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SKLEP  VODJE TEKMOVANJ,  18.4.2017 
  
 

VT – 92/1617  
 
Zaradi sovpadanja delegiranja tekem starejših dečkov U15-1, kadetov, 
mladincev in članov NK KOROTAN PREVALJE na isti dan, to je v sredo, 
26.4.2017 na stadionu Ugasle peči – umetna trava, se bodo tekme delegirale 
v skladu s 6. Odstavkom 11. Člena TP MNZM, kot sledi:   
 

- mladinska tekma NK KOROTAN PREVALJE : NK DRAVOGRAD/SG        
v sredo, 26.4.2017 ob 14.30 uri   

- tekma starejših dečkov U15-1 NK KOROTAN PREVALJE : NK PALOMA 
v četrtek, 27.4.2017 ob 14.00 uri 

- tekma kadetov NK KOROTAN PREVALJE : NK KOVINAR TEZNO            
v četrtek, 27.4.2017 ob 17.00 uri 

 
Na ta sklep pritožba ni možna, zato je sklep dokončen. 
 

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, 18.04.2017          
 

                                                                             Iztok Strelec, l.r. 
                                                                                               Vodja tekmovanja MNZM 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/
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SKLEP  VODJE TEKMOVANJ,  18.4.2017 
  
 

VT – 93/1617  
 
Zaradi sovpadanja delegiranja tekem kadetov in mladincev NK KUNGOTA 
na isti dan, to je v sredo, 26.4.2017 na stadionu v Kungoti, se tekma 
mladincev NK KUNGOTA : NK RADLJE delegira v skladu s 6. Odstavkom 11. 
Člena TP MNZM  v četrtek, 27.4.2017 ob 16.30 uri. 
 
Na ta sklep pritožba ni možna, zato je sklep dokončen. 
 

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, 18.04.2017          
 

                                                                             Iztok Strelec, l.r. 
                                                                                               Vodja tekmovanja MNZM 
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