
 

V1.0 OBVESTILO NAV_2021 

 

KAZALO  

 

1 – potrditev žreba osmine finala pokala Terme Olimia 
2 – sklepi vodje tekmovanj mladih 
 

VSEBINA  

 

1 – potrditev žreba osmine finala pokala Terme Olimia 
Sklep VT 11/2020-2021: 
Potrdi se žreb osmine finala pokala Terme Olimia, ki je bil opravljen dne, 14.10.2020 na sedežu NZS.

 
Tekmovalni pari:  
KMN Miklavž – FC Litija 
Futsal klub Dobrepolje – FK Siliko 
KMN Sevnica – FK Dobovec 
ŠD Extrem – FC Ptuj 
KMN Benedikt – KMN Bronx Škofije 
Kix Ajdovščina – KMN Oplast Kobarid 
Proteus Svet savn Postojna – KMN Meteorplast 
KMN Tomaž – ŠD Mlinše                                                                             
 
Ta sklep je dokončen. 
 
 

2 – sklepi vodje tekmovanj mladih 
Sklep ML 007/2020-2021:   
Druga tekma 2. turnirja tekmovanja mladih v kategoriji U13 med ekipama FK Dobrepolje in NK Tabor 
Sežana se po uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z 
rezultatom 5:0 za ekipo FK Dobrepolje. 
 
Ekipo NK Tabor Sežana se preda v disciplinski postopek. 
 
Obrazložitev : 
Ekipa NK Tabor Sežana je na tekmo prišla z nepravilno registriranimi igralci. 
 
Pravni pouk: 

Proti izrečenemu sklepu vodje tekmovanj je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in vplačana 
pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS: 0279-6026-2279-522. Če v pritožbenem roku taksa ni 
plačana, se pritožba zavrže. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. 
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Sklep ML 008/2020-2021:  
Četrta tekma 2. turnirja tekmovanja mladih v kategoriji U13 med ekipama NK Tabor Sežana in KIX 
Ajdovščina se po uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z 
rezultatom 5:0 za ekipo KIX Ajdovščina. 
 
Ekipo NK Tabor Sežana se preda v disciplinski postopek. 
 
Obrazložitev : 
Ekipa NK Tabor Sežana je na tekmo prišla z nepravilno registriranimi igralci. 
 
Pravni pouk: 

Proti izrečenemu sklepu vodje tekmovanj je dovoljena pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa. 
Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno, po pošti in vplačana 
pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS: 0279-6026-2279-522. Če v pritožbenem roku taksa ni 
plačana, se pritožba zavrže. O pritožbi odloča komisija za pritožbe NZS. 

 
 
Sklep ML 009/2020-2021: 
Tekma 3. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 med ekipama KMN Oplast Kobarid in Siliko 
Fortrade, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 11.10.2020 v ŠD Kobarid se zaradi dveh pozitivnih 
igralcev KMN Oplast na virus COVID 19 prestavi na poznejši termin. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
 Sklep ML 010/2020-2021: 
Tekma 4. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 med ekipama Siliko Fortrade in FK Dobrepolje, 
katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 18.10.2020 v ŠD na Vrhniki se ob pismenem dogovoru med 
ekipama prestavi na četrtek, 22.10.2020. Tekma se igra v ŠD na Vrhniki. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 011/2020-2021: 
Tekma 3. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 med ekipama KMN Benedikt Sveta Trojica in FK 
Dobrepolje, katera bi morala biti odigrana v soboto, 17.10.2020 v ŠD Benedikt se zaradi karantene treh 
igralcev FK Dobrepolje na podlagi odločbe NIJZ prestavi na poznejši termin. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 012/2020-2021:    
Na podlagi pismenega sporazuma med ekipama MNK Proteus Postojna in ŠD Extrem se zamenjata 
organizatorja tekem 3. in 12. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17. 
 
Na podlagi pismenega dogovora med ekipama se tekma 3. kroga odigra v ŠD v Postojni v soboto, 
31.10.2020 s pričetkom ob 16:00. uri, tekma 12. kroga pa se odigra v ŠD v Sodražici v soboto, 30.1.2021. 
 
Ta sklep je dokončen. 
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