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mag. Ivan Simič, predsednik NZS 
 
 
 
 
1. Gradivo naj obravnava:  
 

IO NZS, na svoji naslednji seji 

2. Predlagatelj:  SPINS (revizija predloga Komisije za predpise z 
dne 23.4.2010) 
 

3. Datum: 12. 10. 2010 
  
4. Naslov gradiva: Predlog Pravilnika o Jamstvenem skladu NZS 
 
   
 
5. Predlog sklepov: 
 

1. Izvršni odbor NZS je sprejel Pravilnik o Jamstvenem skladu NZS (PJS-1). 
 

2. Pravilnik se objavi na spletni strani NZS. 
   
 
6. Poročevalci:      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Dejan Stefanović 
        predsednik SPINS 
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I. Obrazložitev predloga 
 
Predlog Pravilnika o Jamstvenem skladu NZS ureja ustanovitev jamstvenega sklada NZS, 
pristojnost njegovih organov, vrsto in obseg pravic, ki se pokrivajo iz sredstev sklada, roke in 
postopek za njihovo uveljavitev. Jamstveni sklad NZS se ustanovi za poravnavo obveznosti iz 
naslova pravic profesionalnih igralcev v primeru insolventnosti kluba. Jamstveni sklad NZS 
deluje v okviru NZS. Organa sklada sta upravni odbor in direktor. Sredstva za kritje 
obveznosti sklada iz naslova pravic po tem pravilniku zagotavljajo klubi združeni v ZNPL, 
NZS in SPINS. Sredstva se lahko zagotovijo tudi iz drugih virov v skladu s Statutom NZS. 
Namen sklada je zagotoviti jamstvo profesionalnim igralcem v primeru, da je klub prenehal 
obstajati po volji članov, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem 
zakonu oziroma, če je nad njim začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave. 
Profesionalni igralci postanejo upravičenci do poplačila iz sredstev sklada z dnem, ko jim je 
pogodbeno razmerje s klubom prenehalo. Taki igralci v skladu s predlogom tega pravilnika 
pridobijo pravico do izplačila neizplačanih pogodbenih obveznosti, in sicer največ do 
zneskov, ki so navedeni v tem pravilniku. Terjatve upravičenca proti klubu oziroma 
stečajnemu dolžniku preidejo do višine pravic zagotovljenih po tem pravilniku na sklad z 
dnem izvršitve odločbe o priznanju pravic po tem pravilniku. Prehodne določbe predloga 
pravilnika daje pravice po tem pravilniku tudi profesionalnim igralcem, ki jim je prenehalo 
pogodbeno razmerje zaradi insolventnosti kluba v obdobju od sprejema tega pravilnika s 
strani Izvršnega odbora NZS pa do dneva začetka poslovanja sklada po tem pravilniku.   
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Predlog gradiva: 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Izvršni odbor Nogometne zveze 
Slovenije sprejel  

 
 

PRAVILNIK O JAMSTVENEM SKLADU NZS (PJS-1) 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja: 

- ustanovitev jamstvenega sklada NZS, 
- pristojnost njegovih organov, 
- vrsto in obseg pravic, ki se pokrivajo iz sredstev sklada, 
- roke in postopek za njihovo uveljavitev. 

 
 

II. USTANOVITEV SKLADA IN NJEGOVI ORGANI 
 

2. člen 
 
S tem pravilnikom se za poravnavo obveznosti iz naslova pravic profesionalnih igralcev v 
primeru insolventnosti kluba po tem pravilniku ustanovi Jamstveni sklad NZS (v nadaljnjem 
besedilu: sklad).  
 

3. člen 
 
(1) Ustanovitelj sklada je Nogometna zveza Slovenije.  

 
(2) Sklad ima sedež na Čerinovi 4, Ljubljana. 

 
(3) Sklad ima žig, ki vsebuje napis Jamstveni sklad NZS. 

 
4. člen 

 
Organa sklada sta upravni odbor in direktor. 
 

5. člen 
 
(1) Upravni odbor sestavljajo predsednik in pet članov, od katerih dva člana imenuje 

Združenje klubov 1. SNL (v nadaljnjem besedilu: ZNPL), dva člana Sindikat poklicnih 
igralcev nogometa Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SPINS) in dva člana Nogometna 
zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu NZS). Mandat članov upravnega odbora je štiri 
leta. Po izteku mandata so lahko člani upravnega odbora ponovno imenovani. 

 
(2) Na prvi seji člani upravnega odbora med seboj imenujejo predsednika upravnega odbora. 

Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora za mandatno obdobje dveh 
let. Po izteku mandata je lahko predsednik upravnega odbora ponovno imenovan. 

 
(3) Upravni odbor: 
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- odloča o vlogah profesionalnih igralcev za poravnavo obveznosti iz sklada, 
- sprejema zaključni račun, poslovno poročilo in finančni načrt sklada,  
- imenuje in razrešuje direktorja sklada, 
- ima druge pravice in obveznosti v skladu s tem pravilnikom. 

 
(4) Upravni odbor se sestaja po potrebi oziroma kadar predsednik odbora meni, da je to 

primerno ali kadar tako zahtevajo najmanj trije člani upravnega odbora, v vsakem primeru 
pa vsaj dvakrat na leto. Upravni odbor je sklepčen, če so prisotni vsaj štirje člani. 
Odločitve se sprejemajo z večino prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov ima 
predsednik preferenčni glas. Na sejah se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik 
upravnega odbora. 

 
6. člen 

 
Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor sklada, ki ga imenuje upravni odbor za 
dobo petih let. Direktor sklada je uslužbenec NZS. Po izteku mandata je direktor lahko 
ponovno imenovan. 
 

7. člen 
 
Strokovne, administrativne in tehnične naloge za sklad opravlja NZS. 
 

8. člen 
 
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarsko in učinkovito rabo sredstev opravlja 
Nadzorni odbor NZS v skladu z določbami 34. člena Statuta NZS. 
 
 

III. SREDSTVA SKLADA 
 

9. člen 
 

(1) Sredstva za kritje obveznosti sklada iz naslova pravic po tem pravilniku zagotavljajo klubi 
združeni v ZNPL, NZS in SPINS (vplačniki). Sredstva se lahko zagotovijo tudi iz drugih 
virov v skladu s Statutom NZS.  
 

(2) Vplačniki so dolžni prispevati redne letne prispevke, ki jih je potrebno vsako leto 
poravnati do 31. oktobra, in sicer: 

 
a) ZNPL           100.000,00 EUR 
b) NZS           50.000,00 EUR 
c) SPINS            10.000,00 EUR 

 
(3) Za zamudo pri plačilu prispevka iz tega člena se zaračunavajo zakonske zamudne obresti. 

Plačilo prispevkov se lahko začasno tudi prekine, če upravni odbor sklada soglasno 
sklene, da ima sklad dovolj sredstev za zadovoljevanje ciljev iz tega statuta. V izrednih 
primerih, kadar sklad nima potrebnih denarnih sredstev, sta kot vplačnika ZNPL in NZS 
dolžna prispevati dopolnilna denarna sredstva sorazmerno s svojim letnim prispevkom in 
sicer po navodilih upravnega odbora sklada. 
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(4) Plačilo dopolnilnih denarnih sredstev, ki jih določi upravni odbor, mora biti izvršeno v 
roku 30 dni od objave sklepa upravnega odbora. V primeru zamude pri plačilu se 
zaračunavajo zakonske zamudne obresti. 

 
10. člen 

 
Sredstva sklada se vodijo na posebnem bančnem računu in se plemenitijo z vezavo vlog na 
računu. 
 
 

IV. PRAVICE PO TEM PRAVILNIKU 
 

11. člen 
 
Pravice po tem pravilniku ima profesionalni igralec, ki mu je prenehalo pogodbeno razmerje 
zaradi insolventnosti kluba, s katerim je imel sklenjeno pogodbo (v nadaljnjem besedilu 
upravičenec). 
 

12. člen 
 

(1) Klub po tem pravilniku je pravna oseba, ki je vpisana v Register klubov NZS in ima 
sklenjena pogodbena razmerja s profesionalnimi igralci. 

 
(2) Klub je insolventen po tem pravilniku: 

- če je prenehal obstajati po volji članov, na podlagi sodne odločbe o prepovedi 
delovanja ali po samem zakonu, 

- če je nad njim začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave. 
 

13. člen 
 
Upravičenec pridobi pravice po tem pravilniku z dnem prenehanja pogodbenega razmerja.  
 

14. člen 
 
(1) Pravice po tem pravilniku so pravice do izplačila neizplačanih pogodbenih obveznosti. V 

vsakem primeru se terjatve poravnavajo v naslednjih odstotkih: 
 

a) do 10.000,00 EUR bruto     100% 
b) od 10.000,00 do 20.000,00 EUR bruto    75% 
c) od 20.000,00 do 30.000,00 EUR bruto    50% 

 
Navedeni zneski se letno usklajujejo na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin. V 
terjatvi se ne upoštevajo zneski, ki so že bil že prejeti med tekmovalno sezono, na katero se 
pogodba nanaša. V zgornjih mejah sklad zagotavlja izplačilo v višini 100% izplačanega 
zneska, zmanjšano za davke. 

