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Zadeva: Pravilnik NZS o registraciji in vpisu nogometnih klubov v register NZS

Spoštovani!

Obveščamo Vas, da je IO NZS na svoji 7. seji dne 13.12.2011 sprejel Pravilnik NZS o registraciji in vpisu
nogometnih klubov v register NZS.

Članstvo nogometnih klubov v matičnih organizacijah je bilo do sedaj opredeljeno v pravilih oziroma
statutih posameznih MNZ, zato je bila ureditev tega vprašanja po posameznih MNZ zelo različna,
praviloma pa je nogometni klub postal član MNZ z vlogo na ustrezne organe (Skupščina, Izvršilni
organ) ali s prijavo svojih ekip v uradna tekmovanja. NZS vodi register nogometnih klubov, v katerega
se vpisujejo nogometni klubi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so člani medobčinskih nogometnih
zvez, ki registrirajo igralce in tekmujejo v uradnih tekmovanjih pod okriljem NZS.

S tem pravilnikom se v skladu s Statutom in drugimi pravilniki NZS, predvsem v skladu s Pravilnikom
NZS za licenciranje nogometnih klubov, v skladu z dosedanjimi postopki vodenja registra nogometnih
klubov pri NZS in na podlagi izkušenj iz nekaterih drugih evropskih držav, urejajo vprašanja registracije
in vpisa nogometnih klubov v register NZS in izbrisa iz registra NZS.

NZS vrši postopek registracije, vpisa v register in izbrisa iz registra NZS v skladu s predpisi NZS. Kriteriji
za vpis v register, ki so pripravljeni po vzoru nekaterih evropskih držav, so poenoteni za celotno
področje Republike Slovenije. Statuti nogometnih klubov morajo biti v skladu s Statutom NZS in pravili
MNZ, kar zahteva dosledno spoštovanje predpisov s strani klubov in omogoča nadzor ter preverjanje s
strani MNZ in NZS.

Pravilnik določa, da se v register NZS nogometni klub vpiše z uradnim imenom, pod katerim je vpisan v
javni register pravnih oseb, da se v register ne more vpisati klub z istim imenom kluba, ki je v register
že vpisan in da lahko v uradnih tekmovanjih pod okriljem NZS nastopajo le ekipe nogometnih klubov,
ki so vpisani v register NZS.
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Pravilnik predvideva tudi ažuriranje sprememb uradnih podatkov in postopke izbrisa iz registra
nogometnih klubov NZS. V prehodnem obdobju do 31.03.2012 morajo nogometni klubi pri pristojni
MNZ uskladiti registracijo v skladu z določili pravilnika. S sprejetjem Pravilnika o registraciji in vpisu
nogometnih klubov v register NZS je omogočeno ažuriranje obstoječega registra nogometnih klubov v
skladu z enotnimi kriteriji in določili pravilnika, prav tako pa so jasno definirani postopki za registracijo
in vpis v register ter izbris iz registra nogometnih klubov.

Za dodatne informacije v zvezi s postopkom registracije in vpisa nogometnih klubov v register NZS je
na voljo strokovna služba NZS.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije
Aleš Zavrl
Generalni sekretar NZS

Priloge:
- Pravilnik NZS o trenerskem šolanju in usposabljanju;
- Obrazec: Vloga za registracijo in vpis nogometnih klubov v register NZS;
- Obrazec: Vloga za spremembo podatkov nogometnega kluba v registru NZS.

Poslati:
- Medobčinske nogometne zveze;
- ZNSS, ZNTS;
- Združenje klubov 1. SNL;
- Nogometni klubi (1., 2. in 3. SNL);
- Člani organov in komisij NZS.

- Člani NO NZS;
- Člani IO NZS;
- Častni predsednik NZS;
- Arhiv, tu.
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Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, sprejetega dne 10.12.2009 in
spremenjenega dne 18.02.2010, je Izvršni odbor Nogometne Zveze Slovenije na seji dne 13.12.2011
sprejel

PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN VPISU NOGOMETNIH KLUBOV
V REGISTER NZS

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen)

(1) S tem pravilnikom se urejajo vprašanja registracije in vpisa nogometnih klubov v register NZS,
izbrisa nogometnih klubov iz registra NZS in dostop do registra NZS.

