Na podlagi 5. in 6. člena Statuta NZS, sklepa 17. seje IO NZS z dne 15. 3. 2018, na kateri je bil sprejet
Pravilnik NZS o sofinanciranju infrastrukturnih projektov v nogometu (v nadaljevanju Pravilnik) ter
spremembe le-tega (12. člen) na 35.seji dne 25. 4. 2019, finančnega načrta NZS za leto 2022 ter sklepa IO
NZS z dne 21. 4. 2022, NZS objavlja

Razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2022
(razpis SIPN-2022)
1. Naziv in sedež organizacije, ki dodeljuje sredstva:
Nogometna zveza Slovenija, Predoslje 40a, 4000 Kranj.
2. Prijavitelj
Na razpis za SIPN-2022 se lahko prijavijo upravičenci do kandidiranja iz 2. člena Pravilnika (ob predložitvi
dokazila o lastništvu v primeru vloge po členu 2.1. oz. ustreznega soglasja v primerih vlog po členu 2.2,
2.3 ali 2.4.).
3. Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je spodbuditi gradnjo in posodobitev obstoječih nogometnih športnih objektov ter
njihovo učinkovito rabo. Cilj razpisa je zagotoviti izboljšane pogoje za nogometno dejavnost.
4. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu za leto 2022. Za leto
2022 je IO NZS na osnovi 4. in 5. člena Pravilnika sprejel naslednje prioritete za razdelitev sredstev:
4.1. Nogometna igrišča (velika) z naravno in umetno travo;
predvidena skupna višina sredstev za sofinanciranje = 240.000 EUR;
- novogradnja igrišča z naravno ali umetno travo,
- zamenjava nad 10 let stare umetne trave,
- celovite prenove glavnih igrišč (strošek prenove nad 200.000 EUR).
okvirni predvideni znesek sofinanciranja posamezne investicije (od 30.000 EUR do 60.000 EUR)
4.2. Nogometna igrišča (»mini pitch« – 40m x 20m) z umetno travo;
predvidena skupna višina sredstev za sofinanciranje = 30.000 EUR;
- zamenjava nad 10 let stare umetne trave,
- novogradnja navedenega igrišča.
okvirni predvideni znesek sofinanciranja posamezne investicije (od 5.000 EUR do 8.000 EUR)
4.3. Razsvetljava nogometnih igrišč (12. člen Pravilnika);
predvidena skupna višina sredstev za sofinanciranje = 90.000 EUR;
- prednostno za nove razsvetljave igrišč klubov 2.SNL, 1.SŽNL in 1.SML/SKL.
okvirni predvideni znesek sofinanciranja posamezne investicije (od 25.000 EUR do 40.000 EUR)
4.4. Avtomatski namakalni sistem;
predvidena skupna višina sredstev za sofinanciranje = 30.000 EUR
okvirni predvideni znesek sofinanciranja posamezne investicije (5.000 EUR)
4.5. Garderobni prostori; 4.6. Tribune za gledalce; 4.7. Streha (pokritje tribune s sedeži);
skupaj 4.5. , 4.6. in 4.7. - predvidena skupna višina sredstev za sofinanciranje = 50.000 EUR
4.8. Oprema (goli) – sofinanciranje aluminijastih vtičnih golov na glavnih igriščih (zamenjava železnih
golov), predvidena skupna višina sredstev za sofinanciranje = 20.000 EUR
okvirni predvideni znesek sofinanciranja posamezne investicije (2.300 EUR); opremo dobavi NZS !

