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KAZALO  

 

1 – sklep za tekmovanje 2. SFL 
2 – sklepi vodje tekmovanj mladih 
 

VSEBINA  

 

1 – sklep za tekmovanje 2. SFL 
Sklep VT 22/2019-2020: 
Na podlagi sklepa disciplinskega sodnika iz zapisnika 07FL/2019-2020 o izključitvi ekipe Futsal klub Kebelj 
iz tekmovanja 2. SFL se na osnovi četrtega odstavka 54. člena Tekmovalnega pravilnika NZS brišejo  
rezultati ekipe Futsal klub Kebelj v zadnji tretjini tekmovanja 2. SFL za tekmovalno leto 2019/2020. 
 
Obrazložitev: 
Ekipa Futsal klub Kebelj neopravičeno ni nastopila na tekmi 17. kroga 2. SFL proti ekipi Dlan Logatec, ki 
je bila delegirana dne, 14.02.2020. Ker ekipa Futsal klub Kebelj neopravičeno ni nastopila tudi na tekmi 
16. kroga proti ekipi MNK Kix Ajdovščina, ki je bila delegirana dne, 08.02.2020, je bila izključena iz 
tekmovanja 2. SFL. To določa drugi odstavek 55. člena Tekmovalnega pravilnika NZS: »Šteje se, da je 
ekipa prenehala tekmovati, če v istem tekmovalnem letu dvakrat neopravičeno ni nastopila.« 
 
Pri sklepu je upoštevano določilo četrtega odstavka 54. člena Tekmovalnega pravilnika NZS, ki določa: 
»Če je v primeru trikrožnega sistema ekipa prenehala tekmovati v prvi polovici zadnje tretjine, se 
rezultati prvih dveh tretjin priznajo, rezultati zadnje tretjine pa brišejo.« 
 
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. 
 

Opomba: 
Od dneva izdaje tega sklepa naprej se prepovedi nastopa igralcev ali kazni uradnih oseb razen časovnih 
kazni prenesejo v nadaljevanje tekmovanj po vrstnem redu igranja tekem. Izrečeni kartoni s tekem, ki so 
brisane, pa ostanejo v veljavi in štejejo. 
 
 

2 – sklepi vodje tekmovanj mladih  
Sklep ML 037/2019-2020:   
Na podlagi zapisnikov odigranih polfinalnih tekem in 4. člena 7. odstavka Aneksa k Navodilom za Futsal 
tekmovanja mladih v kategoriji U13 za sezono 2019/2020 sta se v finale zaključnega dela tekmovanja 
uvrstili ekipi Futsal Olimpija  in FK Dobovec. 
 
Ta sklep je dokončen. 
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Sklep ML 038/2019-2020:     
Na podlagi zapisnikov odigranih polfinalnih tekem in 4. člena 7. odstavka Aneksa k Navodilom za Futsal 
tekmovanja mladih v kategoriji U13 za sezono 2019/2020 sta se na tekmo za tretje mesto zaključnega 
dela tekmovanja uvrstili ekipi NK Ribnica in KMN Slovenske gorice. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 039/2019-2020: 
Na podlagi in 4. člena 8. odstavka Aneksa k Navodilom za Futsal tekmovanja mladih v kategoriji U13 za 
sezono 2019/2020 je domačin prve finalne tekme ekipa Futsal Olimpija, druge finalne tekme pa 
ekipa FK Dobovec. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 040/2019-2020: 
Na podlagi in 4. člena 8. odstavka Aneksa k Navodilom za Futsal tekmovanja mladih v kategoriji U13 za 
sezono 2019/2020 je domačin prve tekme za tretje mesto ekipa NK Ribnica, druge tekme za tretje 
mesto pa ekipa KMN Slovenske gorice. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 041/2019-2020:   
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 5. člena 3. odstavka Aneksa k Navodilom za 
Futsal tekmovanja U17 za sezono 2019/2020  so se v ligo za prvaka iz skupine vzhod uvrstile ekipe 
Benedikt Slovenske gorice, KMN Meteorplast in KMN Tomaž Šic bar. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 042/2019-2020: 
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 5. člena 3. odstavka Aneksa k Navodilom za 
Futsal tekmovanja U17 za sezono 2019/2020  so se v ligo za prvaka iz skupine zahod uvrstile ekipe ŠD 
Extrem, FC Litija in KMN Bronx Škofije. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 043/2019-2020: 
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 5. člena 3. odstavka Aneksa k Navodilom za 
Futsal tekmovanja U 15 za sezono 2019/2020  so se v ligo za prvaka iz skupine vzhod uvrstile ekipe ŠD 
Mlinše, KMN Meteorplast  in FC Hiša daril Ptuj. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 044/2019-2020:  
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 5. člena 3. odstavka Aneksa k Navodilom za 
Futsal tekmovanja U15 za sezono 2019/2020  so se v ligo za prvaka iz skupine zahod uvrstile ekipe FK 
Dobrepolje, ŠD Extrem in KMN Bronx Škofije. 
 
Ta sklep je dokončen. 
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Sklep ML 045/2019-2020:        
K tekmi 1. kroga lige za prvaka v kategoriji U 17 med ekipama KMN Slovenske gorice in ŠD Extrem se 
na podlagi pismenega dogovora med ekipama zamenjata organizatorja tekem 1. in 6. kroga. 
 
Tekma 1. kroga se igra v ŠD Sodražica v soboto, 22.02.2020 s pričetkom ob 17.00. uri, tekma 6. kroga 
pa se igra v ŠD Benedikt v nedeljo, 18.4.2020. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 046/2019-2020:        
Na osnovi 15. člena, prva alineja Tekmovalnega pravilnika NZS in 11. člena, drugega odstavka Pravilnika 
NZS za Futsal se tekma 1. kroga  zaključnega dela tekmovanja mladih v kategoriji U17 med ekipama 
KMN Meteorplast in FC Litija prestavi na poznejši termin.  
 
Tekma se mora odigrati v prvem prostem terminu v skladu s 16. členom Tekmovalnega pravilnika NZS. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
 
 

Nogometna zveza Slovenije 
 
 
Stanko Damiš l.r.                      Bojan Gliha l.r.        Stane Kokalj l.r. 
Vodja futsal tekmovanj    Vodja futsal tekmovanj mladih  referent za futsal NZS 