(2) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za registracijo in vpis klubov ženskega nogometa in klubov
malega nogometa v register in za njihov izbris iz registra NZS, kolikor ta pravilnik ne določa drugače.

2. člen
(definicije)

Za namene tega pravilnika imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen
(a) FIFA: Fédération Internationale de Football Association.
(b) UEFA: Union des Associations Européennes de Football.
(c) NZS: Nogometna zveza Slovenije.
(d) MNZ: Medobčinska nogometna zveza.
(e) Matična MNZ: MNZ, na območju katere ima posamezni nogometni klub sedež.
(f) Nogometni klub: pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki veljajo v RS, ima

sedež v RS, je vpisana v register klubov NZS, je član tiste medobčinske nogometne zveze, na
območju katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v uradnem tekmovanju NZS.

(g) Predlagatelj registracije: nogometni klub, ki sproži postopek registracije.
(h) RS: Republika Slovenija.
(i) CAS: Športno arbitražno razsodišče v Lausanni, Švica (Court for Arbitration for Sport).
(j) IFAB: Odbor mednarodne nogometne zveze (the International Football Association Board).
(k) KMN: klub malega nogometa je pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki veljajo

v RS, ima sedež v RS, je vpisana v register klubov malega nogometa NZS, je član tiste MNZ, na
območju katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v uradnem tekmovanju NZS.

(l) KŽN: klub ženskega nogometa je pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki
veljajo v RS, ima sedež v RS, je vpisana v register klubov ženskega nogometa NZS, je član tiste
MNZ, na območju katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v uradnem
tekmovanju NZS.

(m) Ekipa: ekipa, s katero nogometni klub, KMN in KNŽ tekmuje v tekmovanju pod okriljem NZS.
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(n) Igralec: vsak igralec nogometa, ki je registriran pri NZS.
(o) Uradne osebe: vse osebe, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v nogometu, še zlasti vsaka

odgovorna oseba, član organa, član komisije, sodnik, pomočnik sodnika, trener in ostale
osebe, ki so odgovorne za tehnične, zdravstvene in upravne zadeve v NZS, MNZ, ligah,
nogometnem klubu, KMN ali KŽN.

3. člen
(register nogometnih klubov)

(1) V register nogometnih klubov NZS se vpišejo vsi nogometni klubi s sedežem v RS.

(2) Register vodi Strokovna služba NZS.

4. člen
(podatki v registru)

V registru se za vsak nogometni klub zbirajo naslednji podatki:
(a) uradno ime nogometnega kluba,
(b) identifikacijska številka nogometnega kluba,
(c) matična številka nogometnega kluba,
(d) sedež nogometnega kluba,
(e) kontaktni podatki nogometnega kluba,
(f) transakcijski račun nogometnega kluba,
(g) navedba matične MNZ,
(h) navedba o vrsti nogometne aktivnosti (nogometni klub, klub ženskega nogometa, klub

malega nogometa),
(i) podatki o zakonitih in statutarnih zastopnikih in osebah pooblaščenih za sklepanje

zavezujočih pravnih poslov s tretjimi osebami,
(j) podatki o morebitnih povezanih pravnih osebah,
(k) datum registracije nogometnega kluba,
(l) datum zadnje spremembe v registru.

II. POSTOPEK REGISTRACIJE NOGOMETNEGA KLUBA IN VPIS V REGISTER

5. člen
(pristojnost)

NZS vrši postopke registracije, vpisa v register NZS, spremembe podatkov v registru in izbrisa iz
registra NZS v skladu s predpisi NZS.



Pravilnik o registraciji in vpisu nogometnih klubov v register NZS

V1.0; 13.12.2011 4

6. člen
(začetek postopka)

Postopek registracije nogometnega kluba se začne s popolno vlogo predlagatelja registracije pri NZS.
Nepopolnih vlog pristojni organ ni dolžan obravnavati.

