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SKLEP VODJE TEKMOVANJA 3. SNL VZHOD 

 

 

Sklep št.: VT – 31/2021-2022 

Neodigrana tekma 25. kroga v 3. SNL VZHOD, med ekipama Podvinci : Zavrč, ki bi morala biti odigrana v soboto, 

21.05.2022, se delegira na prvi prosti termin v sredo, 25.5.2022 na igrišče v Podvincih.  

Na podlagi 17. člena Tekmovalnega pravilnika NZS, zoper omenjen sklep ni pritožbe. 

O stroških neodigrane tekme bo odločeno z ločenim sklepom. 

 

Obrazložitev: 

Nogometna tekma 25. kroga v 3. SNL VZHOD, med ekipama Podvinci : Zavrč, se v soboto 21.5.2022 ni odigrala, saj je 

pred pričetkom tekme pričelo izredno močno deževati in nato stanje igralne površine ni omogočalo pričetka tekme.  

57. člen Tekmovalnega pravilnika NZS določa, da če organizator tekme ni moral pripraviti igralne površine zaradi 

upravičenih razlogov, se delegira nova tekme.  

16. člena Tekmovalnega pravilnika NZS določa, da če se mora odigrati nova tekma, se ta mora odigrati v prvem prostem 

terminu, ki ga določi organizator tekmovanja. Prvenstvo v 3. SNL VZHOD se zaključi v vikendu 28.5.2022 – 29.5.2022 in 

se tako mora tekma odigrati prvi prosti termin, ki je sreda 25.5.2022. 

Na podlagi ugotovitev v postopku je bilo odločeno, kot je navedeno v izreku. 

  

Maribor, 21. 5. 2022 

 

 
Domen Majcen 

       Vodja tekmovanja 3.SNL VZHOD 
 

 

 

Pravni pouk:  
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 Stran 2 Sklep vodje tekmovanja 3. SNL VZHOD za tekmovalno leto 2021/2022 

 

 

Zoper sklepe vodje tekmovanja je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti v roku 8 /osem/ dni po prejemu 

sklepa. Pritožbo je potrebno vložiti na Nogometno zvezo Slovenije. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji 

dan pritožbenega roka priporočeno po pošti in je vplačana tudi pritožbena taksa v višini 400 € na TRR NZS: SI56 

0279 6026 2279 522. 

O pritožbi odloča Komisija za pritožbe NZS. 

 


