
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA MARIBOR 

Engelsova ulica 6 / SI-2000 Maribor 

TRR: SI56 6100 00008794 367 / DŠ: 54656567 / MŠ: 5011043000 

T: 031 782 191 / E: info@mnzveza-mb.si/ I: www.mnzveza-mb.si 
 

 

 
 

SKLEPI VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
 
Sklep št.: VT - 71/1718 
 
Tekma 10. kroga, v 2. skupini U19 Mladinska liga MNZ Maribor, med ekipama NK Jurovski Dol – ŠD Marjeta na 
Dravskem polju, ki je bila delegirana 2. 4. 2018, se na podlagi 23. in 26. člena TPr MNZ Maribor (poplavljeno 
igrišče), preloži na 3. 6. 2018, ob 17.00 uri. 
 
V kolikor se kluba, ob upoštevanju TPr MNZ Maribor, dogovorita za termin igranja, bo za tega izdano soglasje 
le, če prestavitev ne bo predstavljala tveganja za regularnost prvenstva 
 
Na podlagi 27. člena TPr MNZ Maribor, zoper ta sklep ni pritožbe 
 
 
Sklep št.: VT - 72/1718 
 
Tekma 13. kroga, v 2. Ligi U15 Starejši dečki MNZ Maribor, med ekipama NK Jurovski Dol – NK Rače, ki je bila 
delegirana 2. 4. 2018, se na podlagi 23. in 26. člena TPr MNZ Maribor (poplavljeno igrišče), preloži na 11. 4. 
2018, ob 17.00 uri. 
 
V kolikor se kluba, ob upoštevanju TPr MNZ Maribor, dogovorita za termin igranja, bo za tega izdano soglasje 
le, če prestavitev ne bo predstavljala tveganja za regularnost prvenstva 
 
Na podlagi 27. člena TPr MNZ Maribor, zoper ta sklep ni pritožbe 
 
 
Sklep št.: VT – 73/1718 
 
Tekma 13. kroga, v 2. ligi Starejši dečki U15 MNZ Maribor, med ekipama NK Maribor 2 : Jakobski dol, ki je bila 
delegirana 31. 3. 2018, se na podlagi sporazuma med kluboma, preloži na 11.4.2018, ob 18.00 uri, na igrišče 
Jakobski dol. 
 
ŠD  Jakobski dol se za plačilo stroškov, povezanih s preložitvijo tekme, v skladu z 22. členom TP MNZM, 
izstavi račun v višini 10 EUR. 
 
Na podlagi sporazuma med kluboma, stroške ne odigrane tekme z dne 31. 3. 2018, krijejo: 
 
- enotno ceno sodnika, v višini 75% takse, plača gostujoči klub. 
 
Za plačilo stroškov sodnika le ta izda ustrezno fakturo, klub pa mu je dolžan plačati v rokih, sprejetih na IO MNZ 
Maribor. 
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Sklepi vodje tekmovanja MNZ Maribor Stran 2 

Sklep št.: VT – 74/1718 
 
Ekipa NK Akumulator je izostala iz nogometne tekme 8. kroga, v U9 Koroški ligi MNZ Maribor, 
med ekipama NK Radlje 2 – NK TAB Akumulator U9, ki je bila delegirana dne 2. 4. 2018, ob 09.30 uri, 
na igrišču NK Radlje. 
 
Ekipa NK Akumulator  48 ur po delegirani tekmi ni sporočila upravičljivega razloga za izostanek iz tekme, zato 
se njihov izostanek šteje za neupravičen. Ekipo NK Akumulator se zaradi tega preda disciplinskemu sodniku. 
 
Na podlagi 3. člena Pravilnika MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v 
posebnih primerih, se stroški ne odigrane tekme krijejo: 
 
- stroške organizacije tekme v fiksnem znesku, ki ga na podlagi poročila domačina določi organizator 
tekmovanja, krije gostujoči klub; 
 
Drugi stroški v tem primeru niso nastali. 
 
Sklep št.: VT – 75/1718 
 
DTV Partizan Fram je 4. 4. 2018, zaprosil vodstvo tekmovanja, da bi njihovo člansko ekipo začasno vodil trener 
Janez Zupanc, ki ima »C« licenco. 
 
Pri preverjanju veljavnosti trenerjeve licence je bilo ugotovljeno, da ima trener potrjeno licenco za tekočo 
sezono, tako da se trenerju Janez Zupanc, na podlagi 3. odstavka 38. člena TPr MNZM, dovolilo voditi člansko 
ekipo NK Fram v obdobju od 5. 4. 2018, do 5. 5. 2018. 
 

 
 
 

Maribor, 5. 4. 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. 
 


