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SKLEPA VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
 
Sklep št.: VT – 19/1920 
 
ŠD Marjeta na Dravskem polju je zaprosila vodstvo tekmovanja, da bi zaradi kazni njihovega glavnega trenerja, 
člansko moštvo ŠD Marjeta na Dravskem polju dne 13.10.2019, na tekmi med ŠD Marjeta na Dravskem polju : NK 
Asfalsterstvo Brus Malečnik, vodil trener Radenko Valentič, ki ima licenco C. 
 
Na podlagi 3. odstavka 39. člena TPr MNZM, se trenerju Radenku Valentiču , ki ima veljavno »C« licenco, dovoli 
voditi člansko ekipo ŠD Marjeta na Dravskem polju dne 13.10.2019. 
 
 
Sklep št.: VT – 20/1920 
 
Predstavnik NK Šentilj je 9. 10. 2019, preko e-pošte obvestil vodstvo tekmovanja, da zaradi pomanjkanja igralcev 
klub izstopa z mladinsko ekipo NK Šentilj iz mladinskega tekmovanja MNZ Maribor. 
 
Na podlagi prvega odstavka 91. člena TPr MNZ Maribor, se vsi dosedanji rezultati mladinske ekipe NK Šentilj 
brišejo, nadaljnje tekme pa se ne delegirajo. 
 
Zaradi izstopa njihove mladinske ekipe, se klub NK Šentilj preda disciplinskemu sodniku 
 
 
 

 
 
 
Maribor, 11. 10. 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. 
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