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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
 
 

Sklep št.: VT – 28/1819 

 

Zaradi zasedenosti sodnikov na višjem rangu tekmovanja se v soboto 13.10.2018, pričetek spodaj navedene 
tekme prestavi: 
 
- NK Jurovski Dol : Marles hiše v U17 Kadetski ligi MNZ Maribor, se prestavi pričetek tekme na 12:30 uro; 

 
Kluba sta bila o spremembi predhodno obveščena preko elektronske pošte. 
 
 
Sklep št.: VT – 29/1819 

 
Na podlagi obvestila NK Lenart, poslanega v soboto 6.10.2018, da bo njihov glavni trener Miha Čuček na članski 
tekmi omenjenega dne službeno zadržan in da se dovoli vodenje članske ekipe NK AjDAS Lenart trenerju Marku 
Zdravku, ki ima veljavno »C« trenersko licenco.  
 
Na podlagi 3. odstavka, 38. člena TPr MNZM, se je trenerju Marku Zdravku, ki ima veljavno »C« licenco, dovolilo 
voditi člansko ekipo NK AjDAS Lenart na članski tekmi dne 06.10.2018, z ekipo NK Brunšvik. 
 
 
Sklep št.: VT – 30/1819 

 

Nogometna tekma 6. kroga v U13 Mlajši dečki 11 : 11 MNZ Maribor, med ekipama NŠ NK Radlje : NK Malečnik, 
se na podlagi pisnega sporazuma med kluboma preloži na 10.10.2018 ob 17.30, na stadion NK Radlje. 
 
NK Malečnik se v skladu z 22. členom TP MNZM, za plačilo stroškov povezanih s preložitvijo tekme, izstavi račun 
v višini 10 EUR. 
 
 
Sklep št.: VT – 31/1819 

 

Nogometna tekma 6. kroga v U17 Kadetski ligi MNZ Maribor, med ekipama NŠ NK Radlje : NK Pobrežje, se na 
podlagi pisnega sporazuma med kluboma preloži na 10.10.2018 ob 19.00, na stadion NK Radlje. 
 
ŠD Radlje se v skladu z 22. členom TP MNZM, za plačilo stroškov povezanih s preložitvijo tekme, izstavi račun v 
višini 10 EUR. 
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Sklepi vodje tekmovanj MNZ Maribor Stran 2 

Sklep št.: VT – 32/1819 

 

Ekipa najmlajših cicibanov U7 ŠD Starše je neopravičeno izostala iz turnirja U7, kateri je bil organiziran 29. 09. 
2018, na stadionu NK Brunšvik. Ker ŠD Starše v roku 48 ur po organiziranem turnirju ni sporočilo razloga 
izostanka ekipe, se njen izostanek šteje kot neopravičen.  
 
Zaradi izostanka ekipe ŠD Starše iz organiziranega turnirja, se klub ŠD Starše preda disciplinskemu sodniku. 
 
 
Sklep št.: VT – 33/1819 
 
NK Dobrovce je v soboto, 6.10.2018, obvestil vodstvo tekmovanja, da bo njihovega kaznovanega glavnega 
trenerja nadomestil trener Mario Mudri, ki ima C licenco.  
 
Na podlagi 3. odstavka, 38. člena TPr MNZM, se trenerju Mariu Mudri, ki ima veljavno »C« licenco, dovoli voditi 
člansko ekipo NK Dobrovce od dne 6.10.2018 do vključno dne 6.11.2018. 
 
 
Sklep št.: VT – 34/1819 
 
Nogometna tekma 7. kroga v 2. ligi U15 Starejši dečki MNZ Maribor, med ekipama NK Dobrodej Dobrovce – NK 
Maribor, se na podlagi pisnega sporazuma med kluboma preloži na 18.10.2018 ob 16.30, na stadion NK 
Dobrovce. 
 
NK Maribor se v skladu z 22. členom TP MNZM, za plačilo stroškov povezanih s preložitvijo tekme, izstavi račun 
v višini 10 EUR. 
 
 
Sklep št.: VT – 35/1819 
 
NK Dogoše je v sredo, 10.10.2018, obvestil vodstvo tekmovanja, da so se razšli z njihovim glavnim trenerjem in 
da bo njihovo člansko moštvo vodil trener Zoran Zobovič, ki ima C licenco.  
 
Na podlagi 3. odstavka, 38. člena TPr MNZM, se trenerju Zoranu Zobovič, ki ima veljavno »C« licenco, dovoli 
voditi člansko ekipo NK Dogoše od dne 11.10.2018 do vključno dne 11.11.2018. 
 
 

 
Maribor, 12. 10. 2018 
  
                              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 102. 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. 
 