7. člen
(dokumentacija, priloge in izjave)

(1) Predlagatelj registracije mora za vpis v register NZS predložiti naslednje izjave:
(a) izjavo, v kateri se obveže v celoti spoštovati statut, pravilnike, navodila in odločbe FIFA,

UEFA, NZS in MNZ in Etični kodeks FIFA, in da zagotavlja, da jih bodo spoštovali tudi njegove
uradne osebe in igralci,

(b) izjavo, da bo spoštoval načela lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli fair
play,

(c) izjavo, da bo spoštoval veljavna pravila nogometne igre, ki jih je določil odbor IFAB, oziroma
pravila igre, ki jih je določila FIFA, za futsal nogomet in nogomet na mivki,

(d) izjavo, da bo igral vse uradne domače tekme v RS, razen v primerih, določenih s pravili UEFA
in FIFA,

(e) izjavo, da bo mednarodne prijateljske tekme organiziral v skladu s pravili NZS, UEFA in FIFA,
(f) izjavo, da v skladu s statutom NZS priznava pristojnosti in odločitve nogometne arbitraže in

Arbitražnega razsodišča za šport v Lausanni (CAS),
(g) izjavo, da bo spore, ki se nanašajo na športno tekmovalna razmerja, najprej reševal v okviru

NZS, UEFA oziroma FIFA, in da se strinjajo z izključitvijo pristojnosti rednih sodišč, če to
dopušča pravni red RS,

(h) izjavo, da nima športnih razmerij z nepriznanimi subjekti in člani, sankcioniranimi z
mirovanjem članskih pravic ali izključitvijo s strani NZS, UEFA ali FIFA,

(i) izjavo, da se strinja z objavo podatkov v registru in da je seznanjen, da bodo lahko tretje
osebe dostopale do registra v skladu s tem pravilnikom,

(j) izjavo o točnosti in popolnosti predloženih dokumentov in izjav.

(2) Predlagatelj registracije mora za vpis v register NZS predložiti naslednje dokumente:
(a) izpis iz javnega registra, iz katerega je razvidno, da je kot pravna oseba vpisan v register pri

pristojnem državnem organu RS,
(b) zapisnik ustanovne skupščine in seznam ustanoviteljev,
(c) kopijo veljavnega statuta in kopije veljavnih pravilnikov,
(d) seznam zakonitih in statutarnih zastopnikov ter oseb, ki imajo pooblastilo sklepati

zavezujoče pravne posle s tretjimi osebami, z deponiranimi podpisi teh oseb,
(e) odtise uradnih pečatov,
(f) dokazilo o vplačilu vpisnine oziroma članarine, ki jo določijo ustrezni organi MNZ,
(g) dokazilo o vlogi za registracijo najmanj 15 (petnajst) igralcev v nogometnem klubu, najmanj

15 (petnajst) igralk v klubu ženskega nogometa in najmanj 10 (deset) igralcev v klubu malega
nogometa.
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(3) Izjave mora podpisati zakoniti zastopnik nogometnega kluba. Predloženi dokumenti ne smejo biti
starejši od 3 (treh) mesecev.

8. člen
(obrazci)

Registracija, vpis v register NZS in spreminjanje podatkov v registru NZS se vršijo na predpisanih
obrazcih in v skladu z navodili, ki jih predpiše Generalni sekretar NZS.

9. člen
(uradno ime v registru)

Nogometni klub se v register NZS vpiše z uradnim imenom, pod katerim je vpisan v javni register
pravnih oseb.

10. člen
(izključnost uradnega imena nogometnega kluba)

V register NZS se ne sme vpisati nogometni klub z istim imenom nogometnega kluba, ki je v register
NZS že vpisan.

11. člen
(spremembe podatkov v registru)

Nogometni klub mora predložiti NZS spremembe uradnih podatkov (uradno ime, sedež, imena
zakonitih in statutarnih zastopnikov oziroma pooblaščenih oseb za sklepanje zavezujočih pravnih
poslov s tretjimi osebami), kontaktne podatke, spremembe statuta, spremenjene odtise uradnih
pečatov in druge spremembe bistvenih podatkov za vpis v register, in sicer najkasneje v roku 15
(petnajst) dni od nastanka take spremembe z vso potrebno uradno dokumentacijo na podlagi
drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.

