
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR 

Engelsova ulica 6 / SI-2000 Maribor 

TRR: SI56 6100 0000 8794 367 / DŠ: 54656567 / MŠ: 5011043000 

T: 031 782 191 / E: info@mnzmaribor.si / I: www.mnzmaribor.si  
 

 

                                            

 
SKLEPA VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
 
Sklep št.: VT – 11/2022-2023 
 
Ekipa NK Malečnik se ni udeležila turnirja U7 kategorije, katerega je 20.09.2022 organiziral klub NK Tezno. Klub NK Tezno 
je 14.09.2022 klub NK Malečnik preko elektronske pošte obvestil in povabil na omenjen turnir. 
 
Zaradi neudeležbe ekipe NK Malečnik na turnirju U7, se klub preda disciplinskemu sodniku MNZ Maribor. 
 
 
Sklep št.: VT – 12/2022-2023 
Zveza: Sklep VT – 9/2022-2023; Sklep NDS št. 6/2223 
 
Na podlagi ugotovitve namestnika disciplinskega sodnika MNZ Maribor, da je na tekmi 4. kroga v 2. članski ligi MNZ 
Maribor, med ekipama Picerija Lili Slivnica : FC VOP Prepolje, nastopal za ekipo Slivnice igralec, ki ni imel pravice 
nastopa, se tekma na podlagi 100. člena TPr MNZ Maribor registrira z rezultatom 3 : 0 za FC VOP Prepolje. 
 
 
 
 
 

 
 
Maribor, 27. 09. 2022 
 
 

         
               Domen Majcen, l.r 

Vodja tekmovanj MNZ Maribor 
 

 

 

 

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 oziroma je v zgornjem roku poslana na uradni elektronski naslov MNZ Maribor 
104. čl. TP MNZM. Rok za pritožbo zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih /8/ dneh od prejema sklepa oz. od 
objave sklepa /106. 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 oziroma je v zgornjem roku poslana na uradni elektronski naslov MNZ Maribor. 
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