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SKLEP VODJE TEKMOVANJA ZA VETERANSKO LIGO MNZ MARIBOR 
 
 
Sklep št: VT – V1/1819 
 
Veteranska nogometna tekma 5. kroga v Veteranski ligi MNZ Maribor, med ekipama ŠD Rogoza : NK Pohorje, 
delegirana na 14.09.2018, se je na podlagi pobude NK Pohorje in pisnega sporazuma med kluboma, poslanega 
dne 12.09.2018, odpovedala.  
 
Vodstvu tekmovanja je kluboma postavilo rok do 18.09.2018, da določita nov termin igranja in jih tudi 
opozorilo, da njuni predlogo ne sme predstavljati tveganja za regularnost in pravočasen zaključek tekmovanja. 
Kluba sta na vodstvo tekmovanja posredovala predloga, da bi tekmo prestavila na konec jesenskega dela oz. 
začetek spomladanskega dela, kar pa se zaradi nepredvidljivih vremenskih ne more sprejeti (možnost 
prestavitve, zaradi vremena odpovedanih tekem na te termine). 
 
Na podlagi 27. člena TPr MNZ Maribor, se tekma delegira na torek 2.10.2018 ob 17.00 uri, na igrišče NK 
Rogoza.  
 
NK Pohorje se v skladu z 22. členom TP MNZ Maribor, za plačilo stroškov povezanih z odpovedjo že delegirane 
tekme, izstavi račun v višini 10 EUR. 

 
V kolikor se kluba, ob upoštevanju TPr MNZ Maribor, dogovorita za drug termin igranja, bo za tega izdano 
soglasje le, če prestavitev ne bo predstavljala tveganja za regularnost tekmovanja.  
 
Na podlagi 28. člena TPr MNZ Maribor, zoper del sklepa, kjer se določi čas in kraj igranja tekme, ni pritožbe. 
 
 

 
Maribor, 21. 9. 2018 
  
                              Domen Majcen, l.r 

Vodja tekmovanj MNZ Maribor 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in se nakaže na TRR MNZ Maribor, št. SI56 6100 0000 8794 367 
(Delavska hranilnica Maribor). 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 102. čl. TP MNZM/. Rok za pritožbo zoper odločitve vodje 
tekmovanja je v osmih /8/ dneh od prejema sklepa oz. od objave sklepa /104. 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. 
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