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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 27. 5. 2016 

 

 
VT – 133/1516 

Zmagovalec po odigranih obeh tekmah dodatnih kvalifikacij starejših dečkov MNZM 

med ekipama Malečnik/Dogoše 2 in Miklavž/Dobrovce bo določen v skladu z 52. čl. TP 

MNZM.  V primeru, da se tudi povratna tekma v soboto, 28. 5. 2016, po rednem delu 

konča z rezultatom 0:0, se bo zmagovalec določil po izvajanju kazenskih strelov. 

 

 

 

VT – 134/1516 

Na podlagi obrazložene pisne prošnje se NK Dogoše v skladu z 2. odstavkom 21. čl. TP 

MNZM odobri vodenje članske ekipe za obdobje 30. dni (do 26. 6. 2016) trenerju z 

licenco C. 

 

 

 

VT – 135/1516 

S strani MDNS smo prejeli pisno obvestilo, da so delegirani sodniki na tekme: 

 Pohorje : ZU-VIL Brunšvik (1. Članska liga, 25. krog), 

 Fram : Malečnik (1. Članska liga, 25. krog), 

 Jurovski dol : Železničar MB (3. Članska liga, 17. krog) in  

 Kipertrans Hoče : FC Prepolje (3. Članska liga, 17. krog), 

odpovedali sojenje, zaradi neporavnanih obveznosti do sodnikov, ustreznih zamenjav pa 

MDNS nima, zaradi zasedenosti ostalih sodnikov na višjem nivoju tekmovanja. Zato se 

zgoraj navedene tekme preložijo na kasnejši termin, ki bo določen v naslednjih dneh. 
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VT – 136/1516 

V kolikor MDNS za kadetsko tekmo 20. kroga med ekipama Jurovski dol in MB Tabor ne  

bo zagotovil sodnika (vzrok je razviden iz sklepa VT – 135/1516), se lahko kluba ob 

smiselni uporabi 31. čl. TP MNZM dogovorita za sojenje na omenjeni tekmi, saj bi v 

nasprotnem primeru NK MB Tabor bil onemogočen nastop v kvalifikacijah za uvrstitev v 

2. SML/SKL-vzhod. 

 

 

 

 

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, 27. 5. 2016 

 

                                                                                                                                    Dejan GERMIČ, l.r. 

                                                                                                            vodja tekmovanj MNZM 


