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SKLEP VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
 
Sklep št.: VT – 17/2022-2023 
 
Iz zapisnika tekme in poročila glavnega sodnika je razvidno, da je ekipa Marles hiše dne 12.11.2022, pričela tekmo 12. 
kroga v U17 Kadetski ligi, med ekipama NK Jarenina-Pesnca : Marles hiše, z osmimi (8) igralci. Po odigranih 
sedeminštiridesetih minutah, dva igralca ekipe Marles hiše nista mogla več nadaljevati tekme (poškodba), tako da je 
število igralcev padlo na šest (6) in je glavni sodnik tekmo, pri rezultatu 11 : 0 za NK Jarenina-Pesnica, prekinil. 
 
Na podlagi 96. člena TPr MNZ Maribor, se tekma registrira z doseženim rezultatom 11 : 0 za NK Jarenina-Pesnica, saj je 
do prekinitvi prišlo po krivdi ekipe Marles hiše.   
 
Na podlagi 4. člena Pravilnik MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posebnih 
primerih, se stroški prekinjene tekme krijejo: 

- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin; 
- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub;  
- enotno ceno sodnikom, v višini 100% takse, v celoti plača klub domačin. 

 
Klub Marles hiše se zaradi kršitve predpisov MNZ Maribor (tekmo pričeli z osmimi igralci), preda disciplinskemu sodniku. 
 
 

 
 
Maribor, 16. 11. 2022 
 
 

         
               Domen Majcen, l.r 

Vodja tekmovanj MNZ Maribor 
 

 

 

 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in se nakaže na TRR MNZ Maribor, št. SI56 6100 0000 8794 367 
(Delavska hranilnica Maribor). Zainteresiran klub ima pravico do pritožbe na tekmo. Obrazloženo pritožbo je 
potrebno poslati vodji tekmovanja pismeno v dveh /2/ dneh po odigrani tekmi, pri čemer kot dokaz pravnomočnosti 
velja poštni žig priporočene pošiljke oziroma je v zgornjem roku poslana  na uradni elektronski naslov MNZ Maribor 
104. čl. TP MNZM. Rok za pritožbo zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih /8/ dneh od prejema sklepa oz. od 
objave sklepa /106. čl. TP MNZM/. O pritožbi zoper sklepe odloča komisija za pritožbe MNZ Maribor. Pritožba je 
pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka, pri čemer kot dokaz pravnomočnosti velja poštni žig 
priporočene pošiljke oziroma je v zgornjem roku poslana na uradni elektronski naslov MNZ Maribor. 
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