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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 7. 6. 2016 
VT – 147/1516 

Neodigrana članska tekma 26. kroga med ekipama Pohorje in Fram, ki bi morala biti odigrana 4. 

6. 2016, se v skladu s 55. in 56. čl. TP MNZM registrira z rezultatom 3:0 b.b. za Pohorje.  

 

NK Fram ni predhodno sporočil odsotnost s tekme, so zato nastali stroški v skladu z 10. čl. 

Sklepa o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v 

posebnih primerih: 

- nastale stroške organizacije tekme v fiksnem znesku, ki ga na podlagi poročila  

domačina določi organizator tekmovanja, krije gostujoči klub (NK Fram), 

- enotno ceno sodnikov plača klub gostov (NK Fram), in sicer v višini 75% takse.  

 

VT – 148/1516 

Ekipa NK Fram se zaradi dveh neprihodov na tekmo (12. 5. 2016 ni nastopila na tekmi s Peco, 4. 

6. 2016 pa ni nastopila na tekmi s Pohorjem), v skladu s 57. čl. TP MNZM izključi iz nadaljnjega 

tekmovanja 1. Članske lige MNZM in izgubi tekmovalne pravice. 

 
VT – 149/1516 

Zaradi izključitve članske ekipe NK Fram iz tekmovanja MNZM (1. Članska liga) se v skladu s 7. 

odstavkom 58. čl. TP MNZM vsi do sedaj doseženi rezultati priznajo, neodigradne tekme pa se 

registrirajo s 3:0 za nasprotno ekipo. 

 
VT – 150/1516 

Neodigrane tekme mlajših dečkov in starejših cicibanov ter še neodigrani turnirji mlajših in 

najmlajših cicibanov se morajo odigrati najkasneje do nedelje, 19. 6. 2016, ko se uradno zaključi  

TS 2015/2016. 

 

Klubi, ki le tega ne bodo upoštevali, bodo zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM predani 

DS 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, 7. 6. 2016                                                                                                                                Dejan GERMIČ, l.r. 
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