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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ MNZM 
 
Sklep št.: VT – 23/2021 
 
Pri vpogledu v zapisnik odigrane tekme 1. kroga Mladinske lige MNZ Maribor, med ekipama NK Pobrežje : NK Korotan 
Prevalje, je bilo ugotovljeno, da so za ekipo NK Pobrežje nastopili štirje (4) igralci, ki nimajo državljanstva držav EU. 
Rezultat tekme je bil 1 : 3 za NK Korotan Prevalje. 
 
NK Pobrežje Maribor se preda v nadaljnji postopek DS MNZ Maribor. 
 
 
Sklep št.: VT – 24/2021 
 
Predstavnik NK MB Tabor je 21.9.2020 preko elektronske pošte sporočil, da odjavljajo njihovo ekipo starejših cicibanov 
U11 iz skupine U11 7:7 – 2. skupina.  
 
NK MB Tabor se preda v nadaljnji postopek DS MNZ Maribor. 
 
 
Sklep št.: VT – 25/2021 
 
Na podlage naše poizvedbe nam je ND Slovenj Gradec odgovorilo, da ekipa NK Fužinar U7 ni bila prisotna na turnirju, 
katerega je organiziral klub ND Slovenj Gradec dne 11.09.2020. 
 
KNK Fužinar se preda v nadaljnji postopek DS MNZ Maribor. 
 
 
Sklep št.: VT – 26/2021 
 
Pri vpogledu v zapisnike o odigranih tekmah ekipe NK Fram na turnirju U7, katerega je organiziral klub ŠD  pri Mariboru  
dne 17.09.2020 je bilo ugotovljeno, da ima ekipa NK Fram v zapisnike vpisane samo 3 igralce. Preostalih igralcev ni bilo 
mogoče vpisati, saj še niso bili registrirani. 
 
DTV Partizan Fram se preda v nadaljnji postopek DS MNZ Maribor 

Maribor, 26. 9. 2020        
                

     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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