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KAZALO  

 

1 – sklepi vodje tekmovanj mladih 
 

VSEBINA  

 

1 – sklepi vodje tekmovanj mladih 
 
Sklep ML 030/2019-2020: 
Tekma 13. kroga tekmovanja mladih v kategoriji U15 vzhod med ekipama Agroremont Sveta Trojica in 
ŠD Mlinše, katera bi morala biti odigrana v nedeljo, 26.01.2020 v Benediktu, je ob pismenem dogovoru 
med ekipama odigrana v soboto, 25.01.2020 ob 17:00. uri v Športni dvorani v Zagorju. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 031/2019-2020: 
Povratna četrtfinalna tekma tekmovanja mladih v kategoriji U13 med ekipama Futsal Olimpija in KMN 
Sevnica se po uradni dolžnosti in na osnovi 53. člena Tekmovalnega pravilnika NZS registrira z 
rezultatom 5:0 za ekipo Futsal Olimpija. 
 
Ekipo KMN Sevnica se preda v disciplinski postopek. 
 
Obrazložitev : 
Ekipa KMN Sevnica 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. 

 
 
Sklep ML 032/2019-2020:  
Na podlagi zapisnikov odigranih četrtfinalnih tekem in 4. člena, 6. odstavka Aneksa k Navodilom za 
futsal tekmovanja 2019/2020 - mladi so se v polfinale tekmovanja U13 uvrstile ekipe Futsal Olimpija, 
FK Dobovec, KMN Slovenske gorice in NK Ribnica. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 033/2019-2020:        
Na podlagi  4. člena, 6.odstavka Aneksa k Navodilom futsal tekmovanja 2019/2020 – mladi sta 
polfinalna para tekmovanja U13 naslednja:  

 KMN Slovenske gorice : Futsal Olimpija  
 NK Ribnica : Futsal Klub Dobovec 
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Tekme četrtfinala se igrajo v soboto, 08.02.2020 in soboto, 15.02.2020. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 034/2019-2020:        
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 5. člena, 3. odstavka Aneksa k Navodilom za 
futsal tekmovanja 2019/2020 – mladi so se v kategoriji U19 v ligo za prvaka iz skupine vzhod uvrstile 
ekipe Benedikt Slovenske gorice, KMN Meteorplast in FC Litija. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 035/2019-2020:        
Na podlagi zapisnikov odigranih tekem rednega dela in 5. člena, 3. odstavka Aneksa k Navodilom za 
futsal tekmovanja 2019/2020 - mladi so se v kategoriji U19 v ligo za prvaka iz skupine zahod uvrstile 
ekipe Siliko Fortrade, FSK Stripy in KMN Bronx Škofije. 
 
Ta sklep je dokončen. 
 
Sklep ML 036/2019-2020:        
Tekma 1. kroga lige za prvaka v kategoriji U19 med ekipama FC Litija in Siliko Fortrate, katera bi se 
morala odigrati v nedeljo, 02.02.2020, se na podlagi pismenega dogovora med ekipama prestavi na 
sredo, 12.02.2020.  
 
Obenem se zamenjata organizatorja tekem 1. in 6. kroga. Tekma 1. kroga se igra v ŠD Antona Martina 
Slomška na Vrhniki v sredo, 12.02.2020 s pričetkom ob 20:00. uri, tekma 6. kroga pa se igra v ŠD Litija 
v Litiji v nedeljo, 15.03.2020 s pričetkom ob 17:00. uri. 
 
Ta sklep je dokončen. 
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