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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 16. 9. 2015 

 

VT – 35/1516 

Mladinska tekma 1. kroga med ekipama Malečnik in Rače se po 66. čl. TP MNZM (trije igralci so v 

istem vikendu nastopili za mladinsko ekipo NK Malečnik tako v tekmovanju MNZM, kot tudi v 2. 

SML, s čimer se je kršil sklep VT – 8/1516) registrira z rezultatom 3:0 za ekipo Rače. Ekipa NK 

Malečnik se preda disciplinskemu sodniku.  

 

VT – 36/1516 

Mladinska tekma 2. kroga med ekipama Paloma in Malečnik se po 66. čl. TP MNZM (en igralec je 

v istem vikendu nastopil za mladinsko ekipo NK Malečnik tako v tekmovanju MNZM, kot tudi v 2. 

SML, s čimer se je kršil sklep VT – 8/1516) registrira z rezultatom 3:0 za ekipo Paloma. Ekipa NK 

Malečnik se preda disciplinskemu sodniku.  

 

VT – 37/1516 

Mladinska tekma 3. kroga med ekipama Malečnik in NŠ NK Radlje se kljub kršitvi 66. čl. TP 

MNZM (en igralec je v istem vikendu nastopil za mladinsko ekipo NK Malečnik tako v 

tekmovanju MNZM, kot tudi v 2. SML, s čimer se je kršil sklep VT – 8/1516) registrira z 

doseženim rezultatom. Ekipa NK Malečnik se preda disciplinskemu sodniku.  

 

VT – 38/1516 

Članska tekma 5. kroga med ekipama Rošnja Loka in Kovinar Tezno se v skladu s 15. čl. TP NZS 

in 14. čl. TP MNZM preloži iz sobote, 19. 9. 2015, na nedeljo, 20. 9. 2015, ob 16.30 uri 

(zasedenost igrišča s strani občine Starše). 

 

VT – 39/1415 

Na podlagi obrazložene pisne prošnje se NK Duplek, v skladu z 2. odstavkom 21. čl. TP MNZM, na 

tekmi 5. kroga (sobota, 19. 9. 2015) med ekipama Duplek in Marjeta odobri vodenje članske 

ekipe trenerju z licenco C. 
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VT – 40/1516 

Na podlagi pisnega obvestila MNZ Lendava se NK Železničar preda disciplinskemu sodniku, 

zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Lendava, ki izhajajo iz nastopanja v 2. SML/SKL v TL 

2014/2015.   

 

VT – 41/1516 

Kadetska tekma 3. kroga med ekipama NŠ Hoče – Slivnica in KNK Fužinar se ne registrira, saj je 

zadeva predana disciplinskemu sodniku.  

 

VT – 42/1516 

Sodnika g. Tima Kmetca se preda MDNS, saj je na kadetski tekmi 3. kroga med ekipama NŠ Hoče 

– Slivnica in KNK Fužinar, dovolil nastopiti igralcu Maticu Pšeničniku, za katerega na podlagi 

slike s športne izkaznice ni bil prepričan, da gre za isto osebo, hkrati pa mu dotični igralec na 

njegovo željo ni pokazal osebnega dokumenta, saj slednjega naj ne bi imel s seboj. Sodnik je tudi 

dovolil, da se je tekma pričela brez podpisanega zapisnika o tekmi s strani domačega 

predstavnika.  

 

 
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.   
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