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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
Sklep št.: VT – 34/2021-2022 
 
Predstavnik NK Rdeči vragi je 1.4.2022 ob 16:00 uri, preko elektronske pošte odpovedal prihod na delegirano veteransko 
tekmo med ekipama NK Jurovski Dol : NK Rdeči vragi v Veteranski ligi SG/MB MNZ Maribor, tekma pa je bila delegirana 
na 1.4.2022 ob 17:30 uri na igrišču NK Jurovski Dol. 
 
Pred in po odpovedi tekme je vodstvo tekmovanja prejelo nasprotujoče si trditve, da bi naj ekipi že dosegle dogovor o 
prestavitvi tekme, dogovor pa se nato ni uveljavil. 
 
Zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin se zadeva preda disciplinskemu sodniku MNZ Maribor, tekma pa se do 
dokončne odločitve disciplinskega sodnika ne registrira.  
 
 
Sklep št.: VT – 35/2021-2022 
 
Predhodno odpovedane tekme v 1. članski in 2. članski ligi MNZ Maribor, ki so bile 2.4.2022 odpovedane zaradi 
vremenskih razmer (snežna odeja, razmočena igrišča), se na podlagi 27. člena TPr MNZ Maribor delegirajo na 4.5.2022 
ob 17:30 uri.  
 
Pod omenjen sklep spadajo tekme, kjer se klubi predhodno niso sami dogovorili o terminu tekme: 
 

1. Članska liga MNZ Maribor 
Starše : Rače 
NK Miklavž : NK Peca 
NK Pohorje : NK Tehnotim Pesnica 
Marles hiše : NŠ Roho VBO 
 

2. Članska liga Maribor 
FC VOP Prepolje : NK MB Tabor 
ŠD BIOSAD Jakob : NK Cerkvenjak 

 
Kluba si še vedno lahko sporazumno določita nov datum igranja, vendar bo soglasje za prestavitev izdano samo, če 
prestavitev ne bo vplivala na regularnost prvenstva (prestavitev na konec prvenstva, itd..). 
 
 
Sklep št.: VT – 36/2021-2022 
 
Pri vpogledu v poročilo glavnega sodnika in zapisnik o tekmi je bilo ugotovljeno, da se nogometne tekma 10. kroga v 2. 
ligi Starejših dečkov U15 MNZ Maribor, med ekipama NK Kovinar : NŠ Slovenj Gradec ni odigrala, ker je bilo igrišče 
zasneženo.  
 
Tekma se na podlagi 27. člena TPr MNZ Maribor delegira na 4.5.2022 ob 18.00 uri, na stadion NK Kovinar Tezno. 
 
Kluba si še vedno lahko sporazumno določita nov datum igranja, vendar bo soglasje za prestavitev izdano samo, če 
prestavitev ne bo vplivala na regularnost prvenstva. 
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 Stran 2 MNZ Maribor 

 
Na podlagi 1. člena Pravilnika MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posebnih 
primerih se stroški neodigrane tekme določijo: 
- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin; 
- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub; 
- stroške sodnika v višini 50% takse plača organizator tekmovanja. 
 
 
Maribor, 5. 4. 2022 
 
 

 
        

               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. 
 
 
 


