
 

 

NOGOMETNIM KLUBOM  
      

Ljubljana, 31.01.2011 Št.: 3000/11 Ozn.: TIC GK 
 

Zadeva: Vstopnice - Kvalifikacije za EURO 2012 - naročilo paketov  
 

Spoštovani ! 
 

Slovensko nogometno reprezentanco v letu 2011 v kvalifikacijah za nastop na Evropskem prvenstvu  
leta 2012 na Poljskem in v Ukrajini čakajo izredno pomembne tekme. Poleg gostovanj na Ferskih 
otokih, Severni Irski in v Italiji jo doma čakajo tekme z reprezentanco Italije, Estonije in Srbije. 
 

Ker je za omenjene tekme že izkazan izjemno velik interes, smo na Nogometni zvezi Slovenije pripravili 
paket, ki omogoča ogled vseh treh domačih tekem, nakup paketa pa prinaša tudi prednostno pravico 
pri nakupu vstopnic za morebitno tekmo v dodatnih kvalifikacijah. Cene paketov so: 85 € za vstopnice 
1. kategorije, 65 € za vstopnice 2. kategorije in 50 € za vstopnice 3. kategorije.  

Pakete bo mogoče kupiti preko www.nzs.si od 12.02.2011 dalje.  

Kot je že v navadi, NZS klubom omogoča prednostni nakup omejenega števila paketov v predprodaji. 
Vsak klub lahko naroči največ 5 paketov.  

Vstopnic za posamezno tekmo predvidoma ne bo možno naročiti.   

V kolikor ste zainteresirani za nakup paketov, nam v celoti izpolnjeno naročilnico vrnite najkasneje do 
srede, 09.02.2011, do 10.00 ure (po faxu: 01 5300 410; po e-pošti: vstopnice@nzs.si; po pošti: NZS, 
p.p. 3986, 1001 Ljubljana).  

V primeru, da bo skupni interes večji od razpoložljive kvote po posameznih kategorijah, si NZS 
pridržuje pravico zmanjšati vaše naročilo oz. vam dodeliti višjo/nižjo kategorijo od želene. Naročila, ki 
bodo oddana po navedenem roku, bomo obravnavali samo v primeru, če bodo vstopnice iz kvote, 
namenjene klubom, še na voljo.  

Na podlagi odobrenega naročila in plačila (poslali vam bomo račun, v kolikor računa ne prejmete nas 
kontaktirajte), bo prevzem paketov možen izključno na sedežu NZS.  

ZZ  ooddddaajjoo  nnaarrooččiillaa  ssee  zzaavveezzuujjeettee  kk  nnaakkuuppuu  iinn  ppllaaččiilluu  rraaččuunnaa,,  ttuuddii  vv  pprriimmeerruu,,  ččee  ppaakkeettoovv  nnee  

pprreevvzzaammeettee..  

V kolikor imate kakršno koli dodatno vprašanje, se lahko obrnete na strokovno službo NZS (01 5300 
409 ali vstopnice@nzs.si ). 

Športni pozdrav !  
 

Nogometna zveza Slovenije 

Aleš Zavrl 
Generalni sekretar NZS 

 

V vednost: 

- arhiv, tu. 



CENA

85 €

65 €

50 €

85 €

65 €

50 €

TELEFONSKA - GSM ŠT.:                                                                    FAX ŠT.:

PODATKI O NAROČNIKU - NOGOMETNI KLUB

IME IN PRIIMEK:

3. kategorija

2. kategorija

PAKETNA PRODAJA VSTOPNIC ZA TEKME:

Slovenija - Srbija, Maribor, 11.10.2011 ob 20.45 

KATEGORIJA

1. kategorija

Slovenija - Italija, Ljubljana, 25.03.2011 ob 20.45

Slovenija - Estonija, Ljubljana, 02.09.2011 ob 20.45  

MAX. MOŽNO NAROČILO 

5 PAKETOV !

3. kategorija

ŠTEVILO PAKETOV

2. kategorija

* Nogometna zveza Slovenije si pridružuje pravico spremembe prizorišča in ure tekem.

V primeru, da bodo po prejetih naročilih iz kvote namenjene nogometni družini paketi še na voljo, smo 

zainteresirani za nakup dodatnih paketov in sicer:

1. kategorija

NAROČILO PAKETOV

Naročilnico vrnite (najkasneje do 24.01.2011 do 12.00 ure ) : po faxu: 01 5300 410; po e-pošti: vstopnice@nzs.si ; po 

pošti: NZS, p.p. 3986, 1001 Ljubljana; 

PODPIS:DATUM:

NASLOV:                                                                                POŠTA IN KRAJ:

Davčni zavezanec: DA - ID št. za DDV:                                                    NE - davčna št.:

E-MAIL NASLOV: 

 


