
 

     Okrožnica št.: 193-OKR 

     Ljubljana, 14.04.2010  

  

     Zadeva:      Predvideni dnevi izplačil sodnikom, delegatom in kontrolorjem - pomlad 2010 

 
 

Obveščamo Vas, da bo Nogometna zveza Slovenije nakazovala takse in potne stroške sodnikov, 
delegatov in kontrolorjev na tekmah 1. SNL, 2. SNL, 1. SML/SKL, U14 vzhod/zahod, SŽNL, Liga deklet 
U17, Hervis pokal Slovenije, Ženski pokal, Pokal deklet U17, Mladinski pokal, tekmovanje U12, 2. 
SML/SKL, kvalifikacije za UEFA Regions' Cup, kvalifikacije za 1. SNL TL 10/11 ter kvalifikacije za ligo U14 
TL 10/11, po naslednjem razporedu: 

 

1.SNL (sodniki in delegati)   

izplačilo  16.04.2010 takse za 23. – 30. krog  

izplačilo 20.05.2010 takse za 31. – 36. krog  

izplačilo 03.06.2010 kvalifikacije za 1. SNL TL 10/11 

izplačilo 17.06.2010 potni stroški 23. – 36. krog in za kvalifikacije za 1. SNL TL 10/11 

 

2.SNL (sodniki in delegati)   

izplačilo 16.04.2010 takse za 15. – 19. krog 

izplačilo 20.05.2010 takse za 20. – 27. krog 

izplačilo 17.06.2010 potni stroški 15. – 27. krog 

 

1.SŽNL, Liga deklet U17, Ženski pokal, Pokal dekleta U17 (sodniki in delegati) 

izplačilo 09.06.2010 takse za 8. – 14. krog (1. SŽNL) + ženski pokal + potni stroški 

izplačilo 09.06.2010 takse za 7. – 10. krog  (liga deklet U17) + pokal dekleta U17 

 



Hervis pokal Slovenije (sodniki in delegati) 

izplačilo 19.05.2010 takse za ¼ finale, ½ finale in finale  

izplačilo 19.05.2010 potni stroški za ¼ finale, ½ finale in finale 

 
  
1.SML/SKL in MLADINSKI POKAL (sodniki in delegati) 
 
izplačilo 22.04.2010 takse 18. – 24. krog 

izplačilo 16.06.2010 takse 25. – 30. krog 

izplačilo 16.06.2010 takse za Mladinski pokal 

izplačilo 18.06.2010 potni stroški za 18. – 30. krog 

 
 

2. SML/SKL (sodniki in delegati)  

izplačilo 28.04.2010 takse 2. SML/SKL vzhod (15.- 20. krog); zahod (14. - 20. krog) 

izplačilo 16.06.2010 takse 2. SML/SKL vzhod/zahod (21. - 26. krog) 

izplačilo 30.06.2010 takse za kvalifikacijske tekme 2. SML/SKL vzhod in zahod 

 
 

U14 V/Z (sodniki in delegati)   

izplačilo 28.04.2010 takse za 18. - 24. krog  

izplačilo 11.06.2010 takse za 25. - 30. krog 

izplačilo 24.06.2010 takse za finalno tekmo 

izplačilo 24.06.2010 takse za kvalifikacije za TL 10/11 

 

 

   



 

Vsa tekmovanja (kontrolorji) 

izplačilo 16.04.2010 takse 1. SNL (23. – 30. krog) in 2. SNL (15. – 19. krog)  

izplačilo 20.05.2010 takse 1. SNL (31. – 36. krog) in 2. SNL (21. - 27. krog)  

izplačilo 19.05.2010 Hervis pokal Slovenije – takse in potni stroški 

izplačilo 16.06.2010 kvalifikacije za 1. SNL TL 10/11 

izplačilo 16.06.2010 potni stroški za vsa tekmovanja 

   

U12 (sodniki in delegati)  

izplačilo 24.06.2010 tekmovanje mlajši dečki: takse 

  

Kvalifikacije za UEFA Regions' Cup (sodniki in delegati)  

izplačilo 09.06.2010 takse 

 
 

 
S spoštovanjem, 
 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Aleš Zavrl l.r. 
Generalni sekretar 
                                                      Pripravil: tekmovalni oddelek NZS/BK; 
 
V vednost: 
- sodniki, delegati in kontrolorji; 
- MNZji; 
- vodja tekmovanj NZS; 
- ZNSS. 
 
 
 

 
 


