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SKLEPI  VODJE TEKMOVANJ,  13.4.2017 
  
 

VT – 89/1617  
 
Ekipa NK DUPLEK  (g. Tušek Tomaž) je v ponedeljek, 10.4.2017 ob 21:20 
uri z elektronsko pošto odpovedala prihod (zaradi pomanjkanja igralcev 
U13 za popolnitev ekipe U15) na tekmo 14. kroga starejših dečkov U15-1  
NK MIKLAVŽ 1 : NK DUPLEK. 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.  
 
Domačini in sodnik  so bili o odpovedi tekme pravočasno obveščeni s strani 
VT, tako da ni nastalo dodatnih stroškov.  
 
VT – 90/1617  
 
Ekipa NK JUROVSKI DOL  (g. Robert Črnčec) je v sredo, 12.4.2017 ob 10:03 
uri z elektronsko pošto odpovedala prihod (zaradi pomanjkanja igralcev)  
na tekmo 14. kroga starejših dečkov U15-1  NK MB TABOR 2 : NK JUROVSKI 
DOL. 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.  
 
Domačini in sodnik  so bili o odpovedi tekme pravočasno obveščeni s strani 
VT, tako da ni nastalo dodatnih stroškov.  
 
VT – 91/1617  
 
DS MNZM je s sklepom št.: KČ - 40/1617, na podlagi drugega odstavka 36. 
čl. DP  vsem ekipam kaznovanega  NK ŽELEZNIČAR MB  izrekel suspenz, kar 
pomeni, da ekipe kaznovanega ne smejo nastopati v tekmovanjih MNZ 
Maribor. Suspenz za ta prekršek se začne od 3. 3. 2017 in traja dokler 
suspendirani ne dokaže, da so denarne obveznosti plačali. 
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Kljub zagotovilom sekretarja (g. Boštjana Žnidariča), da bo plačano, do 
danes klub ni poravnal svojih obveznosti do MNZM v višini 859,90€, ravno 
tako ni obvestil VT, da se ne bo  udeležil tekme 12. kroga starejših cicibanov 
U11 A+B, ki bi se morala igrati 1.4.2017 v Pesnici in turnirja mlajših 
cicibanov U9 (skupina rdeči), ki se je odvijal 8.4.2017 v Slivnici. 
 
Zato se v skladu s 2. Odstavkom 55. Člena TP MNZM NK Železničar MB 
zaradi neprihoda na tekmo in turnir preda v disciplinski postopek. 
 
   
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, 13.04.2017          

                                                                             Iztok Strelec, l.r. 
                                                                                               Vodja tekmovanja MNZM 


