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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, z dne 14. 10. 2010 
                                           
VT – 50/1011 
 
Prekinjena mladinska tekma 7. kroga med ekipama NK Malečnik in NK Duplek se po 
59. čl. TP NZS registrira z doseženim rezultatom. 
 
VT- 51/1011 
 
Tekma mlajših cicibanov 5. kroga med ekipama NK Železničar in NK Starše/Zlatoličje  
se po 63. členu TP NZS registrira z rezultatom 3:0 b.b. za NK Starše/Zlatoličje. 
 
VT – 52/1011 
 
Kadetska tekma 9. kroga med ekipama NK Dogoše in NK Fram se po sporazumu med 
kluboma preloži iz sobote, 16.10. na nedeljo 17.10.2010 na 12.00 uro, kar je v skladu z 
8. čl. TP MNZM. 
 
VT- 53/1011 
 
Kadetska tekma 9. kroga med ekipama NK Starše in NK Malečnik se po sporazumu med 
kluboma preloži iz sobote, 16.10. na sredo 27.10.2010 na 15.30 uro, kar je v skladu z 8. 
čl. TP MNZM. 
 
VT – 54/1011 
 
Mladinska tekma 8. kroga med ekipama NK Fram/Rače in NK Malečnik, se po sporazumu 
med kluboma preloži iz nedelje, 17.10. na soboto 16.10.2010 na 15.00 uro,kar je v 
skladu z 8. čl. TP MNZM. 
 
VT – 55/1011 
 
NK Slivnica pozivam, da v roku 24 ur dostavi zapisnik tekme st. dečkov 7. kroga 
med NK Slivnica in NK Tezno, ki je bila odigrana 09.10.2010 ob 9.30 uri v v elektronski 
in v pisni obliki na MNZM.  
 
Ob ponovni kršitvi sklepa VT 02/1011, z dne 26.08.2010, bom klub predal DS.  
    
                      
POUK O PRAVNEM SREDSTVU 
Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. 04515-0000616361. 
Zainteresiran klub ima pravico pritožbo na tekmo. Obrazloženo pritožbo je potrebno vložiti pri vodji tekmovanja 
pisno v 48 urah po odigrani tekmi /55. čl. TP MNZM/. 
Rok za pritožbe zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih dneh /8/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa 
/38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/. 
O pritožbi zoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ Maribor. Pritožba je pravočasna, če je 
oddana zadnji dan pritožbenega roka in priporočeno po pošti. 
 
 
                                                                  Vodja tekmovanja 
                                                                     Jože Karmel, l 


