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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
 
Sklep št.: VT – 53/1819 
 
Predstavnik NK Tezno Maribor je dne 31. 1. 2019, preko elektronske pošte sporočil, da zaradi odhoda večjega 
števila igralcev, odjavljajo njihovo mladinsko ekipo NK Kovinar Tezno iz mladinske lige MNZ Maribor.  
 
Zaradi izstopa mladinske ekipe NK Kovinar Tezno iz Mladinske lige MNZ Maribor, se NK Tezno Maribor preda v 
nadaljnji postopek disciplinskemu sodniku MNZ Maribor.  
 
V Mladinski ligi MNZ Maribor je bil vzpostavljen enokrožni sistem tekmovanja, s kasnejšo delitvijo lige na dve 
skupini. Mladinska ekipa NK Kovinar Tezno je v prvem delu odgirala 11. krogov od predvidenih 13. krogov, tako 
da je prenehala tekmovati po odigranih več kot 2/3 prvega dela lige.  
 
Mladinski nogometni tekmi: 
 

- 12. kroga med ekipama NK Kovinar Tezno : Marles hiše; 
- 13. kroga med ekipama Fužinar : NK Kovinar Tezno; 

 
se v skladu z 91. členom Tpr MNZ Maribor, po uradni dolžnosti registrirata z rezultatom 3 : 0 za Marles hiše in 
3 : 0 za Fužinar. 
 
 
Sklep št.: VT – 54/1819 
 
Predstavnik ŠD Zlatoličje je dne 5. 2. 2019, preko elektronske pošte sporočil, da zaradi odhoda večjega števila 
igralcev, odjavljajo njihovo člansko ekipo NK Zlatoličje iz članske lige MNZ Maribor.  
 
Zaradi izstopa članske ekipe NK Zlatoličje iz 2. članske lige MNZ Maribor, se nogometni klub ŠD Zlatoličje preda 
v nadaljnji postopek disciplinskemu sodniku MNZ Maribor.  
 
Ekipa NK Zlatoličje je prenehala tekmovati po končanem jesenskem delu sezone, z eno neodigrano nogometno 
tekmo jesenskega dela sezone. Na podlagi 2. odstavka 91. člena Tpr MNZ Maribor, se vsi doseženi rezultati v 
jesenskem delu sezone NK Zlatoličje priznajo, ostale predvidene tekme pa se ne delegirajo.  
 
Zaostala nogometna tekma 11. kroga, med ekipama NK Zlatoličje : NK Miklavž, se v skladu z 91. členom TPr 
MNZ Maribor po uradni dolžnosti registrira z rezultatom 3 : 0 za NK Miklavž.  
 
 
Sklep št.: VT – 55/1819 
 
V 2. članski ligi MNZ Maribor trenutno tekmuje 12. ekip, tekmovalni sistem pa je nastavljen na 14 ekip, kar 
pomeni, da dve ekipi na krog nimata nasprotnika in sta prosti.  
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Sklepi vodje tekmovanj MNZ Maribor Stran 2 

 
Zaradi lažje organizacije lige in hitrejšega končanja prvenstva, se tekmovalni sistem v pomladanskem delu lige 
spremeni na 12 ekip, tako da nobena ekipa ne bo prosta.  
 
 
Sklep št.: VT – 56/1819 
 

Predstavnik NK Dobrovce je dne 21. 2. 2019, preko elektronske pošte sporočil, da zaradi odhoda večjega števila 
igralcev, odjavljajo njihovo ekipo mlajših dečkov iz U13 11:11 lige MNZ Maribor.  
 
Zaradi izstopa ekipe NK Dobrovce-Železničar iz lige U13 11:11 MNZ Maribor, se NK Dobrovce preda v nadaljnji 
postopek disciplinskemu sodniku MNZ Maribor.  
 
Ekipa U13 NK Dobrovce je prenehala tekmovati po končanem jesenskem delu sezone, tako da se na podlagi 2. 
odstavka 91. člena Tpr MNZ Maribor, vsi doseženi rezultati v jesenskem delu sezone ekipe NK Dobrovce-
Železničar priznajo, ostale predvidene tekme pa se ne delegirajo.  
 
 

 
Maribor, 1. 3. 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 102. 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. 
 