 
(2) Davke iz iz prejšnjega odstavka obračuna in plača ob njihovem izplačilu sklad iz sredstev 

sklada. 
 



 6 

(3) Pravice po tem pravilniku so neodtujljive osebne pravice in jih ni dopustno prenesti na 
drugega in ne podedovati. 

 
15. člen 

 
Upravičenec izgubi pravice po tem pravilniku: 

- če mu je bila terjatev iz naslova pravic po tem pravilniku poravnana najmanj v 
višini določeni v prvem odstavku 14. člena tega pravilnika pred izvršitvijo 
odločbe, izdane v postopku po tem pravilniku; 

- če je dal neresnične podatke glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev oziroma 
obseg pravic po tem pravilniku; 

- če ni sporočil sprememb, ki lahko vplivajo na pridobitev oziroma obseg pravic po 
tem pravilniku.  

 
V.  UVELJAVLJANJE PRAVIC 

 
16. člen 

 
(1) O pravicah po tem pravilniku odloča upravni odbor sklada. 

 
(2) O pritožbi zoper odločbo upravnega odbora odloča arbitražna komisija NZS. 
 

17. člen 
 

(1) Postopek za uveljavitev pravic po tem pravilniku se začne na zahtevo upravičenca. 
 
(2) Zahteva mora biti vložena najkasneje v roku 60 dni od datuma prenehanja pogodbenega 

razmerja iz 13. člena tega pravilnika. 
 

(3) Zahteva se vloži pri Jamstvenem skladu NZS. 
 

(4) Zahteva se vloži na posebnem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. 
 

(5) Zahtevi mora upravičenec priložiti: 
- odločbo Komisije za status igralcev NZS o prenehanju pogodbenega razmerja 

oziroma drugo dokazilo, da mu je pogodbeno razmerje s klubom prenehalo in 
- dokazilo, da je svojo terjatev prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma 

stečaja.  
 

18. člen 
 
(1) Klub mora skladu dati vse podatke, ki jih sklad potrebuje za odločanje o pravicah po tem 

pravilniku.  
 

(2) Kršitev določbe prejšnjega odstavka in vsakršno oviranje postopka v katerem se odloča o 
pravicah po tem pravilniku se šteje za disciplinsko kršitev. O kazni odloči Disciplinski 
sodnik NZS. 

 
19. člen 
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V postopku za uveljavitev pravic po tem pravilniku se za zahtevke, odločbe in pritožbe ne 
plačuje takse. 
 
 

V.  PREHOD TERJATEV 
 

20. člen 
 

(1) Terjatve upravičenca proti klubu oziroma stečajnemu dolžniku preidejo do višine pravic 
zagotovljenih po tem pravilniku na sklad z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravic po 
tem pravilniku.  
 

(2) S prehodom terjatve na sklad vstopi sklad v razmerju do kluba oziroma do stečajnega 
dolžnika v položaj profesionalnega igralca kot upnika do višine sredstev izplačanih na 
podlagi odločbe o priznanju pravic po tem pravilniku. 

 
(3) O subrogaciji in vstopu sklada v položaj profesionalnega igralca kot upnika mora sklad 

nemudoma obvestiti stečajnega upravitelja oziroma klub ali pristojno sodišče ter mu kot 
dokaz priložiti ustrezne listine. Upravičenec je dolžan skladu na njegovo zahtevo podati 
ustrezno pisno izjavo o prehodu terjatve na sklad. 

 
(4) Sredstva, pridobljena z izplačilom terjatev iz tega člena, so prihodek sklada. 
 
 

VI.  POVRNITEV NEUPRAVIČENO PRIDOBLJENIH SREDSTEV 
 

21. člen 
 
Sklad ima pravico zahtevati vrnitev sredstev, izplačanih po tem pravilniku, če so bile pravice 
pridobljene na podlagi neresničnih podatkov oziroma če upravičenec ni sporočil skladu 
dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravic po tem pravilniku.  
 
 

VII.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

22. člen 
 

 
(1) Sklad začne poslovati najpozneje šestdeseti dan od dneva sprejema tega pravilnika na 

izvršnem odboru NZS. 
 

(2) Pravice po tem pravilniku imajo tudi upravičenci, ki jim je prenehalo pogodbeno razmerje 
zaradi insolventnosti kluba v obdobju od sprejema tega pravilnika s strani Izvršnega 
odbora NZS pa do dneva začetka poslovanja sklada po tem pravilniku.   

