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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
 
Sklep št.: VT – 9/2021 
 
Predstavnik NK Lenart je 30. 8. 2020 obvestil vodstvo tekmovanja, da zaradi premajhnega števila igralcev iz tekmovanja 
odjavljajo njihovo ekipo NK Lenart v kategoriji U13. 
 
NK Lenart se zaradi odjave ekipe mlajših dečkov U13 preda disciplinskemu sodniku MNZ Maribor. 
 
 
Sklep št.: VT – 10/2021 
 
Predstavnik ŠD Starše je 1. 9. 2020 obvestil vodstvo tekmovanja, da iz tekmovanja odjavljajo njihovo ekipo NK Starše v 
kategoriji U11. 
 
ŠD Starše se zaradi odjave ekipe starejših cicibanov U11 preda disciplinskemu sodniku MNZ Maribor. 
 
Sklep št.: VT – 11/2021 
 
Nogometna tekma 1. kroga v 2. ligi U15 MNZ Maribor, med ekipama NK Slivnica – Spodnja Polskava : NK MB Tabor B, se 
na podlagi pisnega sporazuma med kluboma preloži na 26.9. 2020.  
 
ŠD Slivnica pri Mariboru se v skladu z 23. členom TP MNZM, za plačilo stroškov povezanih s preložitvijo tekme, izstavi 
račun v višini 10 EUR 
 
 

 
 
Maribor, 3. 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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