
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 

MARIBOR 
 

 
Engelsova ulica 6, 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 

 

  
 

SKLEPA  VODJE TEKMOVANJ,  15.5.2017 
  
 

VT – 102/1617  
 
Dne 7.5.2017 je bila ob 12.20 uri (s strani g. Boštjana Veličkega), pismeno 
odpovedana mladinska tekma 23. kroga MARLES HIŠE : PALOMA, zaradi 
obolelosti večjega števila igralcev ekipe NK PALOMA (naknadno dostavljena 
zdravniška potrdila). Zato se tekma 23. kroga mladinske lige MARLES HIŠE : 
PALOMA, ki bi se morala odigrati 7.5.2017 ob 17.00 uri, na osnovi 6. 
odstavka 11. člena in 14. člena TP MNZM, preloži na prosti termin obeh 
ekip, to je četrtek, 25.5.2017 ob 17.30 uri na igrišču v Limbušu.  
 
Na ta sklep pritožba ni možna, zato je sklep dokončen. 
 
 
VT – 103/1617  
 
NK CERKVENJAK  (g. Žmavc Dejan) je v petek, 12.5.2017 ob 21:39 uri z 
elektronsko pošto (zaradi pomanjkanja igralcev U15)  odpovedala prihod   
na tekmo 21. kroga starejših dečkov U15-2  NK LENART : NK CERKVENJAK. 
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 – 103/1617  
 
NK PECA je v soboto, 13.5.2017 ob 21:04 uri z elektronsko pošto (zaradi 
pomanjkanja igralcev U13)  odpovedala prihod   na tekmo 19. kroga mlajših 
dečkov U13-1  NK MARIBOR 2 : NK PECA, ki bi se morala odigrati 14.5.2017 
ob 10.00 uri v Ljudskem vrtu na umetni travi. Ker ekipa ni prišla na tekmo 
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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 so bili o odpovedi tekme pravočasno obveščeni s strani kluba in 
VT, tako da ni nastalo dodatnih stroškov.  
 

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, 15.05.2017          
 

                                                                             Iztok Strelec, l.r. 
                                                                                               Vodja tekmovanja MNZM 


