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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
 
 
Sklep št.: VT – 36/1819 
 
Nogometna tekma 7. kroga v 1. ligiU15 Starejši dečki MNZ Maribor, med ekipama NK Korotan Prevalje – NŠ 
Dravograd, se napodlagi pisnega sporazuma med kluboma preloži na sredo, 14.11.2018 ob 17.00, na stadion 
NK Korotan Prevalje. 
 
NK Koroška Dravograd se v skladu z 22. členom TP MNZM, za plačilo stroškov povezanih s preložitvijo tekme, 
izstavi račun vvišini 10 EUR. 
 
 
Sklep št.: VT – 37/1819 
 
Na podlagi pojasnil glavnega sodnika in delegata nogometne tekme 5. kroga v 1. članske ligi MNZ Maribor, 
med ekipama ŠD Marjeta na Dravskem polju : NK SRojko Dobrovce, se v zapisniku o odigranem srečanju izbriše 
opomin (rumeni karton) igralcu NK SRojko Dobrovce št. 7. Roku Lubej, saj igralec na omenjenem srečanju ni 
prejel opomina. 
 
Iz pojasnil glavnega sodnika in delegata je bilo tako ugotovljeno, da je pri usklajevanju med omenjenima prišlo 
do nesporazuma, saj je na tekmi opomin prejel igralec št. 7., kluba ŠD Marjeta na Dravskem polju, ki pa je že bil 
vpisan v zapisnik o odigranem srečanju, tako da opomina ni prejel igralec št. 7. kluba NK SRojko Dobrovce. 
 
 
Sklep št.: VT – 38/1819 
 
Na podlagi poročila glavnega sodnika srečanja se nogometna tekma 8. kroga, v 2. članski ligi MNZ Maribor, 
med ekipama FC VOP Prepolje : NK Zlatoličje, v skladu z 96. členom TPr MNZ Maribor, registrira 0 : 3 za NK 
Zlatoličje.  
 
Do prekinitve tekme je prišlo v 75. minuti srečanja zaradi krivde ekipe FV VOP Prepolje, saj je takrat igralec 
omenjenega kluba napadel glavnega sodnika srečanja in tako povzročil prekinitev tekme. 
 
 
Sklep št.: VT – 39/1819 
 
Na podlagi obvestila DNŠ Prevalje, poslanega v soboto 20.10.2018, da bo njihovega kaznovanega glavnega 
trenerja Nika Podvinskega v času kazni začasno zamenjak njihov trner Tin Küzma, ki ima »C« licenco. 
 
Na podlagi 3. odstavka, 38. člena TPr MNZM, se trenerju Tinu Küzma, ki ima veljavno »C« licenco, dovolilo 
voditi člansko ekipo NK Korotan Prevalje v času od dne 20.10.2018, do vključno 28.10.2018. 
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Maribor, 22. 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. 
 


