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SKLEPI TEKMOVALNE KOMISIJE, z dne 10. 09. 2008 

 
TK – 23/0809 
 
Mladinska pokalna tekma 1. kroga med ekipama NŠ NK Maribor in NK Pohorje se po  
63. čl. TP NZS registrira z rezultatom 3:0 b.b. za NŠ NK Maribor. 
 
TK - 024/0809 
 
Tekma 2. kroga starejših dečkov med ekipama ZU-VIL Brunšvik in NK Lenart se po 
63. čl. TP NZS registrira z rezultatom 3:0 b.b. za NK Lenart. 
 
TK – 025/0809 
 
Tekma mlajših cicibanov 1.kroga med ekipama NK Železničar in NK Lenart se po 63. 
čl. TP NZS registrira z doseženim rezultatom 
 
TK – 026/0809 
 
Tekma mlajših dečkov A-2 1. kroga med ekipama NK Paloma in NK Lenart se po 63. 
čl. TP NZS registrira z rezultatom 3:0 b.b. za NK Paloma  
 
TK – 027/0809 
 
Tekma starejših cicibanov A+B  med ekipama NK Lenart in NK Malečnik se ob 
upoštevanju 30. čl. TP NZS registrira z doseženim rezultatom. 
 
TK – 028/0809 
 
Prošnji NK Pobrežje se za jesenski del prvenstva  ne ugodi, saj je v naprotju z 15. 
čl. TP MNZM. Klubu se priporoča da koristi 8. čl. TP MNZM.  
 
Prošnji bomo ugodili v pomladanskem delu prvenstva.  
 
 
 
 



  
                                                                  

TK – 029/0809 
 
Glede na obvestilo MNDS o neporavnanih obveznosti do sodnikov in delegata  s 
strani ND Slovenj Gradec, Koroške gradnje jih pozivamo , da nemudoma poravnajo 
obveznosti (tekma odigrana 30.08.08), saj jih bomo v nasprotnem primeru predali 
disciplinskemu sodniku.  
 
 
TK – 030/0809 
 
 
Klubi, ki nakazujejo sodniške in delegatske takse  preko TRR so dolžni v roku tri (3) 
dni po končani tekmi le te poravnati na njihove TRR, saj bodo v nasprotnem primeru 
v suspenzu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 tekmovalni komisiji pisno v 48 urah po 
odigrani tekmi /55. čl. TP MNZM/. 
Rok za pritožbe zoper odločitve tekmovalne komisije 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. 
 


