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Klub: NK Železničar Maribor - 30
Številka

Priimek in ime

113651

Goranović Zoran

Rojen Člen
18.04.1997 24

Klub

Pravica
nastopa od

TUJINA

07.05.2015

do

1. Vloge, ki so vstavljene v registracijski modul, brez zahtevanih dokumentov za obravnavo na FIFA podkomisiji
Iz registracijskega modula se izbrišejo naslednje vloge:
-Nadarević Senet (NK Krim)
- Haxhaj Sefer (NK Tezno Maribor)
Ponovna vloga za navedene igralce pod točko 1 bo možna takoj, ko klub(a) dostavi(ta) dokumente, ki jih zahteva FIFA podkomisija. Po
odprtju naslednjega prestopnega roka omenjeni igralci lahko pristopijo k drugemu klubu, v kolikor 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 obravnave na FIFA podkomisiji.

2. Vloge, ki so v obravnavi pri FIFA podkomisiji
-Aliu Albion (NK Tolmin)
-Ahmed Tursunović (NK Šoštanj)
-Beriz Sakić (NK Ilirska Bistrica)
-Tomislav Jagić (ŠD Leskovec)
-Darko Jagić (ŠD Leskovec)
Igralci, navedeni pod točko 2, bodo obravnavani s strani RK NZS, ko slednja prejme odločbo FIFA (za prve registracije) in mednarodni
certifikat (za mednarodni prestop).

3. Vloge, ki so v obravnavi pri FIFA podkomisiji, za katere zahteva popolnitev ali storno primera
-Gyecsek G. (NK Tromejnik): FIFA podkomisija je na podlagi preverjanja z NZ Madžarsko ugotovila, da ne gre za »prvo registracijo« kot
sta izjavila klub in igralec, temveč za mednarodni prestop, saj je igralec član madžarskega kluba Rabatotfalui. Vloga se v skladu z FIFA
navodili stornira.
-Belmin Selimović (NK Mengo 28): FIFA podkomisija je pozvala k popolnitvi dokumentacije. Skrajni rok za popolnitev je 02.06.2015.
-Anes Cinac (NK Koroška Dravograd): FIFA podkomisija je pozvala k popolnitvi dokumentacije. Skrajni rok za popolnitev je 22.05.2015.

PRAVNI POUK:
Zoper sklepe registracijske komisije je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti 8 dni od prejema sklepa. Pritožbo je potrebno vložiti
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, 06.05.2015

Predsednik RK NZS
Iztok Strelec l.r.

