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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, z dne 26. 10. 2010 
 
 

                                           
VT – 60/1011 
 
Tekma starejših dečkov 10. kroga med ekipama NK Jurovski dol in NK Tezno se po 
sporazumu med kluboma preloži iz sobote 30.10. na sredo, 27.10.2010 na 16.30 uro, kar 
je v skladu z 8. čl. TP MNZM. 
 
VT – 61/1011 
 
Tekma starejših dečkov 10. kroga med ekipama KNK Fužinar in NK Rače se po 
sporazumu med kluboma preloži iz nedelje 31.10. na četrtek, 28.10.2010 na 15.30 uro, 
kar je v skladu z 8. čl. TP MNZM. 
 
VT – 62/1011 
 
Tekma starejših dečkov 11. kroga med ekipama NK Miklavž/Dobrovce in ND Koroške 
gradnje se po sporazumu med kluboma preloži iz sobote 06.11. na sredo, 10.11.2010 na 
15.00 uro, kar je v skladu z 8. čl. TP MNZM. 
 
VT- 63/1011 
 
Tekma starejših dečkov 10. kroga med ekipama NK Miklavž/Dobrovce in NK Pohorje se 
na prošnjo NK Miklavž/Dobrovce ne preloži, ker ni v skladu z 8. čl. TP MNZM (ni pisnega 
sporazuma). 
 
VT-64/1011 
 
Ob upoštevanju 2. odstavka 48. in 49. čl. TP MNZM bom ekipe ml. selekcij, ki ne bodo 
odigrale dveh (2) ali več tekem do konca jesenskega dela prvenstva (21.11.2011), 
izključil iz tekmovanja in predal DS (možnost odvzema točk članski ekipi). 
 
                      
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.r. 


