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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 1. 3. 2016 
 

 

 

 

VT – 103/1516 

Prekinjena članska tekma 11. kroga med ekipama Slovenj Gradec in Duplek se v skladu s 

sklepom pritožbene komisije z 11. 2. 2016 ter po 62. čl. TP MNZM registrira z rezultatom 3:0 b.b. 

za ekipo Duplek. 

 

VT – 104/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se DTV Partizan Fram preda disciplinskemu sodniku zaradi 

neporavnanih obveznosti do MNZM: 

 Račun z 19. 11. 2015 (disciplinska kazen), 

 Račun z 4. 12. 2015 (sodniške takse). 

 

VT – 105/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se ND Slovenj Gradec preda disciplinskemu sodniku zaradi 

neporavnanih obveznosti do MNZM: 

 Račun z 4. 12. 2015 (sodniške takse). 

  

VT – 106/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se NK Pobrežje preda disciplinskemu sodniku zaradi 

neporavnanih obveznosti do MNZM: 

 Račun z 20. 8. 2015 (članarina). 

 

VT – 107/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se NK Tezno preda disciplinskemu sodniku zaradi 

neporavnanih obveznosti do MNZM: 

 Račun z 4. 12. 2015 (sodniške takse). 
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VT – 108/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se NK Železničar preda disciplinskemu sodniku zaradi 

neporavnanih obveznosti do MNZM: 

 Račun z 20. 8. 2015 (članarina), 

 Račun z 17. 11. 2015 (disciplinska kazen), 

 Račun z 4. 12. 2015 (sodniške takse). 

 

VT – 109/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se ŠD Radvanje preda disciplinskemu sodniku zaradi 

neporavnanih obveznosti do MNZM: 

 Račun z 20. 8. 2015 (članarina). 

 
 

 

 
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, 1. 3. 2016 
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