
 
 

 

 

 

 

 
1. Gradivo naj obravnava:  IO NZS, na 22.seji dne 12. 6. 2022                               
  

2. Predlagatelj:  Radenko Mijatović, predsednik NZS 
  

3. Datum: 26. 5. 2022 
  

4. Naslov gradiva: Sklep o sofinanciranju izgradnje nogometne infrastrukture 
– RAZPIS »SIPN-2022« 

  

5. Predlogi sklepov:  

Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije na 
22. seji dne 12. 6. 2022 sprejel naslednji 

SKLEP: 

IO NZS sprejme sklep o sofinanciranju izgradnje nogometne infrastrukture  

RAZPIS »SIPN-2022«    v skupni višini 477.500- EUR. 
 
 

RAZDELITEV SREDSTEV PO POMEZNIH PODROČJIH – V PRILOGI. 
 
 
 
Dodatni sklepi IO NZS v zvezi z razpisom 2022: 
 
1. Investitor je dolžan v roku 30 dni, t.j. najkasneje do 18. 7. 2022 po pošti ali z elektronskim  
    sporočilom (dane.jost@nzs.si): 

- potrditi, da sprejema odobrena sredstva /sicer se sredstva ne dodelijo/, 
- obvesti NZS o dokončnem terminskem planu gradnje. 

 
2. Sredstva se lahko črpajo do 30. 6. 2023, le v izjemnih primerih, ob prej odobreni vlogi, pa do  
    30. 11. 2023. 
 
3. Za črpanje sredstev bo NZS vsem investitorjem - prejemnikom sredstev poslala obrazec – t.i.     
     zahtevek za izplačilo odobrenega  zneska  sofinanciranja,  ki ga investitor izpolni in po pošti pošlje  
     na NZS (najkasneje do 31. 5. 2023). Obrazcu je potrebno priložiti dokazno gradivo (pogodbe,  
     slike,…), ki potrjuje, da je investicija v zaključni fazi. 
   
4. NZS bo investitorjem iz točke 4.8. (zamenjava železnih golov)  aluminijaste gole (skupaj z  
     mrežami in “pušami za vgradnjo”)  dostavila investitorjem, montaža oz. sama fizična zamenjava   
     železnih golov z novimi aluminijastimi goli pa je naloga in strošek prejemnika golov.   
 
5.  NZS bo pred izplačilom sofinanciranega zneska (iz točk 4.1.) s posameznimi investitorji /  
      upravljavci igrišč / klubi sklenila pogodbo o občasni uporabi objekta za potrebe mlajših  
      reprezentanc NZS  ali delo z mladimi v MNZ. 
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6. Pravna podlaga: 

Pravna podlaga za sprejem sklepa je 27. člen Statuta NZS. 
 
 

7. Finančne posledice predlagane rešitve: 
Finančne posledice za sredstva NZS so opredeljene v finančnem načrtu NZS za poslovno leto 2022. 
 
 

8. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

Martin Koželj, generalni sekretar NZS; 

Dane Jošt, vodja oddelka za nogometno infrastrukturo; 
 
 

9. Obrazložitev predlaganega gradiva: 

NZS v skladu s 5.členom Statuta NZS med drugim skrbi za razvoj in širjenje nogometa v RS, zagotavlja 
pogoje za vrhunski nogomet v RS in spodbuja nogomet mladih, kamor spada tudi obnova in razvoj 
nogometne infrastrukture. 
 

Na podlagi : 

- sklepa 36. seje IO NZS z dne 15. 3. 2018, na kateri je bil sprejet  Pravilnik NZS o sofinanciranju 
infrastrukturnih projektov v nogometu (v nadaljevanju Pravilnik),  

- sprejetega finančnega načrta NZS za leto 2022 na Skupščini NZS dne 19. 4. 2022  ter  

- sklepa IO NZS z dne 21. 4. 2022,  na osnovi katerega je NZS objavila Razpis za sofinanciranje 
infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2022  (razpis SIPN-2022),  

so bile prejete vloge obravnavane v skladu s Pravilnikom in samim Razpisom,  v skladu s tema dvema 
dokumentoma pa tudi pripravljen predlog razdelitev razpisanih sredstev. 

V večini primerov (razen za področje 4.8.) gre za pomoč klubom,  ki so predvsem s pomočjo občine ali 
kluba samega zagotovili pretežni del sredstev za izboljšanje nogometne infrastrukture kluba. 
 
 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Radenko Mijatović l. r. 
Predsednik NZS 

 