12. člen
(vpis podatkov o povezani pravni osebi v register)

Podatki o povezani pravni osebi nogometnega kluba se vpišejo v register na podlagi sklepa
pristojnega organa NZS.

13. člen
(vpogled v register)

V register nogometnih klubov lahko vpogledajo člani NZS, nogometni klubi, ZNPL, igralci, trenerji,
sodniki in druge uradne osebe v nogometu.
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14. člen
(izbris iz registra)

Nogometni klub se izbriše iz registra NZS na podlagi odločitve nogometnega kluba o prenehanju
članstva v MNZ, na podlagi odločitve pristojnih organov NZS ali MNZ ali na podlagi odločitve
pristojnih državnih organov.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
(uskladitev registracije že registriranih nogometnih klubov)

Nogometni klubi, ki so že vpisani v register nogometnih klubov NZS, morajo uskladiti registracijo v
skladu z določbami tega pravilnika najkasneje do 31.03.2012.

16. člen
(veljavnost)

Ta pravilnik prične veljati z dnem objave na spletni strani NZS.

Ljubljana, 13.12.2011

Nogometna zveza Slovenije

Aleksander Čeferin l.r.
Predsednik NZS
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VLOGA ZA REGISTRACIJO IN VPIS
NOGOMETNEGA KLUBA V REGISTER NZS

Šifra kluba :

Uradno ime nogometnega kluba :

I. Matični podatki :

Matična medobčinska nogometna zveza : MNZ

Sedež nogometnega kluba :

Leto ustanovitve :

Leto včlanitve v MNZ :

Matična številka :

Identifikacijska številka : SI

Transakcijski račun : SI56 - - -

II. Kontaktni podatki :

Naslov za pošto :

Telefon :

Faks :

E-naslov :

Naslov spletne strani :

III. Vrsta nogometne aktivnosti (ustrezno označi): Nogometni klub

Klub ženskega nogometa

Klub malega nogometa

VI. Izjava nogometnega kluba:

1. Nogometni klub se obvezuje :
- v celoti spoštovati statut, pravilnike, navodila in odločbe FIFA, UEFA, NZS in MNZ in Etični kodeks FIFA, in zagotavlja,

da jih bodo spoštovali tudi njegove uradne osebe in igralci;
- spoštovati načela lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli fair play;
- spoštovati veljavna pravila nogometne igre, ki jih je določil odbor IFAB oziroma pravila igre, ki jih je določila FIFA, za

futsal nogomet in nogomet na mivki;
- priznavati pristojnosti in odločitve nogometne arbitraže in Arbitražnega razsodišča za šport v Lausanni (CAS).

2. Nogometni klub se obvezuje igrati vse uradne domače tekme v RS, razen v primerih, določenih s pravili UEFA in FIFA.

3. Nogometni klub se obvezuje, da bo spore, ki se nanašajo na športno tekmovalna razmerja, najprej reševal v okviru NZS, UEFA
in FIFA, in se strinja z izključitvijo pristojnosti rednih sodišč, če to dopušča pravni red RS.

4. Nogometni klub potrjuje, da nima športnih razmerij z nepriznanimi subjekti in člani, sankcioniranimi z mirovanjem članskih
pravic ali izključitvijo s strani NZS, UEFA ali FIFA.

5. Nogometni klub se strinja z objavo podatkov v registru in potrjuje, da je seznanjen, da bodo lahko tretje osebe dostopale do
registra v skladu s Pravilnikom o registraciji in vpisu nogometnih klubov v register NZS.

6. Nogometni klub potrjuje, da so vsi dokumenti, podatki in izjave predloženi v postopku registracije in vpisa nogometnega
kluba v register NZS točni in popolni.
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V. Obvezne priloge (ustrezno označi) :

A. Izpis iz javnega registra
Izpis iz javnega registra, iz katerega je razvidno, da je nogometni klub kot
pravna oseba vpisan v register pri pristojnem državnem organu NZS.

B. Zapisnik ustanovne skupščine
Zapisnik ustanovne skupščine nogometnega kluba in seznam
ustanoviteljev.

D. Kopija veljavnega statuta

E. Kopije veljavnih pravilnikov

F. Seznam zakonitih zastopnikov
Seznam zakonitih in statutarnih zastopnikov ter oseb, ki imajo pooblastilo
sklepati zavezujoče pravne posle s tretjimi osebam, z deponiranimi
podpisi teh oseb.

