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KAZALO  

 

1 – zaključek tekmovanj mladih U15 in U13 
2 – ostali sklepi vodje tekmovanj mladih 
 

VSEBINA  

 

1 – zaključek tekmovanj mladih U15 in U13 
Sklep ML 044/2020-2021:     
Tekmovanji mladih v kategorijah U15 in U13 v tekmovalnem letu 2020/2021 se zaključita, prvaka se ne 
razglasita.  
 
Obrazložitev:  
Vodja tekmovanj mladih je sprejel sklep o zaključku tekmovanj v kategorijah U15 in U13 v 
tekmovalnem letu 2020/2021 zaradi negotovih razmer glede epidemije Covid-19 ter zaradi priporočil 
NIJZ in NZS glede varovanja zdravja udeležencev v futsalu. V izogib nadaljnji negotovosti in 
nepotrebnem bremenu, s katerim bi se lahko soočali klubi U15 in U13 v primeru morebitnega 
nadaljevanja, se tekmovanji mladih U15 in U13 v tekmovalnem letu 2020/2021 predčasno zaključita. 
 

Ta sklep je dokončen.  
 
2 – ostali sklepi vodje tekmovanj mladih 
Sklep ML 045/2020-2021:     
Na podlagi zapisnikov odigranih polfinalnih tekem  in Okrožnice NZS št.10/21 sta se v finale tekmovanja 
mladih v kategoriji U19 za sezono 2020/2021 uvrstili ekipi KMN Bronx Škofije in Siliko Fortrade. Prva 
tekma finala se odigra na Škofijah dne, 6.6.2021, povratna tekma pa na Vrhniki dne, 13.6.2021. 
 

Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 046/2020-2021:        
Na podlagi zapisnikov odigranih polfinalnih tekem in Okrožnice NZS št.10/21 igrata za tretje mesto 
tekmovanja mladih v kategoriji U19 za sezono 2020/2021 ekipi KMN Meteorplast in FC Litija. Prva 
tekma za tretje mesto se odigra v Ljutomeru dne, 6.6.2021, povratna tekma pa v Litiji dne, 13.6.2021. 
 

Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 047/2020-2021:   
Tekma 9. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 med ekipama MNK Proteus Postojna in KMN 
Benedikt Sv. Trojica, katera bi morala biti odigrana v soboto, 12.6.2021 v ŠD Srednješolskega centra 
Postojna, se na podlagi pisnega dogovora med ekipama odigra v petek, 4.6.2021 ob 20. uri.  
 

Ta sklep je dokončen.  
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