
 

 

 

 
 

 

 

Brdo pri Kranju, 04.06.2020 Št.: 7181/20 Ozn.: LIC SM/NH 

 

Komisija Nogometne zveze Slovenije za licenciranje nogometnih klubov je pod predsedstvom predsednika 
senata Alfja Kocjančiča, ob sodelovanju članov senata Marjana Makarija in dr. Marka Hočevarja, na seji dne 
02.06.2020, na podlagi 49. člena Statuta NZS in 1., 2., 4., 9., 13., 14., 15., 44. in 46. člena Pravilnika NZS za 
licenciranje nogometnih klubov (V6.1)  
 

O D L O Č I L A  : 
 

ND Adria, Miren 186B, 5291 Miren se za tekmovalno leto 2020/2021 podeli licenca za tekmovanje v 3. 
SNL. 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 

ND Adria je na podlagi Pravilnika NZS za licenciranje nogometnih klubov pri podeljevalcu licence Nogometni 

zvezi Slovenije (NZS) vložil vlogo za pridobitev licence za 3. SNL za tekmovalno leto 2020/2021. Vloga za 

pridobitev licence je bila NZS posredovana v razpisnem roku za oddajo vlog. Komisija za licenciranje 

nogometnih klubov je na podlagi predložene licenčne dokumentacije ugotovila, da prosilec za licenco 

izpolnjuje vse kriterije za pridobitev licence za 3. SNL. 

 
Na podlagi ugotovitev v postopku je komisija odločila, kot je navedeno v izreku odločbe. 
 

 
PRAVNI POUK:  
 
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, ki jo je treba vložiti najkasneje do vključno 12.06.2020. Pritožbo je treba vložiti v 
pisni obliki osebno ali s priporočeno poštno pošiljko pritožbeni komisiji NZS za licenciranje na naslov: Nogometna zveza 
Slovenije, Predoslje 40a, p.p. 130, 4000 Kranj. Pritožba, ki bo oddana osebno do vključno 12.06.2020 do 12.00 ali s 
priporočeno poštno pošiljko dne 12.06.2020, bo pravočasna. Pritožbi je treba priložiti potrdilo o plačani pritožbeni 
taksi v znesku 400,00 €, ki mora biti nakazana na transakcijski račun NZS št. 0279-6026-2279-522. 
 
 
 

Komisija NZS za licenciranje klubov 
 
Alfjo Kocjančič l.r. 
predsednik komisije 

 
Vročiti: 
 
1.  ND Adria 
priporočeno po pošti s povratnico na naslov: ND Adria, Miren 186B, 5291 Miren 
2.  NZS, licenčni oddelek, arhiv. 
 


