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SKLEPI TEKMOVALNE KOMISIJE, z dne 27. 03. 2009 
 
 
TK – 111/0809 
 
Zaradi pomanjkanja sodnikov, MDNS ne more zagotoviti sojenja na vseh tekmah 
zaradi tega  se bodo vse tekme starejših dečkov 1. in 2. lige odigrale v petek,  
03. 04. 2009 ob 17.00 uri, saj v nasprotnem primeru le te nebi bile odigrane. 
 

ST. DEČKI – 1 
 

11. krog, petek, 03. 04. 2009  ob 17.00 

Marles hiše : Železničar 

Tezno MB : Pohorje 

Malečnik : Koroške gradnje 

Pobrežje Gradis : Peca 

 
ST. DEČKI  - 2 

 
10. krog, petek, 03. 04. 2009  ob 17.00 

prosto : Radlje 
Miklavž/Dobrovce : Korotan/Mežica 
Radvanje : AJM Kungota 
ZU-VIL Brunšvik : Vratko Dogoše 
Starše : Lenart 

 
Obrazložitev: 

 
 

Zaradi prenatrpanosti terminov ni možno tekem prelagati v nedogled, saj se bodo 
zaradi kroničnega pomanjkanja sodnikov težave nadaljevale.  
 
S problematiko v zvezi z  delegiranjem sodnikov bomo seznanili IO MNZM, ki naj 
skupaj z MDNS reši nastali problem, saj želimo da tekmovanje poteka v skladu 
s pravili.  



  
                                                                  

 
TK – 112/0809 
 
Mladinska ekipa NK Slivnica igra vse tekme, kot domačin, v nedeljo popoldan. 
 
 
TK – 113/0809 
 
Kadetska tekma 11. kroga med ekipama NK Duplek in NK Miklavž se po 15. čl. TP 
NZS preloži iz sobote 04.04.09 na nedeljo, 05. 04. 2009 na 15.00. 
 
 
 
 
 
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. 
 