 
(3) Upravičenci iz prejšnjega odstavka morajo zahtevo za uveljavitev pravic po tem 

pravilniku vložiti najkasneje v roku 60 dni od dneva začetka poslovanja sklada.  
 

 
23. člen  
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Ta pravilnik začne veljati naslednji dan, ko ga sprejme Izvršni odbor NZS. 
 

V Ljubljani, dne __________. 
 

Nogometna zveza Slovenije 
 
mag. Ivan Simič l.r. 
predsednik  
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Priloga: obrazec za vložitev zahteve  
 
JAMSTVENI SKLAD NZS 
Čerinova 4 
1000 Ljubljana 
 
 
 

Na podlagi 18. člena Pravilnika o Jamstvenem skladu NZS vlagam naslednjo 
 
 

ZAHTEVO 
 
 

za poravnavo obveznosti z naslova pravic profesionalnih nogometašev v primeru 
insolventnosti delodajalca 

 
 

I. Upravičenec 
…………………………………………………………………………………………………
…..  
     (priimek in ime) 

 
rojen v ………………………………………., dne ……………………………………, s 
stalnim bivališčem 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
……………………….. 
    (kraj, ulica, hišna številka, država) 
 
oziroma začasnim bivališčem 
………………………………………………………………………………. 

                           (kraj, ulica, hišna številka, država) 
 

      EMŠO �������������,  Davčna številka �������� 
 

Za morebitna obvestila zaradi hitrejše izvedbe postopka sem dosegljiv1 na telefonski 
številki:……………………………………………………… 

 
Javni jamstveni in preživninski sklad NZS naj mi izplača priznani znesek na: 
 
* transakcijski račun odprt pri banki...............................................................(naziv banke) 
����� - ���������� (številka transakcijskega računa upravičenca) 
 
* nerezidenčni račun tujca odprt pri banki................................................(naziv banke) 
����� - ���������� (številka nerezidnečnega računa upravičenca). 

                                            
1 Uporabljena moška spolna oblika velja kot nevtralna za moške in ženske. Uporabljena je izključno zaradi preglednosti. 
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II. Pogodbeno razmerje s klubom ………………………………………………. (ime kluba in 
naslov) 
mi je prenehalo dne .........………………………………… 
 
Razlog: 
* prenehanje kluba po volji članov, 
* prenehanje kluba na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja, 
* prenehanje kluba po zakonu, 
* stečajni postopek, 
* prisilna poravnava. 
 
III. Neplačane pogodbene obveznosti pred prenehanjem pogodbenega razmerja 
* sem, 
* nisem 
prijavil v postopku stečaja, prisilne poravnave. 
 
IV. Ob prenehanju pogodbenega razmerja zaradi prisilne poravnave: 
* nisem uveljavljal varstva svojih pravic, 
* sem uveljavljal varstvo svojih pravic, ker: 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
V. Uveljavljam naslednje pravice po Pravilniku o Javnem jamstvenem skladu NZS: 
* neizplačane pogodbene obveznosti pred datumom prekinitve pogodbe v višini 
.......................................EUR bruto, 
* neizplačane odpravnine v višini  
.......................................EUR neto. 
 
VI. IZJAVLJAM, DA SO VSI NAVEDENI PODATKI RESNIČNI IN ZANJE 
MATERIALNO IN 
KAZENSKO ODGOVARJAM. 
 
Jamstvenemu skladu NZS dovoljujem, da preveri vse podatke, ki sem jih navedel v vlogi. 
 
Vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev in obseg pravic, bom takoj sporočil Jamstvenemu 
skladu NZS. 
 
VII. Priloge: 
1. dokazilo o odpovedi pogodbe, 
2. potrdilo kluba oziroma  stečajnega dolžnika o neporavnanih terjatvah, 
4. dokaz o uveljavljanju varstva svojih pravic, 
5. dokaz o prijavi terjatve v postopku stečaja, prisilne poravnave, 
6. fotokopija transakcijskega računa oziroma nerezidenčnega računa tujca, 
7. odločba Komisije za status igralcev, 
8. drugo: ............................................................................................ . 
 
IZJAVA UPRAVIČENCA: 
Želim, da potrdilo delodajalca oziroma stečajnega dolžnika iz 3. točke pridobi sklad sam:  
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DA     NE  (ustrezno obkrožite) 
 
VIII. Zahteva je vložena dne ............................... s prilogami: 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
V ............, dne .......... .......................... 
 
 
…………………………………………………………………………… 
(podpis vlagatelja zahteve) 


