
 

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 

 

 

 
 

SKLEPI  VODJE TEKMOVANJ, 23.2.2017 
 
VT – 54/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se DTV PARTIZAN FRAM preda 

disciplinskemu sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 

562,50€. 

 

VT – 55/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se KMN BENEDIKT  preda disciplinskemu 

sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 834,00€. 

 

VT – 56/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se ND DRAVINJA (Slovenske Konjice) 

preda disciplinskemu sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v 

višini 125,00€. 

 

VT – 57/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se NK DUPLEK preda disciplinskemu 

sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 62,00€. 

 

VT – 58/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se NK KOROŠKA DRAVOGRAD preda 

disciplinskemu sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 

102,00€. 
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VT – 59/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se NK MONS CLAUDIUS (Rogatec) preda 

disciplinskemu sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 

72,00€. 

 

VT – 60/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se NK PALOMA preda disciplinskemu 

sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 353,03€. 

 

VT – 61/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se NK POHORJE preda disciplinskemu 

sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 596,39€. 

 

VT – 62/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se NK ŠENTILJ preda disciplinskemu 

sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 119,00€. 

 

VT – 63/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se NK ŽELEZNIČAR preda disciplinskemu 

sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 859,90€. 

 

VT – 64/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se ŠD BREZJE preda disciplinskemu 

sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 834,00€. 

 

VT – 65/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se ŠD JAKOBSKI DOL preda 

disciplinskemu sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 

657,00€. 

 

 



 

VT – 66/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se ŠD PARTIZAN PESNICA preda 

disciplinskemu sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 

245,00€. 

 

VT – 67/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se ŠD RADVANJE preda disciplinskemu 

sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 1.395,00€. 

 

VT – 68/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se ŠD SV. JURIJ JUROVSKI DOL preda 

disciplinskemu sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 

168,58€. 

 

VT – 69/1617  
 
Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se ŽNK SLOVENJ GRADEC preda 

disciplinskemu sodniku zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM v višini 

416,00€. 

 

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.  
 

Maribor, 23.02.2017          
 

                                                                             Iztok Strelec, l.r. 
                                                                                               Vodja tekmovanja MNZM 


