva: 120.000.- EUR 
- okvirno število igrišč: do 2 

A4. obnova zgornjega sloja travnate površine, t.j položitev nove travnate ruše      (do 40.000.- EUR/klub), 
- okvirna skupna razpoložljiva UHT sredstva: 120.000.- EUR 
- okvirno število igrišč: do 3 

A5. pridobitev novih /dodatnih/ garderobnih prostorov (najmanj 200m2)               (do 55.000.- EUR/klub), 
- okvirna skupna razpoložljiva UHT sredstva: 110.000.- EUR 
- okvirno število igrišč: do 2 

A6. posodobitev pogojev za delo medijev                    (do 30.000.- EUR/klub), 
- okvirna skupna razpoložljiva UHT sredstva: 90.000.- EUR 
- okvirno število igrišč: do 3 



b. za nove stadione: 

A7. kapaciteta stadiona: nad 1.500 gledalcev (individualni sedeži)                (do 280.000.- EUR/klub), 

A8. kapaciteta stadiona: nad 4.500 gledalcev (individualni sedeži)              (do 380.000.- EUR/klub), 
 
(3) Za sofinanciranje projektov na področju vrhunskega nogometa (za projekte v točkah A1. do A8. iz prejšnjega odstavka 

tega člena) je na voljo skupaj 2.800.000.- EUR. 
 

(4) V primeru, da na posameznem področju, opredeljenem v točkah A1. do A8., predvidena skupna višina sredstev ni v 
celoti izkoriščena do 31. 12. 2025, se od 1. 1. 2026 dalje neizkoriščena sredstva lahko uporabijo za financiranja investicij 
na drugih področjih, opredeljenih v točkah A1. do A8. 

 
 
B. DELO Z MLADIMI (klubi v ligah NZS) - IZGRADNJA NOVIH IN PRENOVA OBSTOJEČIH TRENING IGRIŠČ TER 

PRIPADAJOČIH GARDEROB IN RAZSVETLJAVE OB IGRIŠČIH  
 

6. člen 
(pogoji za kandidiranje in višina sredstev na področju B. – delo z mladimi) 

 
(1) Za kandidiranje za sredstva na področju dela z mladimi lahko kandidira klub, ki s člansko ekipo nastopa v 1.SNL, 2.SNL 

ali 3.SNL ter ima v ligah, ki jih organizira NZS, tudi naslednje mlajše kategorije: 
 

a. mladinci/ kadeti  (1.SML/1.SKL)  
(velja za kandidature v TL 2022/23)  
oziroma 

b. mladinci (1.SML oz. 2.SML)  ali kadeti/starejši dečki (2.SKL/U15)  
(velja za kandidature od TL 2023/24 dalje). 

 
         Izjemoma sredstva lahko pridobi tudi klub, ki s člani nastopa v ligi  MNZ, v kolikor vse tri  mlajše  
         kategorije (mladinci, kadeti, starejši dečki) nastopajo v ligah NZS. 
 
(2) Vsebine financiranja na posameznih področjih, skupna razpoložljiva sredstva za posamezno področje ter omejitev 

višine sofinanciranja na posamezni klub so določene, kot sledi: 
 
B1. izgradnja novih trening igrišč z naravno travo: 

• eno igrišče  (80.000.-  EUR/klub), 
• dve igrišči  (170.000.- EUR/klub)    

- okvirna skupna razpoložljiva UHTs: 1.500.000.- EUR 
- okvirno število igrišč: 15 - 20 

 
B2. prenova – revitalizacija »starih« igrišč za trening:  

• eno igrišče  (30.000.-  EUR/klub), 
• dve igrišči   (60.000.- EUR/klub)   

- okvirna skupna razpoložljiva UHTs: 500.000.- EUR 
- okvirno število igrišč: 10 - 15 

