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Klub: FC Koper - 1
Številka

Priimek in ime

116862

Nikodinović Dušan

Rojen Člen

Klub

23.01.2001 15

Pravica
nastopa od

do

23.12.2015

Klub: ŠD NK Olimpija Ljubljana - 832
Številka

Priimek in ime

116863

Ibrišević Senad

Rojen Člen
29.08.2002 15

Klub

Pravica
nastopa od

do

23.12.2015

1.Zavržene so naslednje vloge, ki so bile vložene samo v modul „registracije“, vendar niso bile dopolnjene z dokumenti za FIFA
podkomisijo:
- NK Krim: Nadarević S.
- ND Bilje: Kukaj F., Lozič S.
- NK Ivančna Gorica: Biba L.
- NK Rogaška Slatina: Fetaj S., Saramati E., Shabani A.
- ŠD Rogoznica:Mašić K.
V kolikor klubi posedujejo popolno dokumentacijo, kot zahteva FIFA podkomisija, lahko ponovno vložijo v modul, hkrati pa po pošti
dostavijo VSE zahtevane dokumente za odobritev pred FIFA podkomisijo. Popolna dokumentacija se smatra, če je poslana v papirnati
obliki na sedež NZS in sicer: Pogodba o zaposlitvi – igralčevi starši, Dokazilo o datumu rojstva (rojstni list) – igralec, Dokazilo o
identiteti in nacionalnosti – igralec, Dokazilo identiteti in nacionalnosti - igralčevi starši, Dokazilo o prebivališču –igralčevi starši,
Zahtevek za odobritev prve registracije ali mednarodnega certifikata, ter kratek opis okoliščin, zakaj so se preselili v Slovenijo.
2.Iz registracijskega modula se izbrišejo naslednje vloge, ki so bile po 19/2A – prva registracija zavrnjene s strani FIFA podkomisije:
- NK Cerknica: Dibran G., Erodon G.
- NK Ivančna Gorica: Kadriu A.
V kolikor obstajajo nova dejstva tj. igralec izpolnjuje in dokaže „5 letno bivanje v Sloveniji”, lahko klub vloži po členu 19/2D. Popolna
dokumentacija po 19/2D členu se smatra, če je poslana v papirni obliki na sedež NZS in sicer: Dokazilo o datumu rojstva (rojstni list) –
igralec, Dokazilo o identiteti in nacionalnosti – igralec, Dokazilo identiteti in nacionalnosti - igralčevi starši, Dokazilo o prebivališču v
Sloveniji –igralčevi starši in igralec, iz katerega je razvidno, da živjo v Sloveniji nepretrgoma več kot 5 let, Zahtevek za odobritev prve
registracije.

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.

Brdo pri Kranju, 22.12.2015

Predsednik RK NZS
Iztok Strelec l.r.