G. Odtisi uradnih pečatov

H. Dokazilo o vplačilu vpisnine
Dokazilo o vplačilu vpisnine oziroma članarine, ki jo določijo ustrezni
organi MNZ.

I. Dokazilo o vlogi za registracijo igralcev

Dokazilo o vlogi za registracijo najmanj 15 (petnajst) igralcev v
nogometnem klubu, najmanj 15 (petnajst) igralk v klubu ženskega
nogometa in najmanj 10 (deset) igralcev v klubu malega nogometa,
potrjeno s strani pristojnega registracijskega organa.

J. Podatki o povezanih pravnih osebah Podatki o morebitnih povezanih pravnih osebah.

Op.: Predloženi dokumenti ne smejo biti starejši od 3 (treh) mesecev.

Kraj : Datum :

Zakoniti zastopnik nogometnega kluba : Podpis :

m.p.

Vnos v register NZS

Datum registracije :

Datum zadnje spremembe v registru NZS :

Ime in priimek : Datum : Podpis :
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Priloga E. Seznam veljavnih pravilnikov

Št. Pravilnik Datum sprejetja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kraj : Datum :

Zakoniti zastopnik nogometnega kluba : Podpis :

m.p.
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Priloga F. Seznam zakonitih zastopnikov

Podpisani zakoniti zastopnik potrjujem, da so navedene osebe zakoniti oz. statutarni zastopniki kluba in lahko zastopajo
nogometni klub v okviru NZS, UEFA in FIFA ali so pooblaščeni za sklepanje zavezujočih pravnih poslov s tretjimi osebami.

Št. Priimek in ime Funkcija Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kraj : Datum :

Zakoniti zastopnik nogometnega kluba : Podpis :

m.p.
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Priloga G. Odtisi uradnih pečatov

Zap.št. Opis žiga Odtis

1

2

3

Kraj : Datum :

Zakoniti zastopnik nogometnega kluba : Podpis :

m.p.
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Priloga I. Seznam vlog za registracijo igralcev (potrjen s strani pristojnega organa)

Št. Ime in priimek igralca Vloga vložena na MNZ/NZS dne :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kraj : Datum :

Zakoniti zastopnik nogometnega kluba : Podpis :

m.p.

Pristojni registracijski organ potrjuje prejem vlog za registracijo navedenih igralcev.

Registracijska komisija :  NZS  MNZ :

Registracijska komisija / registracijski referent MNZ/NZS : ( ime in priimek)

Datum : Podpis :

m.p.
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Priloga J. Podatki o povezani pravni osebi

Uradno ime pravne osebe:

Vrsta pravne osebe :

Sedež :

Matična številka :

Identifikacijska številka : SI

Kraj : Datum :

Zakoniti zastopnik nogometnega kluba : Podpis :

m.p.
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VLOGA ZA SPREMEMBO PODATKOV
NOGOMETNEGA KLUBA V REGISTRU NZS

Vnesite vse podatke in označite spremenjene! Šifra kluba :

Uradno ime nogometnega kluba :

I. Matični podatki :

Matična medobčinska nogometna zveza : MNZ

Sedež nogometnega kluba :

Leto ustanovitve :

Leto včlanitve v MNZ :

Matična številka :

Identifikacijska številka : SI

Transakcijski račun : SI56 - - -

II. Kontaktni podatki :

Naslov za pošto :

Telefon :

Faks :

E-naslov :

Naslov spletne strani :

III. Vrsta nogometne aktivnosti (ustrezno označi): Nogometni klub

Klub ženskega nogometa

Klub malega nogometa

VI. Izjava nogometnega kluba:

1. Nogometni klub se obvezuje :
- v celoti spoštovati statut, pravilnike, navodila in odločbe FIFA, UEFA, NZS in MNZ in Etični kodeks FIFA, in zagotavlja,

da jih bodo spoštovali tudi njegove uradne osebe in igralci;
- spoštovati načela lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli fair play;
- spoštovati veljavna pravila nogometne igre, ki jih je določil odbor IFAB oziroma pravila igre, ki jih je določila FIFA, za

futsal nogomet in nogomet na mivki;
- priznavati pristojnosti in odločitve nogometne arbitraže in Arbitražnega razsodišča za šport v Lausanni (CAS).

