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Klub: ŠD Leskovec - 59
Številka

Priimek in ime

106094

Andreić Emanuel

Rojen Člen
18.09.1997 24

Klub

Pravica
nastopa od

Ivančica (CRO)

23.04.2015

do

1. FIFA podkomisija je zavrnila naslednje vloge za registracijo igralcev – vloge oddane po členu 19/2A FIFA pravilnika:
-Sead HASANOVIĆ (ND Slovan): Igralca se izbriše iz registracijskega modula. Ponovna vložitev vloge bo možna, ko bo igralec dopolnil
18 let (ali pa bo znano novo dejstvo; uveljavljanje po novem členu, ali za novi klub)
-Florian ZOGAJ (ŠD Rogoznica): Igralca se izbriše iz registracijskega modula. Ponovna vložitev vloge bo možna, ko bo igralec dopolnil
18 let (ali pa bo znano novo dejstvo; uveljavljanje po novem členu, ali za novi klub)
NZS ne hrani kopije dokumentov za vloge, ki so izbrisane pod točko 1.
2. Vloge, ki so vstavljene v registracijski modul, brez zahtevanih dokumentov za obravnavo na FIFA podkomisiji:
-Kalanjoš Drago (NK Ormož)
-Márkotan Mark (ND Lendava 1903)
-Šerbinek Romeo (NK Kungota)
-Dizdarević Edis (MNK Ljubljana)
-Ramadani Alsen (NK Železničar Maribor)
-Kurtaj Zhurjan (NK Rogaška Slatina)
-Jahić Adis (NK Koroška Dravograd)
-Naseka Petr (NK Dol)
-Hoxha Altin (NK Portorož Piran)
-Ibrišević Senad (ŠD NK Olimpija Ljubljana)
-Vaspöri Roland (NK Hodoš)
-Gligoroski Nikola (NK Limbuš Pekre)
-Krasniqi Ardit (ŠD Radlje ob Dravi)
Ponovna vloga za navedene igralce pod točko 2 bo možna takoj, ko klub(i) dostavijo dokumente, ki jih zahteva FIFA podkomisija. Po
odprtju naslednjega prestopnega roka, omenjeni igrali lahko pristopijo k drugemu klub, v koliko obstaja interes/potreba s strani igralca
po menjavi kluba v Sloveniji. V primeru, da vlogo odda novi klub, velja tudi za slednjega, da mora v skladu z navodili, dostaviti ustrezne
dokumente za potrebe obravnava na FIFA podkomisiji. NZS ne hrani kopije dokumentov za vloge, ki so izbrisane pod točko 2.
3. Vloge, ki so v obravnavi/in oddane s strani NZS in čakajo na obravnavo pri FIFA podkomisiji:
- Nedžad ŠKORIĆ (NK Limbuš Pekre)
- Edit ZYBA (FC Koper)
- Rastko BABIĆ (NK Jesenice)
- Almir DOPA (NK Ankaran Hrvatini)
- Edin MEHINOVIĆ (NK Bela Krajina)
- Adnan KARAJBIČ (NK Šoštanj)
- Andrija RANDELOVIĆ (NK Zreče)
- Behar SYLAJ (ND Črnuče)
- Klemen PŠENICNIK (NK Koroška Dravograd)
- Adrian KADRIU (NK Ivančna Gorica)
- Belmin SELIMOVIĆ (NK Mengo 28)
Igralci, navedeni v točki 3, bodo obravnavani s strani RK NZS, ko slednja prejme odločbo FIFA podkomsije. NZS ne hrani kopije
dokumentov za vloge, navedene pod točko 3.

PRAVNI POUK:
Zoper sklepe registracijske komisije je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti 8 dni od prejema sklepa. Pritožbo je potrebno vložiti
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na Nogometno zvezo Slovenije. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana
tudi pritožbena taksa v višini 400 EUR na TRR NZS: 3300-0000-0606-726.
O pritožbi odloča Komisija za pritožbe NZS.
Pritožba ne vpliva na pravico igralca do nastopa.

Ljubljana, 22.04.2015

Predsednik RK NZS
Iztok Strelec l.r.