 
B3. izgradnja garderobnih prostorov ob trening igriščih 

• skupna površina garderob od 20m2 do 50m2           300 EUR/m2;  ; skupaj največ  15.000.- EUR/klub 
• skupna površina garderob nad 50m2  do 80m2 400 EUR/m2;  ; skupaj največ  30.000.- EUR/klub 
• skupna površina garderob nad 80m2   500 EUR/m2  ;  skupaj največ  60.000.- EUR/klub 

- okvirna skupna razpoložljiva UHTs: 500.000.- EUR 
- okvirno število novih garderob: 10 - 15 

 
 



B4. izgradnja nove razsvetljave ob trening igrišču ali glavnem igrišču  
TRENING IGRIŠČE (najmanj 250 lux) 

• razsvetljava ob enem igrišču  (40.000.- EUR/klub),  
• razsvetljava ob dveh igriščih   (70.000.- EUR/klub) 

GLAVNO IGRIŠČE  (2. SNL – najmanj 500 lux; 3. SNL – najmanj 350 luxov) 
• razsvetljava ob glavnem igrišču  (60.000.- EUR/klub) 

 
- okvirna skupna razpoložljiva UHTs: 500.000.- EUR 
- okvirno število novih razsvetljav : 10 - 12 

 
B5. prenova obstoječe razsvetljave ob trening igrišču /najmanj 250 lux; LED/ 

• razsvetljava ob enem igrišču  (25.000.-  EUR/klub), 
• razsvetljava ob dveh igriščih   (45.000.- EUR/klub) 

- okvirna skupna razpoložljiva UHTs: 200.000.- EUR 
- okvirno število prenov. razsvetljav: 8 - 10 

 
(3) Za sofinanciranje projektov na področju dela z mladimi (za projekte v točkah B1. do B5. iz prejšnjega odstavka tega 

člena je na voljo skupaj 3.200.000.- EUR. 
 
(4) V primeru, da na posameznem področju, opredeljenem v točkah B1. do B5., predvidena skupna višina sredstev ni v 

celoti izkoriščena do 31. 12. 2025, se od 1. 1. 2026 dalje neizkoriščena sredstva lahko uporabijo za financiranja investicij 
na drugih področjih, opredeljenih v točkah B1. do B5. 

 
7. člen 

(dodatni pogoji za investitorja) 
 

(1) Poleg navedenih pogojev za kandidiranje iz 5. in 6. člena, morajo klubi oz. investitorji izpolnjevati še naslednje pogoje 
za kandidaturo: 

7.1. če je klub (investitor) lastnik objekta, mora biti član MNZ oz. NZS; 
7.2. če je klub (investitor) ni lastnik objekta, mora biti član MNZ oz. NZS in mora predložiti soglasje lastnika 
športnega objekta; 
7.3. če je lastnik investitor v športni objekt, mora vlogi priložiti soglasje domicilnega uporabnika objekta; 
7.4. upravljavec športnega objekta mora vlogi predložiti: 

o soglasje lastnika športnega objekta in  
o soglasje domicilnega uporabnika športnega objekta. 

 
(2) Vsa soglasja morajo biti predložena v pisni obliki. 

 

(3) V nadaljevanju pravilnika se katerikoli izmed vlagateljev kandidature imenuje investitor. 
 

8. člen 
(vloga prosilca) 

 
V vlogi je investitor dolžan navesti: 

8.1. predstavitev lastnika, investitorja in upravljavca, 
8.2. predstavitev investicije in ciljev investicije, 
8.3  analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero, 
8.4. specifikacijo investicijskih stroškov v aktualnih/tekočih cenah, 
8.5. specifikacijo investicijskih stroškov s časovnim načrtom (po mesecih oz. po letih, če investicija ne bo  dokončana 
v istem letu, kot je bila začeta), 
8.6. predvidene vire financiranja in njihove višine (po dinamiki celotne investicije), 
8.7. višino zaprošenih sredstev iz UHTs, 
8.8. kdo vse bo imel korist v primeru realizacije projekta, 
8.9. število ur letno, ki jih v primeru realizacije projekta investitor brezplačno nudi MNZ/NZS za delo z mladimi. 



9. člen 
(drugi pogoji za sofinanciranje) 

 
Za odobritev sofinanciranja projektov iz 5. in 6. člena mora investitor izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 

9.1. da ima izkazano lastništvo zemljišča ali njegovo uporabo za obdobje najmanj 10 let, 
9.2. da ima izdelano projektno dokumentacijo, 
9.3. da je izdelan investicijski program s terminskim planom gradnje, ki ne sme biti daljši od 2 let oz. 4 let pri področju 
A7. in A8. (nov stadion), 
9.4. da predloži zagotovila, da bodo vsa ustrezna dovoljenja za gradnjo pridobljena v roku 12 mesecev, 
9.5. da so pri projektiranju in gradnji dosledno upoštevani standardi in normativi, da bo tako igrišče možno uporabljati 
za tekme v ligah NZS, 
9.6.  da je, brez deleža NZS, finančna konstrukcija projekta zaprta v skladu z 12.členom tega pravilnika, 
9.7.  da so predložene sklenjene pogodbe oz. drugi sklepi, iz katerih je razvidno financiranje projekta,  
9.8.  da bo celoten potek naložbe izpeljan v skladu z zakoni, 
9.9.  da je že pred pričetkom investicije določen upravljavec in uporabnik objekta, 
9.10. da predloži potrdilo o zagotovljenem vzdrževanju objekta po predaji objekta v uporabo. 

 
10.  člen 

(pismo o nameri) 
 

(1) Investitor,  ki je zainteresiran pridobiti in črpati sredstva iz tega pravilnika,  je dolžan v pismu o nameri navesti skupno 
višino investicije (z DDV) ter:  

a. višino sredstev, ki jih bo NZS prispevala s pomočjo UHTs,  
b. višino sredstev, ki jih bo zagotovil lastnik objekta (občina, zavod ipd.), 
c. višino sredstev, ki jih bo zagotovil upravljalec objekta (zavod idr.) ter 
d. višino sredstev, ki jih bo zagotovil klub uporabnik.  

 
(2) NZS v pismu o nameri s podpisom jamči zagotovitev višine UHTs ter rok, do katerega je sredstva možno črpati.  

 
(3) V pismu o nameri investitor (ter morebitni soinvestitorji) in klub s podpisom potrdijo, da bodo zagotovili v tem členu 

navedeno višino sredstev.  
 
(4) V tem pismu se navede tudi okvirni časovni načrt vseh predvidenih prihodkov za kritje stroškov investicije. 

 
11.  člen 

(pogodba) 
 

(1) Najkasneje v roku 1 leta od podpisanega pisma o nameri NZS, investitor, morebitni soinvestitorji in  klub soinvestitor 
podpišejo pogodbo o sofinanciranju NZS z navedenimi UHTs.  
 

(2) V pogodbi se opredeli višina sofinanciranja z UHTs, investitor pa je dolžan navesti: 
- celoten strošek investicije, 
- vse vire financiranja s časovnim okvirom, 
- natančnejši časovni načrt prihodkov, 
- rok do katerega bo investicija dokončana. 

 
(3) V pogodbi mora biti natančno določena višina dodeljenih sredstev, namen porabe, črpanje sredstev ter rok, do kdaj 

mora projekt biti dokončan. 
 

(4) Če izbrani investitor v roku osmih dni od prejema pogodbe, le te ne vrne podpisane, se šteje, da je umaknil vlogo za 
sofinanciranje. 

 

(5) Če v roku enega leta od popisa pisma o nameri ne pride do podpisa pogodbe med investitorjem in NZS, NZS za 
predvidena sredstva iz 10. člena ne jamči več. 



12. člen 
(delež zagotovljenih sredstev) 

 
NZS lahko praviloma pristopi k sofinanciranju z  UHTs, če imata investitor in klub soinvestitor ob podpisu pogodbe, 
upoštevajoč njuna zagotovljena sredstva ter UHTs, skupno zagotovljenih najmanj 80 % sredstev celotne investicije. 
 