4.9. Sredstva v skupni predvideni višini 40.000 EUR za sofinanciranje iz naslednjih točk Pravilnika:
- 23. člen: naravne nesreče,
- 14. člen: nedokončane velike investicije.
V primeru, da za posamezno področje razpisa (4.1. – 4.9.) ni zadostnega števila prijav, se predvidena
sredstva prerazporedijo na druga področja tega razpisa.
5. Vsak prijavitelj se lahko prijavi le na eno področje razpisa iz točk 4.1. do 4.8.; izjema je točka 4.9.
6. Višina sredstev
Višina sredstev namenjenih za razpis SIPN-2022 je 500.000 EUR.
7. Kriteriji sofinanciranja
Pri izboru upravičenca sofinanciranja za posamezni projekt se upoštevajo kriteriji iz Pravilnika, na
osnovi katerih se posamezni kandidaturi izračuna skupno število točk.
Izbrani bodo tisti prijavitelji, ki bodo zbrali največje skupno število točk.
V primeru enakega števila točk ima prednost kandidatura, t.j. klub z večjim številom nogometašev:
- v točkah 10.2. Pravilnika (pri kandidaturah 4.1. tega razpisa) oz.,
- v točkah 10.4. Pravilnika (pri kandidaturah 4.3. – 4.9. tega razpisa).
8. Obdobje za porabo sredstev
Odobrena sredstva za sofinanciranje mora vlagatelj kandidature praviloma črpati do 30. 6. 2023.
Zadnji rok za predložitev zahtevka (razen v primeru podaljšanja roka), ki bo podlaga za izplačilo sredstev
sofinanciranja, je 20. 5. 2023. Sredstva bodo prejemnikom izplačana na osnovi zahtevka, kateremu mora
biti priloženo pisno in slikovno dokazilo o realizaciji del oz. dokazila, da je investicija v zaključni fazi.
Investicija (vključno z predajo objekta v uporabo) mora biti zaključena najkasneje do 30. 6. 2023.
V izjemnih primerih, ob prehodni odobritvi, NZS zgoraj navedene roke lahko podaljša, vendar ne več kot
do 30. 11. 2023.
9. Pogoji
a/ predlagane investicije se morajo izvajati na objektih, ki jih klubi – člani MNZ uporabljajo za
tekmovanja v ligah NZS in MNZ (razen točke 4.2.),
b/ prijavitelj mora izpolnjevati ostale kriterije Pravilnika,
c/ za prijavo mora prijavitelj izpolniti in oddati prijavni obrazec NZS; vloge brez izpolnjenega NZS obrazca
se zavržejo – ne sprejmejo!
d/ prijavitelj mora priložiti tudi zahtevane priloge po Pravilniku;
e/ na vsaki prilogi (na prvi strani priloge - desno zgoraj) mora biti navedeno, na kateri člen Pravilnika ali
Razpisa se priloga nanaša.
10. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati tud izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji in Pravilnikom NZS o sofinanciranju
infrastrukturnih pogojev v nogometu.
11. Razpisna dokumentacija
bo dne 21. 4. 2022 objavljena na spletni strani NZS (razpis NZS, obrazec NZS, pravilnik NZS o
sofinanciranju …). O razpisu bo NZS, v skladu s 3. členom Pravilnika, obvestila MNZ (z okrožnico), ki so o
razpisu dolžne obvestiti klube s svojega področja.
Potencialne druge prijavitelje - investitorje (Občine, Zavode za šport,…) so o tem razpisu dolžni seznaniti
zainteresirani klubi.
12. Način prijave in razpisni rok
Rok za prijavo na razpis je do vključno četrtka, 19. 5. 2022.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje
zadnji dan zgoraj navedenega roka ali na dan navedenega roka do 15.00 oddana v tajništvu/recepciji
sedeža NZS.

Pisne prijave na razpisnem obrazcu pošljite na naslov: Nogometna zveza Slovenija, Predoslje 40a, 4000
Kranj.
Prijava mora biti predložena v zapečateni ovojnici, ki mora biti na sprednji strani, poleg naslova NZS,
dodatno označena z napisom: Razpis za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu –
skrajšano Razpis SIPN-2022 (ne odpiraj).
Na ovojnici (levo zgoraj) mora biti označen tudi polni naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale vse zahteve tega razpisa in za katere bo
priložena ustrezna dokumentacija.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje, se zavržejo.
Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.
Izpolnjen razpisni obrazec prijavitelji natisnejo. Natisnjeni obrazec ožigosa in podpiše pooblaščena
oseba investitorja in soglasodajalca.
Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz
nadaljnjega postopka.
V primeru, da se prijavitelj poleg ene od investicij od točke 4.1. do 4.8 prijavlja tudi za investicijo 4.9 tega
razpisa, mora za vsako področje oddati ločeno vlogo. Vsaka vloga mora biti v svoji ovojnici.
13. Pregled vlog in priprava predloga razdelitve sredstev
Pregled prispelih vlog opravi komisija NZS (25.člen Pravilnika), ki tudi pripravi predlog prejemnikov in
višine sredstev. Komisija predlog posreduje kolegiju predsednika, le-ta pa pripravi dokončni predlog za
IO NZS.
14. Obveščanje o izboru
Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni (spletna stran NZS) v treh dneh od sprejetja
dokončnega sklepa o razdelitvi sredstev (IO NZS; 25.člen Pravilnika NZS o sofinanciranju infrastrukturnih
projektov v nogometu), predvidoma konec meseca junija 2022.

Brdo pri Kranju, 21. 4. 2022
Nogometna zveza Slovenije
Radenko Mijatović l.r.
Predsednik NZS

