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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 22. 10. 2014 
 

 

 

VT – 61/1415 

Na tekmi 7. kroga mlajših cicibanov A-2 med ekipama NK Maribor 2 in NK ZU-VIL Brunšvik je 

tokrat pri ekipi NK Maribor 2 nastopila igralka, ki ni imela pravice nastopa (stara 9 let). V skladu 

s 66. čl. TP MNZM se ekipa NK Maribor 1 preda disciplinskemu sodniku. 
 

 

VT – 62/1415 

Kadetska tekma 10. kroga med ekipama NŠ D. Pekič Hoče – Slivnica in NK Šentilj se po 15. čl. TP 

NZS preloži iz nedelje, 2. 11. 2014, na sredo, 5. 11. 2014, ob 14.30 uri (članska tekma). 

 

 

VT – 63/1415 

Članska tekma 10. kroga med ekipama DNK Atletiko in NK URSUS Jakob se po 15. čl. TP NZS 

preloži iz sobote, 25. 10. 2014, na nedeljo, 26. 10. 2014, ob 15.00 uri (kadeti NK Šentilj). 

 

 

VT – 64/1415 

Neodigrana kadetska tekma 7. kroga med ekipama NK Šentilj in NK MB Tabor, ki bi morala biti 

odigrana 11. 10. 2014, se po 55. čl. TP MNZM registrira z rezultatom 3:0 b.b. za NK MB Tabor. 

Ekipo NK Šentilj se zaradi prihoda premajhnega števila igralcev (6 igralcev) na tekmo preda 

disciplinskemu sodniku.  

 

Stroški do sodnika in gostujoče ekipe so bili poravnani. 

 

 

VT – 65/1415 

Tekma starejših dečkov 7. kroga med ekipama NK Miklavž/Dobrovce in NK Pohorje se kljub 

kršitvi 66. čl. TP MNZM registrira z doseženim rezultatom (premlad igralec pri NK Pohorje). 

Ekipo NK Pohorje se preda disciplinskemu sodniku. 
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VT – 66/1415 

Na podlagi prijave NK Železničar, da je na tekmi mlajših cicibanov 1 med ekipama NK Železničar 

in NK Dobrovce/Miklavž 1 za gostujočo ekipo igralo deset igralcev, medtem ko je ekipa NK 

Dobrovce/Miklavž predložila zgolj osem športnih izkaznic. Ti igralci so nato tudi bili vneseni v 

zapisnik o tekmi. Zaradi kršitve 66. čl. TP MNZM se ekipo NK Dobrovce/Miklavž 1 preda 

disciplinskemu sodniku.  

 

 

VT – 671415 

Tekma starejših dečkov 1. kroga med ekipama NK Pohorje in NK Jurovski dol, ki je bila odigrana 

31. 8. 2014, se zaradi kršitve 66. čl. TP MNZM ter na podlagi sklepa VT 35/1415 in sklepa K – 

78/1415 registrira z rezultatom 3:0 b.b. za NK Pohorje. 
 

 

 

 

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, 22. 10. 2014  
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