
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 

MARIBOR 
 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR  
 

mob. št.: 031/782-191 
 

 

 

TRR: 0451-5000-0616-361, davčna številka: 54656567 
matična številka: 5011043, šifra dejavnosti: 93.120 

e-pošta: info@mnzveza-mb.si, 
http://www.mnzveza-mb.si 

 

 

SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 4. 6. 2015 
 

 

VT – 119/1415 

Odpovedana tekma starejših dečkov (skupina za prvaka) 22. kroga med ekipama NK Jarenina in 

NŠ M. Šuler Slovenj Gradec, ki bi morala biti odigrana v soboto, 30. 5. 2015, se po 55. čl. TP 

MNZM registrira z rezultatom 3:0 b.b. za NK Jarenina. Ekipo NŠ M. Šuler Slovenj Gradec se zaradi 

odpovedi tekme preda disciplinskemu sodniku. 

 
VT – 120/1415 

Odpovedana mladinska tekma 18. kroga med ekipama NK Korotan Prevalje in NK Marles hiše, ki 

bi morala biti odigrana v nedeljo, 31. 5. 2015, se po 55. čl. TP MNZM registrira z rezultatom 3:0 

b.b. za NK Korotan Prevalje. Ekipo NK Marles hiše se zaradi odpovedi tekme preda 

disciplinskemu sodniku. 

 
VT – 121/1415 

Odpovedana mladinska tekma 17. kroga med ekipama NK Cerkvenjak in NŠ NK Radlje, ki bi 

morala biti odigrana v sredo, 3. 6. 2015, se po 55. čl. TP MNZM registrira z rezultatom 3:0 b.b. za 

NK Cerkvenjak. Ekipo NŠ NK Radlje se zaradi odpovedi tekme preda disciplinskemu sodniku. 
 

 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in se nakaže na TRR MNZ Maribor, št. SI56 

04515-0000616361. 

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.   
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