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SKLEP  VODJE TEKMOVANJ,  29.3.2017 
  
 
VT – 85/1617  
 
Klub NK ŽELEZNIČAR MB je z dopisom dne 28.3.2017 obvestil vodstvo 
tekmovanja, da  odstopa od tekmovanja z ekipo članov, ki nastopajo v 2. 
članski ligi MNZM , kar je prekršek po 25. členu DP MNZM.  
 

Na osnovi 4. četrtega odstavka 58. Člena TP MNZM se ekipi, ki preneha 

tekmovati, preden odigra polovico tekem v pomladanski sezoni, rezultati 

jesenske sezone priznajo, za odigrane tekme v pomladanski sezoni pa se 

šteje, da niso bile odigrane in se preostale tekme ne delegirajo. 

 

NK ŽELEZNIČAR MB se preda v disciplinski postopek.     
 

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, 29.03.2017          
 

                                                                             Iztok Strelec, l.r. 
                                                                                               Vodja tekmovanja MNZM 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/
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SKLEP  VODJE TEKMOVANJ,  29.3.2017 
  
 
VT – 86/1617  
 
Klub ŠD RADVANJE je s SMS sporočilom dne 29.3.2017 obvestil vodstvo 
tekmovanja, da  odstopa od tekmovanja z ekipo mlajših dečkov U13, ki 
nastopajo v ligi U13-1 , kar je prekršek po 25. členu DP MNZM.  
 

Na osnovi 2. odstavka 58. Člena TP MNZM se ekipi, ki preneha tekmovati po 

končani jesenski sezoni, vendar pa pred prvim krogom pomladanske 

sezone, do tedaj doseženi rezultati priznajo. 

 

ŠD RADVANJE se preda v disciplinski postopek.  
    

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, 29.03.2017          
 

                                                                             Iztok Strelec, l.r. 
                                                                                               Vodja tekmovanja MNZM 
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