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KAZALO  

 

1 – potrditev žreba četrtfinala pokala TERME OLIMIA 
2 – preložitev tekem 10. in 12. kroga 2. SFL 
3 – sklepi vodje tekmovanj mladih 
 

VSEBINA  

 

1 – potrditev žreba četrtfinala pokala TERME OLIMIA 
Sklep VT 08/2019-2020: 
Potrdi se žreb četrtfinala pokala TERME OLIMIA, ki je bil izveden dne, 8.11.2019 v prostorih NZS: 

 FK Dobovec – FC Litija 
 KMN Oplast Kobarid – KMN Tomaž Šic bar 
 KMN Bronx Škofije – KMN Sevnica 
 MNK Kix Ajdovščina – FK Siliko 

 
Ta sklep je dokončen.  
 
Zavezujemo klube, ki še niso poslali terminov svojih domačih tekem, da to uredijo čimprej v pisni obliki. 
Prve tekme se igrajo 13. ali 14.12.2019, povratne tekme pa 17. ali 18.01.2020. 
 
 
2 – preložitev tekem 10. in 12. kroga 2. SFL 
Sklep VT 09/2019-2020: 
Tekma 10. kroga 2. SFL med ekipama KMN Miklavž TBS team24 in KMN Meteorplast, ki je s tekmovalnim 
koledarjem določena za igranje dne, 29.11.2019, se zaradi zasedene dvorane in na podlagi pisnega 
sporazuma med kluboma preloži ter odigra v petek, 13.12.2019 ob 20:00. uri v dvorani TŠC v Mariboru. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep VT 10/2019-2020: 
Tekma 12. kroga 2. SFL med ekipama Mlinše in KMN Meteorplast, ki je s tekmovalnim koledarjem 
določena za igranje dne, 21.12.2019, se zaradi zasedene dvorane in na podlagi pisnega sporazuma med 
kluboma preloži ter odigra v soboto, 18.01.2020 ob 20:00. uri v športni dvorani v Zagorju ob Savi. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
 
3 – sklepi vodje tekmovanj mladih 
Sklep ML 015/2019-2020: 
Preložena tekma 4. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 zahod med ekipama FC Litija in KMN 
Oplast Kobarid, katera bi morala biti odigrana v soboto, 26.10.2019 v ŠD Litija v Litiji, je ob pismenem 
dogovoru med ekipama odigrana v četrtek, 7.11.2019 ob 17:00. uri v isti dvorani. 
 
Ta sklep je dokončen. 
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Sklep ML 016/2019-2020: 
Preložena tekma 6. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 zahod med ekipama Siliko Fortrade in   
FK Dobrepolje, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 10.11.2019 v ŠD Antona Martina Slomška na 
Vrhniki, se ob pismenem dogovoru med ekipama odigra v sredo, 27.11. ob 20:00. uri v isti dvorani. 
 
Ta sklep je dokončen. 
  
Sklep ML 017/2019-2020: 
Tekma 5. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 vzhod med ekipama Agroremont Sveta Trojica in 
ŠD Mlinše, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 10.11.2019 v ŠD Benedikt v Benediktu, se ob 
pismenem dogovoru med ekipama prestavi na poznejši temin. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 018/2019-2020: 
Zaradi izključitve ekipe FC Litija iz nadaljnjega tekmovanja mladih v kategoriji U13 vzhod (sklep 
disciplinskega sodnika v zapisniku 32-FL z dne, 14.11.2019) se v skladu z prvim odstavkom 54. člena 
Tekmovalnega pravilnika NZS vsi njeni dosedanji rezultati v tem tekmovanju brišejo.  
 
Ta sklep je dokončen. 
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