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Maribor, 25. 5. 2011 
 

SKLEPI VODJE TEKMOVANJ 

 

VT – 138/1011 

Dopis NK Brunšvik na neodigrano člansko tekmo 19. kroga, med ekipama NK Brunšvik 
in NK Akumulator, ki je bila s sklepom NVT registrira z rezultatom 3:0 b.b. za ekipo NK 
Brunšvik, se bo obravnaval upoštevajoč 10. čl. Pravilnika NZS o kritju stroškov službenih 
oseb in drugih stroškov. 

 

VT – 139/1011 

Neodigrana kadetska tekma 19. kroga med ekipama NK Pobrežje in NK Malečnik, ki je 
bila po sporazumu med ekipama (sklep VT 94/1011) preložena iz srede, 27. 4. 2011, na 
sredo, 11. 5. 2011, se registrira po 48. čl. TP MNZM, z rezultatom 3:0 b.b. za NK Pobrežje. 

 

VT – 140/1011 

Neodigrana tekma starejših dečkov 20. kroga med ekipama NK Pohorje in NK 
Cerkvenjak, se po 48. čl. TP MNZM in 54. čl. TP NZS, registrira z rezultatom 3:0 b.b. za NK 
Pohorje, ekipo NK Cerkvenjak pa se izključi iz nadaljnjega tekmovanja. 

 

VT - 141/1011 

Članska tekma 24. kroga med ekipama NK Kungota in NK Dogoše, se po sporazumu med 
kluboma, preloži iz sobote, 28. 5. 2011, na četrtek, 26. 5. 2011,  na 18. uro, kar je v skladu 
z 8. čl. TP MNZM. 

 

VT – 142/1011 

Članska tekma 24. kroga med ekipama NK Rače in NK Dobrovce, se po sporazumu med 
kluboma, preloži iz nedelje, 29. 5. 2011, na soboto, 28. 5. 2011, na 17. uro, kar je v skladu 
z 8. čl. TP MNZM. 

 

VT – 143/1011 

Kadetska tekma 24. kroga med ekipama NK Lenart in NK Radlje, se po sporazumu med 
kluboma, preloži iz nedelje, 29. 5. 2011, na sredo, 1. 6. 2011, na 18. uro, kar je v skladu z 
8. čl. TP MNZM. 



 

 

VT – 144/1011 

Tekma starejših dečkov 21. kroga med ekipama NK Jurovski dol in NK Rače, se po 
sporazumu med kluboma, preloži iz sobote, 28. 5. 2011, na nedeljo, 29. 5. 2011, na 11. 
uro, kar je v skladu z 8. čl. TP MNZM. 

 

VT – 145/1011 

Tekma 21. kroga starejših dečkov med ekipama NK Železničar in NK Prevalje, se po 
sporazumu med kluboma, preloži iz nedelje, 29. 5. 2011, na sredo, 25. 5. 2011, na 17.30 
uro, kar je v skladu z 8. čl. TP MNZM. 

 

VT – 146/1011 

Klubi, ki so v zaostanku s tekmami mlajših selekcij in, ki le teh ne bodo odigrali do, 12. 6. 
2011, se bodo predali disciplinskemu sodniku (možnost odvzema točk  članski ekipi). 

 

VT – 147/1011 

Pri neodigranih tekmah se uradnim osebam povrnejo samo stroški javnega prevoza! 

 

 

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. 

                                                                                                    

Glede na trenutno razvrstitev ekip v ŠNL, bo 1. članska MNZM liga popoljnjena iz 
treh (3) najbolje uvrščenih ekip 2. članske MNZM, če izpolnjujejo pogoje iz 4. čl. TP 
MNZM. 

 

 

                                                                                Jože KARMEL, l.r. 

                                                                                                     vodja tekmovanj 


