
 

 

 

 

 

 
 

Okrožnica 01/16 
 

 

Ljubljana, 06.01.2015 Št.: 01/16 Ozn.: GP EČ 

 

Zadeva: Pravila nogometne igre 2015 

 
 

Spoštovani, 

 

obveščamo vas, da je izšla nova izdaja knjige Pravila nogometne igre 2015. 

 

Knjiga Pravila nogometne igre obsega uradno besedilo pravil nogometne igre v slovenskem jeziku, ki jih je 

odobrila svetovna nogometna zveza FIFA, odločbe NZS k pravilom igre in ustrezne komentarje ter 

obrazložitve. 

 

Gre za posodobljeno izdajo, ki je pod okriljem izšla leta 2007 in bila spremenjena in dopolnjena leta 2013.  

 

Člani organov in komisij NZS, selektorji reprezentanc, medobčinske nogometne zveze in vsi nogometni klubi 

bodo po pošti prejeli brezplačne izvode knjige, posamezne izvode po ceni 10,00 EUR (brez DDV) pa lahko 

naročite s priloženo naročilnico. 

 

Za dodatne informacije in naročila vam je na voljo sodniški oddelek znotraj strokovne službe NZS 

(darko.ceferin@nzs.si; 04 27 59 424). 

 

S spoštovanjem, 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Aleš Zavrl 

Generalni sekretar NZS 

 
 
 
Poslati: 

- Medobčinske nogometne zveze; 

- ZNSS, ZNTS; 

- Nogometni klubi (v tekmovanjih NZS); 

- Člani organov in komisij NZS; 

- Sodniki, delegati in kontrolorji (na listah NZS). 

 

- Člani NO NZS; 

- Člani IO NZS; 

- Častni predsednik NZS; 

- Direktor in selektorji nogometnih reprezentanc; 

- Arhiv, tu. 
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FIN.03_Naročilnica_PNI 2015_07012015 

NZS STANDARD 
 

Št. / ozn. : FIN.03 Verzija: V1.0 Datum :       

Zadeva: NAROČILNICA 
 
 

Naziv / ime naročnika :        

Naslov :       

Poštna številka in kraj :       

ID številka za DDV :        (zavezanec za DDV) 

Davčna številka :        (NI zavezanec za DDV) 

 

Kontaktna oseba naročnika :       

Kontaktna številka :         

  

Zap. št. Predmet ME Količina 
Znesek brez DDV v 

EUR za kom 
Skupaj brez 
DDV v EUR 

1 Knjiga »Pravila nogometne igre 2015« kom       10,00       

      

      

  

Način prevzema (ustrezno obkroži!): 

OSEBNI PREVZEM DOSTAVA PO POŠTI 

Osebni prevzem je možen vsak delavnik med 8. in 16. uro na 
sedežu NZS (Predoslje 40a, 4000 Kranj). 

Poštnino plača naročnik po veljavnem ceniku Pošte 
Slovenije. 

Na podlagi naročila bo izstavljen račun, ki ga prejmete po pošti. Prevzem oz. dostava je možna po plačilu računa. 

   

Žig in podpis naročnika:   

 
 
 
 
 

 


