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KAZALO
1 – sklepi o preloženih tekmah 1. SFL
2 – sklep o pogojih igranja preloženih tekem
2 – sklep o preloženih tekmah Pokala Terme Olimia
3 – sklep o popravi zapisnika 2. SFL
4 – sklepi vodje tekmovanj mladih
VSEBINA
1 – sklepi o preloženih tekmah 1. SFL
Sklep VT 12/2020-2021:
Tekma 6. kroga 1. SFL med ekipama KMN Bronx Škofije in KMN Oplast Kobarid, ki bi morala biti odigrana
v petek, 16. oktobra 2020 v športni dvorani Burja na Škofijah, se preloži na podlagi prvega odstavka,
tretje alineje 15. člena Tekmovalnega Pravilnika NZS. Razlog preložitve so okužbe oziroma karantene
zaradi virusa COVID-19 znotraj ekipe KMN Oplast Kobarid.
Pravni pouk:
Zoper ta sklep na podlagi 17. člena Tekmovalnega pravilnika NZS pritožbe ni.
Sklep VT 13/2020-2021:
Tekma 7. kroga 1. SFL med ekipama KMN Oplast Kobarid in ŠD Mlinše, ki bi morala biti odigrana v petek,
23. oktobra 2020 v športni dvorani Kobarid, se preloži na podlagi prvega odstavka, tretje alineje 15. člena
Tekmovalnega Pravilnika NZS. Razlog preložitve so okužbe oziroma karantene zaradi virusa COVID-19
znotraj ekipe KMN Oplast Kobarid.
Pravni pouk:
Zoper ta sklep na podlagi 17. člena Tekmovalnega pravilnika NZS pritožbe ni.
Sklep VT 14/2020-2021:
Tekma 7. kroga 1. SFL med ekipama Futsal klub Dobrepolje in FC Hiša daril Ptuj, ki bi morala biti odigrana
v petek, 23. oktobra 2020 v športni dvorani Velike Lašče, se preloži na podlagi prvega odstavka, tretje
alineje 15. člena Tekmovalnega Pravilnika NZS. Razlog preložitve so okužbe oziroma karantene zaradi
virusa COVID-19 znotraj ekipe Futsal klub Dobrepolje.
Pravni pouk:
Zoper ta sklep na podlagi 17. člena Tekmovalnega pravilnika NZS pritožbe ni.
Sklep VT 15/2020-2021:
Tekma 7. kroga 1. SFL med ekipama FC Litija in KMN Bronx Škofije, ki bi morala biti odigrana v petek, 23.
oktobra 2020 v športni dvorani Litija, se preloži na podlagi prvega odstavka, tretje alineje 15. člena
Tekmovalnega Pravilnika NZS. Razlog preložitve so okužbe oziroma karantene zaradi virusa COVID-19
znotraj ekipe FC Litija.
Pravni pouk:
Zoper ta sklep na podlagi 17. člena Tekmovalnega pravilnika NZS pritožbe ni.
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2 – sklep o pogojih igranja preloženih tekem
Sklep VT 16/2020-2021:
Vse preložene tekme zaradi virusa COVID-19 morajo biti odigrane v prvem prostem terminu, vendar ne
pet (5) dni od zadnjega dne, ko ima klub nezadostno število igralcev.
Novi termin določi vodja tekmovanja, pri čemur upošteva pravočasen pismeni sporazum med kluboma,
če je ta sprejemljiv v zvezi s pogoji igranja in tekmovalnim koledarjem.
Ta sklep je dokončen.
3 – sklep o preloženih tekmah Pokala Terme Olimia
Sklep VT 17/2020-2021:
Vse tekme osmine finala futsal pokala Terme Olimia, ki bi se morale po tekmovalnem koledarju odigrati
dne, 6. ali 7. novembra 2020, se preložijo na poznejši datum. Razlog preložitev je vezan na preprečitev
okužb zaradi virusa COVID-19, s čimer v zvezi so prekinjeni tudi treningi ekip 2. SFL, ki prav tako nastopajo
v tem tekmovanju.
Organizator tekmovanja si pridržuje možnost spremembe formata oziroma sistema tega tekmovanja.
Žreb in tekmovalni pari osmine finala ostanejo enaki.
Ta sklep je dokončen.
4 – sklep o popravi zapisnika 2. SFL
Sklep VT 18/2020-2021:
Zapisnik odigrane in registrirane tekme z doseženim rezultatom v 5. krogu 2. SFL med ekipama Svet savn
Proteus Postojna in MNK Kix Ajdovščina se popravi na podlagi 30. člena Tekmovalnega pravilnika NZS.
V zapisniku se na podlagi vloge MNK Kix Ajdovščina ter dodatnih izjav sodnikov in delegata popravita
izrečena rumeni in rdeči karton, ki se brišeta igralcu MNK Kix Ajdovščina s številko 26 Žnidarčič Jan-u
(reg. št. 111263) in vpišeta igralcu MNK Kix Ajdovščina s številko 25 Redžo Emir-ju (reg. št. 218459).
Ta sklep je dokončen.
5 – sklepi vodje tekmovanj mladih
Sklep ML 014/2020-2021:
Tekma 4. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 med ekipama KMN Bronx Škofije in FC Hiša daril
Ptuj se po uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z rezultatom
5:0 za ekipo KMN Bronx Škofije.
Ekipo FC Hiša daril Ptuj se preda v disciplinski postopek.
Obrazložitev :
Ekipa FC Hiša daril Ptuj iz neopravičenega razloga ni odigrala tekme.
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 015/2020-2021:
Tekma 4. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U19 med ekipama KMN Meteorplast in ŠD Extrem,
katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 18.10.2020 v Ljutomeru, se prestavi na poznejši termin zaradi
večjega števila pozitivnih igralcev ŠD Extrem na virus COVID 19 in na osnovi odločbe NIJZ.
Ta sklep je dokončen.

Sklep ML 016/2020-2021:
Tekma 4. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U17 med ekipama KMN Meteorplast in ŠD Extrem,
katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 18.10.2020 v Ljutomeru, se prestavi na poznejši termin zaradi
večjega števila pozitivnih igralcev ŠD Extrem na virus COVID 19 in na osnovi odločbe NIJZ.
Ta sklep je dokončen.

Sklep ML 017/2020-2021:
Tekma 3. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 med ekipama KMN Meteorplast in ŠD Extrem,
katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 18.10.2020 v Ljutomeru, se prestavi na poznejši termin zaradi
večjega števila pozitivnih igralcev ŠD Extrem na virus COVID 19 in na osnovi odločbe NIJZ.
Ta sklep je dokončen.

Sklep ML 018/2020-2021:
Tekma 3. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 med ekipama KMN Benedikt Sv. Trojica in FK
Dobrepolje, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 18.10.2020 v Benediktu, se prestavi na poznejši
termin zaradi nekaterih pozitivnih igralcev FK Dobrepolje na virus COVID 19 in na osnovi odločbe NIJZ.
Ta sklep je dokončen.

Nogometna zveza Slovenije

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