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SKLEPI TEKMOVALNE KOMISIJE, z dne 17. 06. 2009 
 
 
 
TK – 192/0809 
 
Po sklepu TK – 190/0809 se tekma mlajših cicibanov 14. kroga med ekipama NK 
Jarenina in NK Maribor registrira z rezultatom 3:0 b.b. za NK Maribor. 
 
 
TK – 193/0809 
 
Po sklepu TK – 190/0809 se tekma mlajših cicibanov 22. kroga med ekipama NK 
Jarenina in NK Lenart registrira z rezultatom 3:0 b.b. za NK Lenart. 
 
TK – 194/0809 
 
Tekma mlajših cicibanov 22. kroga med ekipama NK Slivnica in NK Starše, se kljub 
kršitvi 63. čl. TP NZS (NK Starše), registrira z doseženim rezultatom. 
 
 
TK – 195/0809 
 
NK Malečnik je poslal dopis z obrazložitvijo glede neprihoda na tekmo mlajših 
dečkov 26. kroga med ekipama KNK Fužinar in NK Malečnik. Pri registraciji tekme 
TK upošteva le uradni zapisnik, ki je bil poslan s strani KNK Fužinar.  
 
Iz dopisa KNK Fužinar je razvidno, da je domačin večkrat opozarjal in želel dogovor 
o odigranju tekme, vendar s strani NK Malečnik ni bilo prišlo do dogovora. 
 
V kolikor NK Malečnik smatra, da je oškodovan ima možnost koristiti 56. čl. TP 
MNZM. 
 
 
Na podlagi tega je bil sprejet sklep:  
 



  
                                                                  

 
Tekma mlajših dečkov 26. kroga med ekipama KNK Fužinar in NK Malečnik, se po 
2. odstavku 48. čl. TP MNZM, registrira z rezultatom 12:0 b.b. za KNK Fužinar. 
 
 
TK – 196/0809 
 
Mladinski ekipi NK Kungota se ob upoštevanju 52. člena TP MNZM spremeni fair play 
21. kroga, ki je nastal zaradi računalniške napake, saj je napaka  razvidna iz 
poročila od delegata za fair play (3 točke). Nastala razlika znaša 10 točk. 
 
 
TK – 197/0809 
 
Klube opozarjamo, da ob prijavi članskih ekip za TS 2009/2010 upoštevajo 
spremenjen 4. čl. TP MNZM, ki ga je sprejela skupščina v mesecu marcu 2009. 
 
Tekmovalna komisija čestita vsem prvakom lig MNZM. 
 
 
 
Uradni začetek TS 2009/2010 bomo objavili 24. junija 2009, po seji IO MNZM. 
 
 
 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU 
Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in mora biti 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. 
 


