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LICENCIRANJE NOGOMETNIH KLUBOV 
 
LICENČNI ODDELEK NZS 
 
Okrožnica št. 20 
 

       Ljubljana, 13.02.2004 
 
Nogometnim klubom 
1.SNL, 2.SNL in 3.SNL 
 

Zadeva: Potrdilo o ustreznosti objekta (I.01) 
 
 
Spoštovani, 
 
 
Pravilnik za licenciranje nogometnih klubov UEFA in NZS med infrastrukturnimi kriteriji 
opredeljuje tudi kriterij 'Potrdilo o ustreznosti objekta' z naslednjim besedilom: 
 
Št. Ime kriterija UEFA 1.SNL 2.SNL 3.SNL 
I.01 Potrdilo 

(certifikat) o 
ustreznosti 
objekta 

(A) Da; 
Potrdilo, izdano s strani državnih 
organov, ne sme biti starejše  
od 2 (dveh) let. 
Potrdilo mora vsebovati naslednje 
informacije: 

- varnost objekta oziroma 
ukrepi za izboljšavo varnosti, 

- varnostni načrt (I.02), 
- odobritev celotne kapacitete 

štadiona (sedišča, stojišča, 
skupna kapaciteta). 

(A) Da; 
Potrdilo, izdano s strani državnih 
organov, ne sme biti starejše  
od 3 (treh) let. 
Potrdilo mora vsebovati naslednje 
informacije: 

- varnost objekta oziroma 
ukrepi za izboljšavo varnosti, 

- varnostni načrt (I.02), 
- odobritev celotne kapacitete 

štadiona (sedišča, stojišča, 
skupna kapaciteta). 

 
 
Šteje se, da je kriterij v celoti izpolnjen, če prosilec za licenco v okviru licenčnega postopka 
predloži uporabno dovoljenje za nogometni objekt. 
 
 
Na podlagi analize licenčnega oddelka NZS je bilo ugotovljeno, da večina nogometnih 
objektov v Sloveniji nima uporabnega dovoljenja, zato se šteje, da je kriterij izpolnjen za prvo 
licenčno sezono 2004/2005 in vse nadaljnje sezone do preklica v tudi naslednjih primerih: 
 
UEFA licenca 

• potrjen varnostni načrt na podlagi kriterija I.02; 
• odobritev kapacitete štadiona s strani Komisije za objekte NZS; 
• pregled objekta in pozitivno mnenje požarnega inšpektorja (Inšpektorat za varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami) o zagotavljanju požarne varnosti; 
• pregled objekta in pozitivno mnenje zdravstvenega inšpektorja o primernosti 

objekta; 
• pregled objekta in pozitivno mnenje elektroenergetskega inšpektorja o ustreznosti 

elektroenergetskih napeljav in naprav; 
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Licence za 1.SNL, 2.SNL in 3.SNL 

• potrjen varnostni načrt na podlagi kriterija I.02; 
• odobritev kapacitete štadiona s strani Komisije za objekte NZS; 

 
 
Nogometne tekme, ki jih organizira prosilec za licenco, morajo biti organizirane ob 
doslednem upoštevanju Pravilnika NZS za licenciranje klubov, drugih predpisov NZS, UEFA 
in FIFA ter na podlagi veljavnih predpisov in zakonodaje. Prosilci za licenco in lastniki oz. 
upravljalci nogometnih objektov morajo upoštevati predvsem določila Zakona o javnih 
zbiranjih (Ur.list RS, št.59/2002, 05.07.2002) in Uredbo o splošnih ukrepih v športnih objektih 
na športnih prireditvah (Vlada RS, 16.07.2003). 
 
Nogometna zveza Slovenije bo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport 
apelirala na vse lastnike oz. upravljalce nogometnih objektov, da v najkrajšem možnem času 
pristopijo k razreševanju nastale situacije, tako da za nogometne objekte, ki jih imajo v lasti 
oz. upravljanju, uredijo vse potrebno za pridobitev uporabnih dovoljenj oziroma drugih 
ustreznih dovoljenj na podlagi veljavne zakonodaje.  
 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Dane Jošt l.r. 
Generalni sekretar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V vednost: 
- Medobčinske nogometne zveze 
- Združenje klubov 1.SNL 

 

 


