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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 11. 11. 2015 
 

 
 

 

VT – 81/1516 

Glavni sodnik g. Jure Hrvacki, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

članski tekmi 11. kroga med ekipama Železničar MB in Starše opravljal tudi funkcijo delegata, se 

preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. sedež MNZM 

ni dostavil: 

- originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), 

- podpisanega obrazca za Fair play, 

- podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   
 

 

 

VT – 82/1516 

Glavni sodnik g. Miha Kamplet, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

članski tekmi 11. kroga med ekipama FC Prepolje in AJM Kungota opravljal tudi funkcijo 

delegata, se preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov  oz. 

sedež MNZM ni dostavil: 

- izpolnjenega in podpisanega obrazca za Fair play, 

- izpolnjenega in podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   
 

 

 

VT – 83/1516 

Glavni sodnik g. Tomaž Jezeršek, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

članski tekmi 11. kroga med ekipama AquaSystems Dogoše in Kovinar Tezno opravljal tudi 

funkcijo delegata, se preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na 

naslov oz. sedež MNZM ni dostavil: 

- originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), 

- izpolnjenega in podpisanega obrazca za Fair play, 

- izpolnjenega in podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   
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VT – 84/1516 

Glavni sodnik g. Samo Veselič, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

članski tekmi 12. kroga med ekipama Energotim Miklavž in Fram opravljal tudi funkcijo 

delegata, se preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. 

sedež MNZM ni dostavil: 

- podpisanega obrazca za Fair play, 

- podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   

 
 

VT – 85/1516 

Glavni sodnik g. Mihael Fras, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

članski tekmi 12. kroga med ekipama Paloma in Peca opravljal tudi funkcijo delegata, se preda 

disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. sedež MNZM ni 

dostavil: 

- izpolnjenega in podpisanega obrazca za Fair play, 

- izpolnjenega in podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   
 

 

VT – 86/1516 

Glavni sodnik g. Mitja Jeseničnik Kotnik, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne 

seje na članski tekmi 12. kroga med ekipama Marles hiše in ZU-VIL Brunšvik opravljal tudi 

funkcijo delegata, se preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na 

naslov oz. sedež MNZM ni dostavil: 

- izpolnjenega in podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   

 

 

VT – 87/1516 

Glavni sodnik g. Kevin Majcen, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

mladinski tekmi 7. kroga med ekipama Jurovski dol in Šentjanž Starše opravljal tudi funkcijo 

delegata, se preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. 

sedež MNZM ni dostavil: 

- originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), 

- podpisanega obrazca za Fair play. 

 

 

VT – 88/1516 

Glavni sodnik g. Miha Kamplet, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

mladinski tekmi 9. kroga med ekipama Rače in MB Tabor opravljal tudi funkcijo delegata, se 

preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. sedež MNZM 

ni dostavil: 

- izpolnjenega in podpisanega obrazca za Fair play, 

- izpolnjenega in podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   
 

 

 



 

VT – 89/1516 

Tekma Starejših dečkov 1 8. kroga med ekipama Jarenina - Pesnica in NŠ Miklavž/Dobrovce se 

ne registrira, ker obstaja sum, da je pri ekipi Jarenina - Pesnica na športno izkaznico Mlakar Pal 

igrala druga oseba. Zadeva se preda disciplinskemu sodniku MNZM. 

 

 

 

 
Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in se nakaže na TRR MNZ Maribor, št. SI56 

04515-0000616361. 

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 /70. čl. TP MNZM/. 

Rok za pritožbo zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih /8/ dneh od prejema sklepa oz. od 

objave sklepa /72. 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.   

 

 

 

Maribor, 11. 11. 2015 

 

 

 

                                                                                                                                                  Dejan GERMIČ, l.r. 

                                                                                                            vodja tekmovanj MNZM 


