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SKLEPI  VODJE TEKMOVANJA, z dne 10. 11. 2009 

 
 
VT – 101/0910 
 
Članske tekme 14. kroga in preložena mladinska tekma 10. kroga, se po 10. čl. TP 
MNZM preložijo v soboto 14. 11. 2009 iz 14.00 na 13.30 uro zaradi televizijskega 
prenosa kvalifikacijske tekme Rusija : Slovenija. 
 
VT - 102/0910 
 
Po 2. odstavku 50. čl. TP MNZM se tekme nižjih selekcij, ki bi morale biti odigrane, 
po programu tekmovanja 07. in 08. novembra 2009 in so o tem pisno obvestili 
vodjo tekmovanja: 
 

- U-10 NK Marles hiše : NK Tezno 
- U-10 NK Dobrovce : NK Železničar 
- U-10 NK Železničar : NK Marjeta. 
-  

 preložijo na pomlad 2010, in sicer do 30. aprila 2010. 
 
VT – 103/0910 
 
Prošnji NK Tezno o preložitvi tekme mlajših cicibanov 6. kroga med ekipama NK 
Tezno in NK Pohorje se ne ugodi, saj je potrebno upoštevati obvestilo vodje 
tekmovanja, poslanega po elektronski pošti dne 30. 10. 2009 (na spletni strani). 
 
VT – 104/0910 
 
Na osnovi 7. in 8. čl. Pravil ZNTS je sprejet pravilnik o podeljevanju licenc v 
katerem je v 3. členu določena zahtevana licenca za vodenje članskih ekip 1. in 2. 
MNZM in sicer licenca »B«. Vsled izogiba kršitve pravilnika ne bo več možno 
pridobiti dovoljenje za začasno vodenje članskih ekip MNZM z licenco »C«. 
 
 
 
 



  
                                                                  

VT – 105/0910 
 
Informativni začetek pomlad 2010 v ligah MNZM: 
 

- Člani – 1 : dne  20. marca 2010. 
- Člani – 2, mladina, kadeti, starejši dečki, mlajši dečki:  27. marca 2010. 
- Starejši in mlajši cicibani:  04. aprila 2010. 

 
 
V kolikor bo informativni predlog vodje tekmovanja potrdil IO MNZM se bo 
prvenstvo končalo 07. junija 2010  članskih tekem ne bo potrebno odigrati  
med tednom. 
 
 
 
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 vodji tekmovanja pisno v 48 urah po odigrani tekmi /55. čl. TP MNZM/. 
Rok za pritožbe zoper odločitve vodje tekmovanja 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. 
 
 
 
                                                                             Vodja tekmovanja 
                                                                               Jože Karmel, l.r 


