
 

 

 

 

 

 

NOGOMETNIM IN MALONOGOMETNIM 

KLUBOM 

      

Ljubljana, 03.02.2012 Št.: 0018/12 Ozn.: TIC GK 

 

Zadeva: Naročilo vstopnic za tekmo Slovenija : Škotska 
 

 
 
Spoštovani ! 
 

Slovenska nogometna reprezentanca se zopet seli na obalo. V Kopru, na stadionu Bonifika,  
bo v sredo, 29. februarja s pričetkom ob 20.45 uri, odigrala prijateljsko srečanje z 
reprezentanco Škotske. Vstopnice za omenjeno tekmo bodo v javni prodaji na voljo od 
15.02.2012 dalje. 
 
Tako kot je bilo do sedaj že v navadi, NZS omogoča klubom prednostni nakup vstopnic, za 
kar je rezervirano omejeno število vstopnic. Vsak klub lahko naroči največ 5 vstopnic.  
 
V kolikor ste zainteresirani za nakup vstopnic (cena 20 €), nam v celoti izpolnjeno naročilnico 
vrnite najkasneje do ponedeljka, 13.02.2012, do 12.00 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 (celotna kapaciteta stadiona je 
4.048), si NZS pridržuje pravico zmanjšati vaše število naročenih vstopnic. Naročila, ki bodo 
oddana po zgoraj navedenem roku, bomo obravnavali samo v primeru, da bodo vstopnice iz 
kvote namenjene nogometni družini še na voljo.  
Na podlagi odobrenega naročila in plačila (poslali vam bomo račun), boste vstopnice lahko 
prevzeli na NZS ali pa na dan tekme na INFO TOČKI v Kopru. 
 
 
Športni pozdrav !  

 
 
Nogometna zveza Slovenije 

Aleš Zavrl 
Generalni sekretar NZS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

sem zainteresiran za nakup dodatnih vstopnic in sicer:

ŠTEVILO VSTOPNIC:

ŠTEVILO VSTOPNIC :

SLOVENIJA - ŠKOTSKA
Koper, Stadion Bonifika, 29.02.12 ob 20.45

NAROČILO VSTOPNIC

Naročilnico vrnite (najkasneje do 13.02.2012 do 12.00 ur e ) : po faxu: 01 5300 410; po e-pošti: vstopnice@n zs.si ; 
po pošti: NZS, p.p. 3986, 1001 Ljubljana; 

PODPIS IN ŽIG:DATUM:

NASLOV:                                                                                POŠTA IN KRAJ:

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

KONTAKTNA OSEBA:

E-MAIL NASLOV: 

TELEFONSKA - GSM ŠT.:                                                                    FAX ŠT.:

PODATKI O NAROČNIKU - NOGOMETNI KLUB

NOGOMETNI KLUB:


