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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 25. 11. 2015 

 

 

VT – 90/1516 

Na podlagi pisnega obvestila NK Peca in članka na njihovi spletni strani, mora glavni sodnik g. 

Tomaž Jezeršek do petka, 27.11.2015, do 12 ure na MNZM podati izjavo ali je bila članska tekma 

8. kroga med ekipama Peca in Fram, dejansko prekinjena v 46. minuti, zaradi neprihoda ekipe 

Fram na igrišče. Slednje namreč s strani glavnega sodnika Tomaža Jezerška ni zavedeno v 

nobenem od poročil, ki smo jih prejeli na MNZM. 

  

VT – 91/1516 

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

članski tekmi 13. kroga med ekipama Pohorje in Paloma opravljal 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). 
 

 

VT – 92/1516 

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

mladinski tekmi 9. kroga med ekipama Cerkvenjak in Marles hiše opravljal 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. 
 

 

VT – 93/1516 

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

članski tekmi 8. kroga med ekipama Pohorje in TEHNOTIM Pesnica opravljal 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 – 94/1516 

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

članski tekmi 8. kroga med ekipama ZU-VIL Brunšvik in ENERGOTIM Miklavž opravljal 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.   
 

 

VT – 95/1516 

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

odpovedani članski tekmi 8. kroga med ekipama Marles hiše in Prevalje Korotan opravljal 

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. list). 

 
 

 
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, 25. 11. 2015 
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