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SKLEPI VODJE TEKMOVANJA MNZM 

 
 
 
 
Sklep št.: VT – 48/1718 
 
Vse tekme, ki so delegirane na sredo 1. 11. 2017, se zaradi praznika (dan spomina na mrtve) prestavijo na 
četrtek, 2. 11. 2017. 
 
 V kolikor vam datum ne ustreza, si lahko ob upoštevanju TPr MNZ Maribor, tekmo preložite na drugi termin. 
 
 
Sklep št.: VT – 49/1718 
 
Tekma mlajših dečkov 9. kroga med ekipama NK Dobrodej Dobrovce in ND Marko Šuler SG, ki je bila delegirana 
na sredo 25. 10. 2017, ob 16.00 uri, se na podlagi pisnega sporazuma med kluboma preloži na torek 24. 10. 
2017, ob 16.00 uri. 
 
NS Slovenj Gradec se za plačilo stroškov, povezanih s preložitvijo tekme, v skladu z 22. členom TP MNZM, 
izstavi račun v višini 10 EUR. 
 
 
Sklep št.: VT – 50/1718 
Zveza:  Sklep št.: VT – 47/1718, z dne 17. 10. 2017 
 
Zaradi izstopa mladinske ekipe NK Lenart, se po odigrani 1/3 prvenstva v 2. skupini mladinske lige MNZ 
Maribor, na novo postavi program tekmovanja tako, da se v novo kreirani program upošteva šest preostalih 
moštev. 
 
Sodelujoča moštva v 2. Skupini mladinske lige MNZ Maribor so bila o spremembi obveščena in morajo 
upoštevati novo kreirani razpored. 
 
 
Sklep št.: VT – 51/1718 
 
Ekipa najmlajših cicibanov U7 ŠD Starše, je neopravičeno izostala od turnirja, kateri je bil organiziran 15. 
10. 2017, na stadionu NK Miklavž. Zaradi neupravičenega izostanka njihove ekipe, se klub ŠD Starše preda 
disciplinskemu sodniku MNZ Maribor. 
 
 
Sklep št.: VT – 52/1718 
 
Kadetska tekma 9. kroga med ekipama NŠ Dravograd :  NK Korotan Prevalje, se na podlagi 23. in 26. člena 
TPr MNZ Maribor (Prva liga Telekom Slovenije), preloži v soboto 28. 10. 2017, iz 15.00 ure na 16.30 uro. 
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Sklepi vodje tekmovanja MNZ Maribor Stran 2 

 
Na podlagi 27. člena TP MNZ Maribor, zoper ta sklep ni pritožbe. 
 
 
 
 

 
 
 

Maribor, 20. 10. 2017 
  
 
 
 
                      Domen Majcen, l.r 

Vodja tekmovanja 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. 
 


