Članom NZS
Brdo pri Kranju, 29. 4. 2021
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Zadeva: Organi in komisije NZS

Spoštovani,
kot ste bili predhodno obveščeni z okrožnico NZS št. 66/21 z dne 22. 12. 2020, je Izvršni odbor NZS na svoji
3. seji, dne 22. 12. 2020, na podlagi 27. člena Statuta NZS podaljšal mandat članom organov NZS in komisij
NZS iz 36., 37. in 38. člena Statuta NZS do vključno 30. 6. 2021.
Na podlagi določil Statuta NZS in Pravilnika NZS o svetovalnih komisijah vas pozivamo, da posredujete
predloge kandidatov za člane organov in komisij NZS iz. 36., 37. in 38. člena Statuta NZS (razen za člane
komisije za licenciranje klubov in člane licenčne komisije za pritožbe, ki so na podlagi sklepa IO NZS že
imenovani za mandatno obdobje 2020-2024, ter komisije za profesionalni nogomet.
1. Predlog kandidatov za člane organov, ki odločajo na prvi stopnji (36. člen Statuta NZS):
a) vodja tekmovanj,
b) registracijska komisija,
c) disciplinski sodnik.
2. Predlog kandidatov za člane komisije za pritožbe (37. člen Statuta NZS);
3. Predlog kandidatov za člane svetovalnih komisij NZS (38. člen Statuta NZS):
1. komisija za nogomet za vse,
2. komisija za etiko, fair play in družbeno odgovornost,
3. komisija za finance in trženje,
4. komisija za futsal,
5. mednarodna komisija,
6. mladinska komisija,
7. komisija za objekte,
8. komisija za odnose z javnostmi,
9. komisija za pravila nogometne igre,
10. komisija za predpise,
11. komisija za priznanja,
12. komisija za sodniške zadeve,
13. strokovna komisija,
14. komisija za usposabljanje strokovnih kadrov,
15. komisija za varnost,

16. zdravstvena komisija,
17. komisija za ženski nogomet,
18. komisija za integriteto in zaščito nogometne igre.
V prilogi vam pošiljamo:
- obrazec za predlaganje kandidatov (OBR07);
- obrazec za posredovanje soglasja kandidata (OBR08).
Predpisi, ki urejajo sestavo, pristojnosti in delovanje organov in komisij NZS, so dostopni na spletnem
mestu NZS (http://www.nzs.si/NZS/Uradne_objave/Predpisi_in_obrazci/NZS_predpisi) in na spodaj
navedenih povezavah:
- Statut NZS (36., 37., 38. in 39. člen)
- Pravilnik o organih, ki odločajo na prvi stopnji, in o pritožbenih organih, V1.1 z dne 23.06.2014;
- Pravilnik_o_svetovalnih_komisijah_NZS_V3.1 26032021 .pdf (4. člen)
Predlagatelje pozivamo, da pri izbiri kandidatov v skladu s smernicami dobrega upravljanja sledijo
načelom strokovnosti, ravnotežja interesov ter enakopravne zastopanosti spolov.
Vaše predloge pričakujemo v pisni obliki z vsemi potrebnimi prilogami najkasneje do ponedeljka,
24. 5. 2021. V skladu s predpisi NZS bodo organi in komisije imenovani od 1. 7. 2021 dalje.
Za dodatne informacije vam je na voljo Mladen Čičmir, vodja glavne pisarne NZS (mladen.cicmir@nzs.si;
04 2759 409).
V pričakovanju vaših predlogov vas lepo pozdravljamo.
S spoštovanjem,
Nogometna zveza Slovenije
Martin Koželj

Generalni sekretar
Pripravil: Glavna pisarna

V vednost:
- IO NZS;
- arhiv, tu.
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