
 

 

 

 

 

 

 
 

Okrožnica 08/11 

 

Ljubljana, 04.02.2011 Št.: 5023/11 Ozn.: TEKM BK/DJ 

 

Zadeva : Predvideni dnevi izplačil sodnikom, delegatom in kontrolorjem – pomlad 2011 

 
 

Obveščamo Vas, da bo Nogometna zveza Slovenije v skladu s sklepi organov NZS in na podlagi finančnega načrta 
predvidoma nakazovala nadomestila in potne stroške sodnikov, delegatov in kontrolorjev na tekmah 1. SNL, 2. 
SNL, 1. SML/SKL, Lige U14 vzhod/zahod, SŽNL, Lige deklet U17, Hervis pokala Slovenije, Ženskega pokala, Pokala 
deklet U17, Mladinskega pokala, U14 finala, zaključnega tekmovanja U12, kvalifikacij za 1. SNL za TL 11/12, 
kvalifikacij za ligo U14 TL 11/12, tekmovanja Nike Premier Cup in tekmovanja deklic U14 in U12 po naslednjem 
razporedu: 
 
1.SNL (sodniki in delegati)  

Predviden datum izplačila Vrsta izplačila 

14.04.2011 nadomestila za 19. – 27. krog  

02.06.2011 nadomestila za 28. – 36. krog  

14.06.2011 nadomestila za kvalifikacije za 1. SNL TL 11/12 

16.06.2011 potni stroški 19. – 36. krog in za kvalifikacije za 1. SNL TL 11/12 

 
2.SNL (sodniki in delegati)  

Predviden datum izplačila Vrsta izplačila 

14.04.2011 nadomestila za 16. – 20. krog 

02.06.2011 nadomestila za 21. – 27. krog 

16.06.2011 potni stroški 16. – 27. krog 

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

Predviden datum izplačila Vrsta izplačila 

07.06.2011 nadomestila za 11. – 20. krog SŽNL + ženski pokal ½ finale in finale + potni stroški 

07.06.2011 nadomestila za 9. – 15. krog  liga deklet U17 + pokal dekleta U17 ½ finale in finale 

07.06.2011 nadomestila za turnirje deklic U12 in U14 - 3. – 6. in zaključni turnir 

 
Hervis pokal Slovenije (sodniki in delegati) 

Predviden datum izplačila Vrsta izplačila 

31.05.2011 nadomestila za  ½ finale in finale  

31.05.2011 potni stroški za  ½ finale in finale 

  
        1.SML/SKL in MLADINSKI POKAL (sodniki in delegati) 

Predviden datum izplačila Vrsta izplačila 

21.04.2011 nadomestila za 16.,  18. – 24. krog 

16.06.2011 nadomestila 25. – 30. krog 

16.06.2011 nadomestila za Mladinski pokal predkrog, ¼ finale, ½ finale in finale 

17.06.2010 potni stroški za 16., 18. – 30. krog 

 
 
 
 
 
 



 
 

U14 V/Z (sodniki in delegati) 

Predviden datum izplačila Vrsta izplačila 

21.04.2011 nadomestila za 18. – 24. krog  

09.06.2011 nadomestila za 25. - 30. krog 

28.06.2011 nadomestila za finalno tekmo 

28.06.2011 nadomestila za kvalifikacije za TL 11/12 
 

Vsa tekmovanja (kontrolorji) 

Predviden datum izplačila Vrsta izplačila 

15.04.2011 nadomestila 1. SNL (19. – 27. krog) in 2. SNL (16. – 20. krog)  

03.06.2011 nadomestila 1. SNL (28. – 36. krog) in 2. SNL (21. - 27. krog)  

31.05.2011 nadomestila in potni stroški za Hervis pokal Slovenije ½ finale in finale 

14.06.2011 nadomestila za kvalifikacije za 1. SNL TL 11/12 

16.06.2011 nadomestila za 1. SML in Mladinski pokal  

21.06.2011 potni stroški za vsa tekmovanja 
 

U12 (sodniki in delegati) 

Predviden datum izplačila Vrsta izplačila 

24.06.2011 nadomestila za zaključno tekmovanje mlajših dečkov 

 
Nike Premier Cup  (sodniki in delegati) 

Predviden datum izplačila Vrsta izplačila 

12.04.2011 nadomestila za turnirje 1. in 2. kroga ter finalno tekmo 
 

 
S spoštovanjem, 
 
 

Nogometna zveza Slovenije 

Aleš Zavrl 
Generalni sekretar NZS 

 

 
 
 
                                                                                  Pripravil: tekmovalni oddelek NZS/BK; 
 
 
 
Poslati: 
- sodniki, delegati in kontrolorji na listah NZS; 
- MNZ; 
- ZNSS. 
 
V vednost: 
- vodja tekmovanj NZS; 
- Združenje klubov 1. SNL; 
- arhiv, tu. 
 

 
 


