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SKLEPI VODJE TEKMOVANJA MNZM 

 
 
 
 
Sklep št.: VT – 23/1718 
 
 
NK Paloma Šentilj dne 7. 9. 2017, na nogometni tekmi 1. kroga, v 1. skupini U17 Kadetske lige MNZ Maribor, 
med ekipama NK MB Tabor : Paloma Šentilj, ni zagotovil trenerja z veljavno licenco za vodenje kadetske ekipe, 
zato se ekipo preda disciplinskemu sodniku.  
 
 
Sklep št.: VT – 24/1718 
 
 
NK Slivnica dne 9. 9. 2017, na nogometni  tekmi 1. kroga, v 1. skupini Starejši cicibani U11 MNZ Maribor, med 
ekipama Jakobski dol : NŠ Slivnica – Hoče, ni zagotovil trenerja z veljavno licenco za vodenje ekipe starejših 
cicibanov, zato se ekipo preda disciplinskemu sodniku. 
 
 
Sklep št.: VT – 25/1718 
 
 
NK Pohorje dne 10. 9. 2017, na nogometni  tekmi 1. kroga, v ligi U11 Starejši cicibani 9:9 MNZ Maribor, med 
ekipama NK Kungota : K Pohorje 2, ni zagotovil trenerja z veljavno licenco za vodenje ekipe starejših cicibanov, 
zato se ekipo preda disciplinskemu sodniku. 
 
 
Sklep št.: VT – 26/1718 
 
 
NK Dobrovce dne 10. 9. 2017, na nogometni  tekmi 1. kroga, v ligi U9 Mlajši cicibani Dravsko polje, med 
ekipama NK Dobrovce : ŠD Starše, ni zagotovil trenerja z veljavno licenco za vodenje ekipe mlajših cicibanov, 
zato se ekipo preda disciplinskemu sodniku. 
 
 
Sklep št.: VT – 27 /1718 
 
 
NK Dobrovce dne 10. 9. 2017, na nogometni  tekmi 1. kroga, v ligi U11 Starejši cicibani 9:9 MNZ Maribor, med 
ekipama NK Lenart : MM VAR Dobrovce, ni zagotovil trenerja z veljavno licenco za vodenje ekipe starejših 
cicibanov, zato se ekipo preda disciplinskemu sodniku. 
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Sklep št.: VT – 27 /1718 
 
Na podlagi 23. in 26. člena TP MNZ Maribor (Dekleta - U17 NZS) se naslednje tekme NK Fužinar: 
 

- tekma 3. kroga v 2. ligi U15 Starejši dečki MNZ Maribor, med ekipama Fužinar : NK Rače, preloži iz 
nedelje 17. 9. 2017, 16.30 ure, na nedeljo 17. 9. 2017, 13.00 uro, 

- tekma  5. kroga v 2. ligi U15 Starejši dečki MNZ Maribor, med ekipama Fužinar : NK Maribor 2, preloži 
iz nedelje 1. 10. 2017, 16.00 ure, na nedeljo 1. 10. 2017, 12.00 uro, 

- tekma  5. kroga v ligi U13 Starejši dečki 11:11 MNZ Maribor, med ekipama Fužinar : NK Maribor, 
preloži iz nedelje 1. 10. 2017, 11.00 ure, na nedeljo 1. 10. 2017, 10.00 uro,  

 
Na podlagi 27. člena TP MNZ Maribor, zoper ta sklep ni pritožbe. 
 
 
Sklep št.: VT – 27 /1718 
 
 
ND Marko Šuler SG dne 10. 9. 2017, na nogometni  tekmi 2. kroga, v ligi U13 Mlajši dečki 11:11 MNZ Maribor, 
med ekipama NŠ Jarenina - Pesnica : ND Marko Šuler SG, ni zagotovilo trenerja z veljavno licenco za vodenje 
ekipe mlajših dečkov, zato se ekipo preda disciplinskemu sodniku. 
 
 
Sklep št.: VT – 28 /1718 
 
 
NK MB Tabor dne 10. 9. 2017, na nogometni  tekmi 2. kroga, v 1. skupini Mladinske lige U19 MNZ Maribor, 
med ekipama NK Malečnik : NK MB Tabor, ni zagotovil trenerja z veljavno licenco za vodenje mladinske ekipe, 
zato se ekipo preda disciplinskemu sodniku. 
 
 
Sklep št.: VT – 29 /1718 
 
 
NK Slivnica dne 10. 9. 2017, na nogometni  tekmi 1. kroga, v ligi Dravsko polje – U9 Mlajši cicibani MNZ 
Maribor, med ekipama NŠ ROHO : NŠ Slivnica - Hoče, ni zagotovil trenerja z veljavno licenco za vodenje ekipe 
mlajših cicibnaov, zato se ekipo preda disciplinskemu sodniku. 
 
 
 
Sklep št. VT –30/1718 
 
 
NK Slivnica je dne 12. 9. 2017, sporočila vodstvu tekmovanja, da so se razšli z glavnim trenerjem Dragom 
Repina in naprošajo vodstvo tekmovanja, da se, dokler ne najdejo drugega trenerja, omogoči vodenje članske 
ekipe trenerju Živan-u Gagovič, ki ima »C« licenco.  
 
Na podlagi 3. odstavka, 38. člena TPr MNZM, se trenerju Živan-u Gagovič, ki ima veljavno »C« licenco, dovoli za 
največ 30 dni, torej do vključno 12. 10. 2017, voditi člansko ekipo NK Slivnica na članskih prvenstvenih tekmah.  
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Maribor, 14. 9. 2017 
  
 
 
 
                      Domen Majcen, l.r 

Vodja tekmovanja 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. 
 


