
 

 
 
 
 
 

Okrožnica 5/22 
 
 
Brdo pri Kranju, 17. 2. 2022 Št.: 5/22 Ozn.: FIN/ET NM 
 

Zadeva:  Pomoč klubom (vsled COVID-19) v spomladanskem delu tekmovalne sezone 2021/2022 
 
Spoštovani! 
 
Obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na svoji 17. seji dne 17. 2. 2022, sprejel sklepe o pomoči klubom v 
spomladanskem delu TS 2021/2022 v skupni vrednosti 193.333,80 EUR, kot sledi: 
 

• NZS sofinancira stroškov nadomestil za uradne osebe na spomladanskih tekmah TL 2021/2022 v 
tekmovanjih 1.SNL, 2.SNL, Pokal Slovenije, 3.SNL (V/Z), 1.SFL, futsal pokal in 2.SFL v skupnem znesku 
95.838,80 EUR kot sledi: 
- 1. SNL, Pokal Slovenije -15%, 
- 2. SNL, 1. SFL, futsal pokal – 25%, 
- 3. SNL (V/Z), 2. SFL – 33%. 

• NZS klubom za spomladanski del TL 2021/2022 sofinancira stroške kotizacije za vodenje tekmovanj 
2.SNL, 1.SFL – 50%, 
3.SNL, 2.SFL, 2.SML/SKL, ŽFL in vse mlajše futsal selekcije – 100%, v skupni višini 20.575,00 EUR. 

• NZS bo z namenom dviga vrednosti blagovne znamke oziroma produkta PLT pokrila polovični delež 
komercialne aktivnosti  in sicer dodatnih stroškov za najeme LED panojev za 3., 4. in 5. TV prenos v 
posameznem krogu tekmovanja, kar pomeni skupno 35.000,00 EUR. 

• NZS bo v spomladanskem delu tekmovalne sezone 2021/2022 krila tudi stroške najema LED panojev za 
tekmo kroga v 2. SNL, nadalje delno krila stroške Instat analiz za klube 2. SNL ter krila stroške TV 
oglaševanja v Pokalu Slovenije in 2.SNL, v skupni vrednosti kar EUR 41.920,00 EUR. 
 
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v strokovnih službah. 

      
S spoštovanjem, 
 
Nogometna zveza Slovenije 
 
Martin Koželj 
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. 

 


