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SKLEP VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
Sklep št.: VT – 6/1920 
 
Na podlagi poročila glavnega sodnika in 100. člena TPr MNZ Maribor, se nogometna tekma 1. kroga v 2. ligi Starejši 
dečki U15 MNZ Maribor, med ekipama NK Malečnik 2 : NK Starše, ki je bila odigrana 4. 9. 2019, registrira z 
rezultatom 3 : 0 za ekipo NK Malečnik 2, saj sta za ekipo NK Starše nastopila igralca, ki nista imela pravice nastopa.  
 
Na tekmi sta nastopila igralca Tim Svetej, reg. št.: 101870 in Oskar Poš, reg. št.: 94951, ki na tekmi nista imele 
pravice nastopa. Tim Svetej je pravico nastopa za ŠD Starše pridobil dne 6. 9. 2019, Oskar Poš pa je registriran 
igralec NK Aluminij.  
 
Igralca sta se glavnemu sodniku pred srečanjem izkazala z osebnim dokumentom, vendar jih glavni sodnik preko 
sistema Regista ni mogel vnesti v zapisnik tekme, zato jih je na zapisnik vpisal ročno. 
 
ŠD Starše se preda v nadaljnji postopek disciplinskemu sodniku MNZ Maribor. 
 
 

 
 
 
Maribor, 6. 9. 2019 

         
       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 106. čl. TP MNZM/. Rok za pritožbo zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih 
/8/ dneh od prejema sklepa oz. od objave sklepa /104. 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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