
 

 

 

 

 

 

 

Okrožnica 10/18 
 

 

Brdo pri Kranju, 19.02.2018 Št.: 10/18 Ozn.: GP/GS EČ 

 

 

Zadeva: Sofinanciranje stroškov sodniških in delegatskih nadomestil v tekmovanjih NZS v 

mladinskih in ženskih kategorijah za TL 2018/2019 

 
Spoštovani, 

 

Nogometna zveza Slovenije daje v skladu s strateškimi usmeritvami velik poudarek razvoju mladinskega in 

ženskega nogometa. Skladno s tem že vrsto let v celoti ali v določenem deležu sofinancira stroške sodniških in 

delegatskih nadomestil za tekmovanja v ligah mlajših in ženskih kategorij na najvišjem nacionalnem nivoju ter 

tako bistveno prispeva k zmanjšanju direktnih stroškov za klube, ki nastopajo v teh tekmovanjih, ter jim 

omogoča, da investirajo v razvoj in strokovno delo z ekipami. 

 

Obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na svoji 16. seji dne 15.02.2018 sprejel sklep o sofinanciranju stroškov 

za sodniška in delegatska nadomestila v mladinskih in ženskih ligah NZS za tekmovalno leto 2018/2019, kot 

sledi v nadaljevanju. 

 

1) Tekmovanja v mlajših kategorijah: 

NZS v tekmovalnem letu 2018/2019 sofinancira stroške za sodniška in delegatska nadomestila v naslednjih 

tekmovanjih NZS v mlajših kategorijah: 

(a) 1. SML/SKL v celoti, pod pogojem izpolnjevanja kriterijev; 

(b) 2. SML/SKL v 50% deležu, pod pogojem izpolnjevanja kriterijev; 

(c) Mladinski pokal v celoti; 

(d) Liga U15 vzhod v celoti; 

(e) Liga U15 zahod v celoti. 

V nadaljevanju so predstavljeni kadrovski, infrastrukturni in ostali kriteriji, ki jih morajo v tekmovalnem letu 

2018/2019 izpolnjevati klubi 1. in 2. SML/SKL, da so upravičeni do sofinanciranja sodniško-delegatskih stroškov 

in delež sofinanciranja. 

 

 

 

 

 



1.SML/SKL 

*Profesionalni vodja MP ali trener U17, U19 DA 

*Delež odigranih tekem na naravni travi 
50% 

(13 tekem) 

Dodatna klubska usposabljanja - NZS 

Trenerji 

Igralci 

Zdravniška služba 

Delež sofinanciranja sodniško-delegatskih 

stroškov 
100% 

2.SML/SKL (V/Z) 

*Delež odigranih tekem na naravni travi 
40% 

(10 tekem) 

Dodatna klubska usposabljanja - NZS 

Trenerji 

Igralci 

Zdravniška služba 

Delež sofinanciranja sodniško-delegatskih 

stroškov 
50% 

 

*V primeru, da klub ne izpolnjuje dodatnih kriterijev, NZS zniža sofinanciranje sodniško-delegatskih stroškov za 

50 %. 

 

2) Tekmovanja v ženskih kategorijah: 

NZS v tekmovalnem letu 2018/2019 v celoti financira stroške za sodniška in delegatska nadomestila v naslednjih 

tekmovanjih NZS v ženskih kategorijah:  

(a) Slovenska ženska nogometna liga; 

(b) Ženski pokal NZS; 

(c) Liga deklet U17; 

(d) Tekmovanja deklic U15, U13 in U11. 

 

3) Futsal tekmovanja v mlajših in ženskih kategorijah: 

NZS v tekmovalnem letu 2018/2019 v celoti financira stroške v naslednjih futsal tekmovanjih NZS v mlajših in 

ženskih kategorijah:  

(a) Futsal državno prvenstvo U19; 

(b) Futsal državno prvenstvo U17; 

(c) Futsal državno prvenstvo U15; 

(d) Futsal državno prvenstvo U13; 

(e) Ženska futsal liga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Za dodatne informacije vam je na voljo strokovna služba NZS.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

Nogometna zveza Slovenije 

 

Marko Vavpetič 

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. 

 


