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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 13. 11. 2014 
 

 

VT – 75/1415 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM in posredovanih podatkov s strani MDNS se NK Tezno Maribor 

preda disciplinskemu sodniku, zaradi neporavnanih obveznosti do sodnikov z naslednje tekme: 

- 9. krog 1. Članske lige (odigrano 18. 10. 2014) med ekipama NK Kovinar Tezno in NK 

Energo Tim Miklavž. 
 

 

VT – 76/1415 

Na podlagi prijave NK Hoče in obrazložitve glavnega sodnika se na podlagi zbranih informacij 

ugotavlja, da je v zapisnik o tekmi (list 1) pri NK Šentilj vpisan igralec št. 5 (Miha Roškar). Pri 

identifikaciji igralcev pred tekmo je glavni sodnik zaprosil igralca št. 5 (Miha Roškar), da pokaže 

osebni dokument, saj slednjega s pomočjo športne izkaznice ni mogel identificirat. Ker omenjeni 

igralec ni imel osebnega dokumenta, sodnik slednjemu na tekmi ni dovolil nastopiti. Zato je 

tekmo namesto igralca št. 5 tekmo začel igralec št. 3 (Domen Mulec). Ker igralec št. 5 na tekmi ni 

nastopil se na podlagi zapisnika o tekmi, tekma registrira z doseženim rezultatom.  

 

NK Šentilj se zaradi suma poskusa storitve disciplinskega prekrška (nastop igralca pod drugo 

športno izkaznico) preda disciplinskemu sodniku.  

 

NK Hoče je v poročilu zapisal, da je sodnik ročno popravil zapisnik. Sodnik je MNZM sporočil, da  

so NK Hoče v zapisniku po njegovem odhodu iz objekta priredili Poročilo delegata o tekmi, saj je 

on s predstavnikom napisal popolnoma drugačno poročilo od tega kar je sedaj uradno prišlo na 

naslov MNZM. Prav tako je zapisal, da NK Hoče ni želel popraviti zapisnika o tekmi ter da 

popravka s kulico ni storil on. Zaradi suma prirejanja javne listine se NK Hoče preda 

disciplinskemu sodniku. 

 

 

VT – 77/1415 

Ekipa NŠ D. Pekić Hoče – Slivnica je začela kadetsko tekmo 11. kroga med ekipama NK MB Tabor 

in NŠ D. Pekić Hoče – Slivnica s sedmimi (7) igralci. Ker je ekipa NŠ D. Pekić Hoče – Slivnica v 44. 

minuti ostala z manj kot sedmimi (7) igralci (poškodba igralca) je glavni sodnik tekmo prekinil. 

Prekinjena kadetska tekma se po 62. čl. TP MNZM registrira z doseženim rezultatom. Ekipa NK 

Hoče se preda disciplinskemu sodniku. 
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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, 13. 11. 2014  

 

 

 

                                                                                                                                                  Dejan GERMIČ, l.r. 

                                                                                                            vodja tekmovanj MNZM         