 

13.  člen 
(manjkajoča sredstva – drugi razpisi) 

 
Če sredstva investitorja iz lastnega proračuna ter ob dogovorjeni višini UHTs ne zadostujejo za pokritje celotne investicije, 
je naloga investitorja, da pridobi manjkajoča sredstva v okviru razpisov MIZŠ, FŠO, sponzorjev, donatorjev ali drugih virov.  
 
 

14.  člen 
(povečanje deleža NZS) 

 
NZS, v okviru svojih zmožnosti, zneske sofinanciranja, navedene v 5. in 6. členu, na prošnjo investitorja lahko poveča za 
največ: 
 20 % pri področjih A1., A2., B1. in  
 30 % pri področjih A3., A4., A5., A6., B2., B3., B4., B5., 

in sicer v primeru, da: 
(a) celotna finančna konstrukcija oz. že razdeljena ali dodeljena sredstva omogočajo, da bo realizirano  najmanj 80 % 

vseh možnih projektov iz 5. in 6.člena tega pravilnika ali 
(b) je po sprejemu pravilnika prišlo do dviga cen, ki bistveno vplivajo na vrednost investicije. 

 
IO NZS ima možnost izjemoma povečati delež sofinanciranja projekta tudi v primeru, če ugotovi, da bi s sofinanciranjem 
pomembno prispeval k realizaciji projekta, nujnega za razvoj nogometa v okolju, iz katerega izhaja klub. 
 
 

15.  člen 
(prenos sredstev na drugo področje) 

 
V primeru, da se na osnovi analize zainteresiranosti investitorjev do konca leta 2026 ugotovi, da je za posamezno področje 
A. ali B., opredeljeno v 5. in 6. členu, manjši interes, kot je v tem pravilniku predvidenih sredstev za sofinanciranje, se 
sorazmerni del sredstev lahko preusmeri v sofinanciranje projektov na drugih področjih, iz A. v B. ali obratno. 
 
 

16.  člen 
(drugi razpisi NZS) 

 
(1) Investitor, ki po tem pravilniku pridobi sredstva iz UHTs, v obdobju 2023 – 2028 ne more kandidirati na rednih letnih 

razpisih NZS za sofinanciranje infrastrukturnih projektov (razpisi v letni višini 500.000.- EUR;  / skupaj predvidoma 2023-
2028; 6 let x 500.000.-eur = 3.000.000.- eur/. 
 

(2) Omenjena sredstva v celoti ostanejo na razpolago za kandidature ostalih lastnikov nogometne infrastrukture, ki ne 
izpolnjujejo pogojev, določenih v tem pravilniku, in posledično ne morejo kandidirati za sredstva po tem pravilniku. 

 
 

17. člen 
(zahtevek za izplačilo) 

 
(1) Za končno črpanje UHTs NZS vsem investitorjem oz. prejemnikom sredstev posreduje obrazec, t.i. zahtevek za izplačilo 

odobrenega  zneska  sofinanciranja,  ki ga investitor izpolni in pošlje na NZS.  



(2) Zahtevku je potrebno priložiti dokazno gradivo (finančno poročilo o realizaciji projekta, pogodbe, slikovno gradivo idr.), 
ki potrjuje, da je investicija v zaključni fazi. 

 
(3) Pogoj za črpanje sredstev po tem členu je pisno zagotovilo investitorja, da bo investicija po koriščenju UHTs v celoti 

zaključena. 
 

18.  člen 
(souporaba objekta) 

 
(1) NZS bo pred izplačilom sofinanciranega zneska s posameznimi investitorji, upravljavci igrišč in klubi sklenila pogodbo o 

občasni uporabi objekta za potrebe reprezentanc NZS ali delo z mladimi v MNZ. 
 

(2) Navedeno uporabo investitor lahko zagotovi tudi v dopisu, naslovljenem na NZS.   
 

(3) O terminih se morajo stranke sporazumeti, prednost pa ima klub v primeru uporabe za uradno tekmovanje. 
 

