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SKLEP  VODJE TEKMOVANJ,  26.3.2017 
  

 

VT – 83/1617  
 
S sklepom VT 81/1617 se tekma 12. kroga 2. članske lige NK STARŠE : NK 

ŽELEZNIČAR MB, na osnovi 64. Člena TP MNZM zaradi izrečenega 

suspenza, registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 3:0 v korist nasprotne 

ekipe. 

 

Na osnovi 10. člena  Sklepov o kritju stroškov posameznih klubov, službenih 

oseb in drugih stroškov v posebnih primerih, (krivda gostujoči klub) pa je 

NK ŽELEZNIČAR MB dolžan kriti stroške organizacije tekme v fiksnem 

znesku(na osnovi poročila domačina) in enotno ceno sodnikov v višini 75%. 

 

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 /70. čl. TP MNZM/.  
Rok za pritožbo zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih /8/ dneh od 
prejema sklepa oz. od objave sklepa /72. 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.  
 

Maribor, 26.03.2017          
 

                                                                             Iztok Strelec, l.r. 
                                                                                               Vodja tekmovanja MNZM 
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SKLEP  VODJE TEKMOVANJ,  26.3.2017 
  

VT – 84/1617  
 
Ekipa NK CERKVENJAK (g. Janko Maguša) je v nedeljo, 26.3.2017 ob 9:26 
uri s telefonskim klicem in SMS sporočilom, odpovedala prihod na tekmo 
15. kroga mladinske lige MNZM NŠ MIKLAVŽ : NK CERKVENJAK. Ker ekipa 
ni prišla na tekmo in za to nima opravičljivega razloga, se tekma na osnovi 
2. odstavka 55. člena TP registrira po uradni dolžnosti z rezultatom 3:0 in 
se klub preda v disciplinski postopek.  
 
Ker je to njihov drugi neprihod na tekmo (prvič sklep VT – 51/1617 z dne 
8.11.2016), se na osnovi 57. Člena TP MNZM ekipo, ki dvakrat ni nastopila,  

izključi iz nadaljnjega tekmovanja in izgubi tekmovalne pravice. 

 

Domačini, sodnik in delegat so bili o odpovedi tekme pravočasno obveščeni 
s strani VT, tako da ni nastalo dodatnih stroškov.  
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