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SKLEP VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
 
Sklep št.: VT – 10/2022-2023 
 
Predstavnik NK Rače je 16.09.2022 obvestil vodstvo tekmovanja, da njihova veteranska ekipa omenjenega dne ne bo 
igrala tekme 4. kroga v veteranski ligi DP/MB, med ekipama NK Rače : NK Rošnja – Loka, saj bi naj igrišče bilo 
neprimerno za igro.  
 
Vodstvo tekmovanja je NK Rače pozvalo, da dostavi fotografije igrišče, iz katerih pa ni bilo razvidno stanje, ki bi 
onemogočalo igranje nogometne tekme in se je klubu sporočilo, da bo igrišče preveril delegirani sodnik. NK Rače je nato 
odpovedalo veteransko tekmo. 
 
Na podlagi 88. člena TPr MNZ Maribor se tekma registrira 3 : 0 za NK Rošnja – Loka, klub NK Rače pa se preda 
disciplinskemu sodniku MNZ Maribor. 
 
O odpovedi tekme so bile pravočasno obveščene uradne osebe in nasprotni klub, tako da stroški niso nastali.  
 
 
 

 
 
Maribor, 20. 09. 2022 
 
 

         
               Domen Majcen, l.r 

Vodja tekmovanj MNZ Maribor 
 

 

 

 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in se nakaže na TRR MNZ Maribor, št. SI56 6100 0000 8794 367 
(Delavska hranilnica Maribor). 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 oziroma je v zgornjem roku poslana na uradni elektronski naslov MNZ Maribor 
104. čl. TP MNZM. Rok za pritožbo zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih /8/ dneh od prejema sklepa oz. od 
objave sklepa /106. 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 oziroma je v zgornjem roku poslana na uradni elektronski naslov MNZ Maribor. 
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