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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
Sklep št.: VT – 73/1819 
 
Iz zapisnika tekme 25. kroga v 1. ligi U15 NZS (Maribor : Miklavž) in zapisnika tekme 21. kroga v 1. ligi U15 MNZ 
Maribor (NK Miklavž : NK Malečnik) je razvidno, da so igralci NK Miklavž na tekmi tekmovanja NZS, v istem 
tekmovalnem vikendu, igrali več kot 25% igralnega časa, zato na tekmi MNZ niso imeli pravice nastopa (drugi 
odstavek 66. člen Tpr MNZ Maribor).  
 
Igralci so na tekmi NZS igrali: 
 
- Tai Kolar igral 53 minut - 75% 

- Anej Cvikl igral 36 minut - 51% 

- Anej Kirbiš igral 36 minut - 51% 

- Matic Koren igral 70 minut – 100% 

- Lan Rudolf igral 36 minut – 51% 

- Anej Gabor igral 70 minut – 100% 

- Nik Volmajer igral 70 minut – 100% 

- Žan Rajh igral 70 minut – 100% 

- Žiga Volovšek igral 34 minut – 48% 

- Nino Vedlin igral 40 minut – 57% 

 

Na podlagi 100. člena TPr MNZ Maribor, se tekma 21. kroga v 1. ligi U15 MNZ Maribor, med ekipama NK Miklavž 
: NK Malečnik registrira z rezultatom 3 : 0 za ekipo NK Malečnik, klub NK Miklavž pa se preda v nadaljnji postopek 
DS MNZ Maribor. 
 
 
Sklep št.: VT – 74/1819 
 
MNZ Maribor je 18.05.2019 organizirala prireditev Dan nogometa v ŠP Tabor, na kateri je bila obvezna udeležba 
za vse prijavljene ekipe kategorij U7 in U9 v ligah MNZ Maribor. MNZ Maribor je klube večkrat pisno pozivala na 
udeležbo, saj omenjen vikend ni bilo delegiranih tekem. 
 
Ekipa U7 NK Korotan, kluba DNŠ Prevalje, se je opravičila na dan prireditve preko trenerja ekipe U9 NK Korotan 
Prevalje z razlogom, da sta dva igralca zbolela in da ne morejo priti. 
 
Predstavnik ekipe U9 ŠD Starše, kluba ŠD Starše je 15.05.2019 preko elektronske pošte sporočil, da se njihova 
ekipa ne bo udeležila prireditve, saj ima trener službene obveznosti, prav tako pa je del članske ekipe, ki ima tekmo 
v Črni na Koroškem. 
 
Ekipa U7 NK Rošnja Loka, kluba ŠD Loka – Rošnja in ekipa U9 NK Fram, kluba DTV Partizan Fram pa nista opravičili 
neprihoda. 
 
Zaradi neprihoda ekip klubov DNŠ Prevalje, ŠD Starše, ŠD Loka - Rošnja in DTV Partizan Fram, se klubi predajo v 
nadaljnji postopek DS MNZ Maribor. 
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 Stran 2 MNZ Maribor  Stran 2 MNZ Maribor 

 
Sklep št.: VT – 75/1819 
 
Nogometna tekma 19. kroga v U17 Kadetski ligi MNZ Maribor, med ekipama NK Miklavž : NŠ Šentilj, se je na 
podlagi pisnega sporazuma med kluboma preložila na 23.05.2019, ob 17.30, na stadion NK Miklavž. 
 
NK Šentilj se v skladu z 23. členom TP MNZM, za plačilo stroškov povezanih s preložitvijo tekme, izstavi račun v 
višini 10 EUR.  
 
 
Sklep št.: VT – 76/1819 
 
Tekmovanje v ligah MNZ Maribor se zaključi v nedeljo, 23. 6. 2019. Do takrat morajo biti odigrane in v Registo 
vnesene tudi vse tekme, kjer ni delegiranih sodnikov, drugače se bo štelo, da tekma ni bila odigrana, klub domačin 
pa bo predan disciplinskemu sodniku. 
 
 
 
 

 
 
 
Maribor, 24. 5. 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. 
 


