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SKLEPA VODJE TEKMOVANJ MNZM 
 
Sklep št.: VT – 81/1819 
 
NK Dravograd je na podlagi razporeda MNZ Maribor nameraval dne 17.06.2019, organizirati turnir za Najmlajše 
cicibane U7, vendar zaradi zasedenosti ekipe U7 NK Korotan Prevalje na omenjen dan, turnirja niso izpeljali in so 
ga prestavili.  
 
NK Dravograd je tako določil nov termin za izpeljavo turnirja in sicer 19.06.2019, kamor so bile pravočasno, preko 
poslanih elektronskih pošte dne 12.06.2019, povabljene ekipe NK Peca, ND Slovenj Gradec in NK Korotan Prevalje. 
Turnirja se ekipi ND Slovenj Gradec in NK Korotan Prevalje nista udeležili, sta pa ponovno organizatorju turnirja 
sporočili, da se zaradi zadržanost otrok ne moreta udeležiti turnirja. Opravičila na MNZ Maribor nista posredovali. 
 
Zaradi neprihoda ekip U7 ND Slovenj Gradec in U7 NK Korotan Prevalje na organiziran turnir U7 dne 19.06.2019, 
se kluba ND Slovenj Gradec in Društvo NŠ Prevalje predata v nadaljnji postopek DS MNZ Maribor. 
 
Sklep št.: VT – 82/1819 
 
NK Dobrovce bi moral na podlagi razporeda MNZ Maribor, v pomladanskem delu prvenstva organizirati turnir za 
Najmlajše cicibane U7, vendar turnirja ni organiziral.  
 
Na podlagi razporeda MNZ Maribor, bi moral klub v obdobju od 22.04.2019 do 28.04.2019, organizirati turnir za 
Najmlajše cicibane U7. Na turnir so bile določene ekipe NK Dobrovce, NK Brunšvik, NK Starše in ŠD Marjeta.  
 
NK Dobrovce je bil s strani MNZ Maribor večkrat pozvan (elektronske pošte dne 5.6.2019, 17.6.2019, 20.6.2019, 
21.6.2019 in 26.6.2019) da na MNZ Maribor dostavi skupinsko fotografijo ekip in prijavne liste ekip, za 
organiziran turnir v obdobju od 22.04.2019 do 28.04.2019, vendar navedenega ni storil. 
 
Na podlagi skupinske fotografije ekip in prijavnih listov ekip lahko vodstvo tekmovanja ugotovi, ali je bil turnir 
organiziran ali ne. NK Dobrovce na podlagi več pozivov ni dostavil dokazil o organizaciji turnirja, zaradi česar se 
šteje, da klub ni organiziral določenega turnirja. 
 
Zaradi ne organiziranja po razporedu določenega turnirja Najmlajših cicibanov U7 , se klub NK Dobrovce preda v 
nadaljnji postopek DS MNZ Maribor. 
 

Maribor, 3. 7. 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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