2. Nogometni klub se obvezuje igrati vse uradne domače tekme v RS, razen v primerih, določenih s pravili UEFA in FIFA.

3. Nogometni klub se obvezuje, da bo spore, ki se nanašajo na športno tekmovalna razmerja, najprej reševal v okviru NZS, UEFA
in FIFA, in se strinja z izključitvijo pristojnosti rednih sodišč, če to dopušča pravni red RS.

4. Nogometni klub potrjuje, da nima športnih razmerij z nepriznanimi subjekti in člani, sankcioniranimi z mirovanjem članskih
pravic ali izključitvijo s strani NZS, UEFA ali FIFA.

5. Nogometni klub se strinja z objavo podatkov v registru in potrjuje, da je seznanjen, da bodo lahko tretje osebe dostopale do
registra v skladu s Pravilnikom o registraciji in vpisu nogometnih klubov v register NZS.

6. Nogometni klub potrjuje, da so vsi dokumenti, podatki in izjave predloženi v postopku registracije in vpisa nogometnega
kluba v register NZS točni in popolni.
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V. Obvezne priloge (ustrezno označi) :

A.  Izpis iz javnega registra
Izpis iz javnega registra, iz katerega so razvidne spremembe podatkov
nogometnega kluba v registru pristojnega državnega organa.

B. Zapisnik ustanovne skupščine

D.  Kopija veljavnega statuta
Spremembe statuta, ki so nastale po vpisu nogometnega kluba v register
NZS.

E. Kopije veljavnih pravilnikov
Spremembe pravilnikov, ki so nastale po vpisu nogometnega kluba v
register NZS.

F. Seznam zakonitih zastopnikov
Seznam zakonitih in statutarnih zastopnikov ter oseb, ki imajo pooblastilo
sklepati zavezujoče pravne posle s tretjimi osebam, z deponiranimi
podpisi teh oseb.

G. Odtisi uradnih pečatov Odtisi spremenjenih uradnih pečatov.

H. Dokazilo o vplačilu vpisnine

I. Dokazilo o vlogi za registracijo igralcev

J. Podatki o povezanih pravnih osebah Podatki o povezanih pravnih osebah in njihove spremembe.

Op.: Predloženi dokumenti ne smejo biti starejši od 3 (treh) mesecev.

Kraj : Datum :

Zakoniti zastopnik nogometnega kluba : Podpis :

m.p.

Vnos v register NZS

Datum registracije :

Datum zadnje spremembe v registru NZS :

Ime in priimek : Datum : Podpis :
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Priloga E. Seznam veljavnih pravilnikov

Št. Pravilnik Datum sprejetja Datum spremembe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Kraj : Datum :

Zakoniti zastopnik nogometnega kluba : Podpis :

m.p.
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Priloga F. Seznam zakonitih zastopnikov

Podpisani zakoniti zastopnik potrjujem, da so navedene osebe zakoniti oz. statutarni zastopniki kluba in lahko zastopajo
nogometni klub v okviru NZS, UEFA in FIFA ali so pooblaščeni za sklepanje zavezujočih pravnih poslov s tretjimi osebami.

Št. Priimek in ime Funkcija Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kraj : Datum :

Zakoniti zastopnik nogometnega kluba : Podpis :

m.p.
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Priloga G. Odtisi uradnih pečatov

Zap.št. Opis žiga Odtis

1

2

3

Kraj : Datum :

Zakoniti zastopnik nogometnega kluba : Podpis :

m.p.
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Priloga J. Podatki o povezani pravni osebi

Uradno ime pravne osebe:

I. Matični podatki :

Sedež :

Matična številka :

Identifikacijska številka : SI

II. Podatki o dejavnosti :

Glavna dejavnost :

Nogometna dejavnost :

Kraj : Datum :

Zakoniti zastopnik nogometnega kluba : Podpis :

m.p.