19.  člen 
(nepokrita finančna konstrukcija, nekvalitetna izvedba del) 

 
(1) NZS si pridržuje pravico ugovora na izbor izvajalca in v tem primeru tudi na izplačilo sredstev, če predlagani oz. izbrani 

izvajalec po njenem mnenju nima zadostnih referenc pri podobnih projektih. 
 
(2) 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. 
 
(3) 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.  
 

20.  člen 
(sodelovanje NZS pri izboru dobavitelja) 

 
Če to dovoljujejo predpisi, NZS v primeru izvedbe večjega števila istovrstnih investicij, s ciljem dosega nižje cene pri 
dobavitelju ali kakovosti pri izbranih projektih, lahko sodeluje pri izboru dobavitelja.  
 

21.  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 v celoti in pravočasno poplačan. 
 

22.  člen 
(delo organov NZS in njihove pristojnosti) 

 
(1) Komisija NZS, ki jo sestavljajo: 

- podpredsednik NZS, zadolžen za področje infrastrukture, 
- dva člana IO NZS, imenovana v to komisijo,  
- vodja oddelka za nogometno infrastrukturo in 
- strokovni sodelavec v tekmovalno-licenčnem oddelku, 

kot prvostopenjski organ pregleduje kandidature ter skupaj z vodstvom NZS sodeluje pri obiskih oz. dogovorih z investitorji 
in klubi ter drugimi državnimi organi, ki bi lahko pripomogli k uspešni izvedbi projektov. 
 
(2) Ob pregledu vlog komisija od vlagateljev lahko zahteva dodatne informacije, podatke oz. strokovna mnenja,  ki jih je 

investitor dolžan dostaviti najkasneje v roku 14 dni od dane zahteve.  
 



(3) Popolne vloge komisija NZS preveri ter sestavi predlog za dodelitev sredstev. 
 
(4) Komisija NZS predlog prejemnikov sredstev in višine zneskov posreduje kolegiju predsednika NZS,  ki izoblikuje 

dokončni predlog za IO NZS. IO NZS sprejme dokončni sklep o sofinanciranju infrastrukturnih projektov iz naslova UHTs. 
 
(5) Sklep oz. odločba o dodelitvi sredstev se pošlje tudi posameznim investitorjem.  
 
(6) IO NZS lahko določi oz. vodi tudi t. i. »čakalno listo« investitorjev po posameznih projektih za primer: 

- če kateri od že izbranih investitorjev zaradi kateregakoli razloga ne bi izkoristil možnost sofinanciranja NZS ali 
- če ob zaključku poslovnega leta predvidena realizacija projektov omogoči še dodatno financiranje katerega od 

projektov.  
 
(7) Odločitve IO NZS so dokončne, pritožba na sklep pa ni možna. 
 

23.  člen 
(obveznosti do NZS in MNZ) 

 
Investitor je upravičen do črpanja sredstev le v primeru, da ima klub, ki bo uporabljal objekt oz. predmet sofinanciranja, do 
NZS in MNZ poravnane vse obveznosti. 
 

24.  člen 
(zakonodaja) 

 
(1) Investitor mora s sredstvi, pridobljenimi s strani NZS, razpolagati v skladu z veljavno zakonodajo.  

 
(2) 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. 
 

25.  člen 
(nadzor) 

 
(1) Izbrani izvajalci so dolžni uporabljati dodeljena sredstva izključno za namen, ki je opredeljen v sklepu NZS.    

 
(2) NZS si pridržuje pravico neposrednega nadzora poteka del in financiranja celotne investicije.  
 
(3) 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). 
 

26.  člen  
(veljavnost pravilnika) 

 
(1) Ta pravilnik se objavi na spletni strani NZS in začne veljati naslednji dan po sprejemu na IO NZS. 
 
Brdo pri Kranju, 10. 11. 2022 
         Nogometna zveza Slovenije 
         Radenko Mijatović l. r.  
         Predsednik NZS 
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