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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
 
Sklep št.: VT – 77/1718 
 
Predstavnik NK Paloma Sladki Vrh je v nedeljo, 8. 4. 2018, ob 11.33 uri, preko elektronske pošte sporočil, da se 
njihova kadetska ekipa Paloma Šentilj, ne bo udeležila nogometne tekme med ekipama NŠ Dravograd : Paloma 
Šentilj, ki je bila delegirana za dne 8. 4. 2018, ob 13.00 uri, zaradi tehničnih težav s prevozom.  
 
Vodstvo tekmovanja je nato pozvalo NK Paloma Sladki Vrh, da do torka, 10. 4. 2018, do 12.00 ure, na MNZ 
Maribor dostavi dokazila o tehničnih težavah s prevozom, vendar tega do izdaje sklepa niso storili, zato se njihov 
izostanek šteje za neupravičen. NK Paloma Sladki Vrh se zaradi tega preda disciplinskemu sodniku. 
 
Na podlagi 87. člena TPr MNZ Maribor, se tekma registrira z rezultatom 3 : 0, za NŠ Dravograd. 
 
Na podlagi 3. člena Pravilnika MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v 
posebnih primerih, se stroški neodigrane tekme krijejo: 
 
- stroške organizacije tekme v fiksnem znesku, ki ga na podlagi poročila domačina določi organizator 
tekmovanja, krije gostujoči klub; 
 
Sodnik srečanja je bil o odpovedi tekme pravočasno obveščen, tako da drugi stroški v tem postopku niso nastali. 
 
 

Sklep št.: VT – 78/1718 
 

Predstavnik ND Slovenj Gradec je v nedeljo, 8. 4. 2018, ob 13.54 uri, preko elektronske pošte sporočil, da se 
njihova mladinska ekipa ND Marko Šuler, ne bo udeležila nogometne tekme med ekipama NK MB Tabor : ND 
Marko Šuler, ki je bila delegirana za dne 8. 4. 2018, ob 16.30 uri, zaradi premajhnega števila igralcev. 
 

Na podlagi 87. člena TPr MNZ Maribor, se tekma registrira z rezultatom 3 : 0, za NK MB Tabor. 
 
Na podlagi 3. člena Pravilnika MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v 
posebnih primerih, se stroški neodigrane tekme krijejo: 
 
- stroške organizacije tekme v fiksnem znesku, ki ga na podlagi poročila domačina določi organizator 
tekmovanja, krije gostujoči klub; 
 
Sodniki srečanja so bili o odpovedi tekme pravočasno obveščeni, tako da drugi stroški v tem postopku niso 
nastali. 
 

ND Slovenj Gradec se zaradi odpovedi delegirane tekme, preda disciplinskemu sodniku v nadaljnji postopek. 
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Sklep št.: VT – 79/1718 
 

Predstavnik ND Slovenj Gradec je v nedeljo, 8. 4. 2018, ob 14.04 uri, preko elektronske pošte sporočil, da zaradi 
nezainteresiranosti oziroma neresnosti igralcev, iz nadaljnjega tekmovanja odjavljajo njihovo kadetsko ekipo. 
 
Na podlagi 6. odstavka 90. člena TPr MNZ Maribor, se vsi dosedanji rezultati ekipe ND Marko Šuler, v 1. Skupini 
U17 Kadetske lige MNZ Maribor, priznajo, preostale tekem pa se ne delegirajo.  
 
Zaradi izstopa kadetske ekipe ND Slovenj Gradec iz tekmovanja, se klub ND slovenj Gradec preda disciplinskemu 
sodniku v nadaljnji postopek. 
 

 
 
 

 
 

Maribor, 11. 4. 2018 
  
 
 
                              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. 
 


