
 

 
 

Št. seje: 09/1213 – VT 
Celje, 24.10.2012 
 
 

SKLEPI VODSTVA TEKMOVANJA MNZ CELJE 
 

Vodja tekmovanja MNZ Celje, je v skladu s III. in IX. poglavjem Tekmovalnega pravilnika 
Nogometne zveze Slovenije sprejel (TP NZS) naslednji 
 

 
SKLEP št. 111/1213 

  
Vse tekme 9. kroga MČL Golgeter, odigrane 20.10.2012, se registrirajo z doseženimi 
rezultati. 
 

SKLEP št. 112/1213  
 

Vse tekme 9. kroga MML, odigrane 21.10.2012, se registrirajo z doseženimi rezultati. 
 

SKLEP št. 113/1213  
 

Vse tekme 9. kroga 1. LSD, odigrane 19.10.2012 in prestavljena tekma 8. kroga med 
ekipama NK Šmartno 1928 : NK Brežice, odigrana 17.10.2012, se registrirajo z 
doseženimi rezultati. 

 
SKLEP št. 114/1213  

 
Vse tekme 9. kroga 2. LSD – skupina A, odigrane 19.10. in 20.10.2012 in prestavljena 
tekma 8. kroga med ekipama Zreče : Mons Claudius, odigrana 17.10.2012, se registrirajo 
z doseženimi rezultati. 

 
SKLEP št. 115/1213  

 
Obe tekmi 9. kroga 2. LSD – skupina B, odigrani 19.10.2012, se registrirata z doseženimi 
rezultati. 
 

SKLEP št. 116/1213  
 

Vse tekme 9. kroga 1. LMD, odigrane 21.10.2012, se registrirajo z doseženimi rezultati. 
 
 



 

 
 

SKLEP št. 117/1213  
 

Obe tekmi 9. kroga 2. LMD, odigrani 21.10.2012, se registrirata z doseženimi rezultati. 
 

SKLEP št. 118/1213  
 

Vse tekme 9. kroga 3. LMD – skupina A, odigrane 21.10.2012, se registrirajo z doseženimi 
rezultati. 

 
SKLEP št. 119/1213  

 
Vse tekme 9. kroga 3. LMD – skupina B, odigrane 21.10.2012, se registrirajo z doseženimi 
rezultati. 

 
SKLEP št. 120/1213  

 
Vse tekme 7. kroga U8 in U10A, odigrane 20.10 in 21.10.2012, se registrirajo z 
doseženimi rezultati. 

 
SKLEP št. 121/1213  

 
Vse tekme 7. kroga U8 in U10B, odigrane 20.10.2012,  se registrirajo z doseženimi 
rezultati. 

 
SKLEP št. 122/1213  

 
Vse tekme 7. kroga U8 in U10C, odigrane 18.10. in 20.10.2012, se registrirajo z 
doseženimi rezultati. 

 
SKLEP št. 123/1213  

 
Obe tekmi 7. kroga U8 in U10D, odigrani 20.10.2012, se registrirata z doseženimi rezultati. 
 

SKLEP št. 124/1213  
 

Obe tekmi 7. kroga U10E, odigrani 20.10.2012, se registrirata z doseženimi rezultati. 
 
 
 

Vodja tekmovanja MNZ Celje 
Vlado Močnik, l.r. 

 



 

 
 

 
PRAVNI POUK: 
Zainteresirani klub ima pravico do pritožbe na tekmo (67. člen TP NZS). Pritožbo z ustrezno 
obrazložitvijo je potrebno vložiti vodstvu tekmovanja pisno v dveh dneh po odigrani tekmi. 
Pritožbo zoper sklepe vodje tekmovanja je potrebno vložiti pisno v osmih (8) dneh od prejema 
sklepa (69. člen TP NZS). 
Pritožba na tekmo in sklep vodje tekmovanja je vložena pravočasno, če je oddana zadnji dan 
pritožbenega roka priporočeno po pošti na IO MNZ Celje in je v tem roku plačana tudi pritožbena 
taksa na TRR v višini 400 €, potrdilo o vplačilu pa priloženo k pritožbi. 
Zoper odločitve vodje tekmovanja v zvezi z organizacijo tekmovanja (tekmovalni koledar, žreb 
tekmovalnih parov, delegiranje tekem, preložitev tekem …), ki jih definirajo 9., 10., 11., 12., 13., 
14., 15., in 16. člen TP NZS NI pritožbe (17. člen TP NZS). 
 
 


