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SKLEPI VODJE TEKMOVANJA MNZM

Zveza: Sklep št: VT – 8/1718, izdan 30. 8. 2017

Športno društvo Loka Rošnja je v TL 2017/2018 prijavilo samo člansko ekipo in nobene ekipe v nižji starostni
kategoriji. Na podlagi 10. člena TP MNZM, si je članska ekipa NK Rošnja Loka zagotovila možnost napredovanja
v prvo člansko ligo MNZM, saj je bilo v sredo 30. 8. 2017, poravnano nadomestilo za razvoj nižjih kategorij, v
višini 400,00 EUR.

Sklep št.: VT - 10/1718

Mladinska tekma 1. kroga med ekipama NK Korotan Prevalje in NK Miklavž, ki je bila delegirana za sredo, 6. 9. .
2017, ob 18.00 uri, se na podlagi pisnega sporazuma med kluboma preloži na 18. 11. 2017, ob 18.00 uri.
DNŠ Prevalje se za plačilo stroškov, povezanih s preložitvijo tekme, v skladu z 22. členom TP MNZM, izstavi
račun v višini 10 EUR.

Sklep št.: VT - 11/1718

Predstavnik ŠD Slivnica Robert Leitinger je 28. 8. 2017, preko elektronskega sporočila obvestil
vodstvo tekmovanja, da ŠD Slivnica odstopa s članskega pokala, saj se jim je pred prvenstvom
poškodovalo 5 igralcev in na zadnji tekmi še 2 in ker še vsaj 5 igralcev dela v tujini, le ti med tednom
ne morejo igrati za njihov klub. V e-pošti je pojasnil, da ekipe med tednom ne bodo mogli sestaviti
celo jesen, tako da če bi bilo možno, tudi tekme ne morejo prestaviti. V izogib vsem dodatnim
stroškom z organizacijo tekme, so še pravočasno obvestili MNZM in prav tako so obvestili NK Pohorje.
Na podlagi obrazložitve predstavnika ŠD Slivnica sprejet sklep št: VT - 11/1718.
Pokalna tekma 1. kroga med NK Pohorje in NK gostilna Lobnik Slivnica se po 87. členu TPr MNZM,
registrira z rezultatom 3:0 za NK Pohorje. O odpovedi obveščena domača ekipa in sodniki tekme, tako da
stroški z odpovedjo niso nastali. Zaradi odpovedi tekme se ekipo preda disciplinskemu sodniku.

Sklep št.: VT – 12/1718

ŠD Brunšvik je 2. 9. 2017, ob 13.41 uri, preko elektronskega sporočila obvestilo vodstvo tekmovanja, da se
njihov trener Karel Breznik zaradi slabega počutja ne bo udeležil tekme članske ekipe, delegirane istega dne,

ob 17.00 uri, med ekipama NK TAB Akumulator : NK ZU-VIL Brunšvik. ŠD Brunšvik je prosil, da bi ekipo vodil
predstavnik ekipe Matej Lipej.
Prošnji za vodenje ekipe s strani predstavnika Mateja Lipej se ne ugodi, saj mora biti na podlagi 3. odstavka, 38.
člena TPr MNZM, nadomestna oseba trener z vsaj veljavno »C« licenco.
ŠD Brunšvik dne 2. 9. 2017, na nogometni tekmi 2. kroga, v 1. članski ligi MNZ Maribor, med ekipama NK TAB
Akumulator : NK ZU-VIL Brunšvik, ni zagotovilo trenerja z veljavno licenco za vodenje članske ekipe, zato se
ekipo preda disciplinskemu sodniku.

Sklep št.: VT – 13/1718

ŠD Jakobski dol je 2. 9. 2017, ob 12.32 uri, preko elektronskega sporočila obvestilo vodstvo tekmovanja, da na
članski nogometni tekmi, delegirani istega dne ob 17.00 uri, med ekipama BIOSAD Jakob : NK Rošnja : Loka, ne
bodo zagotovili trenerja z veljavno licenco, saj so prepozno plačali stroške podaljšanja licence.
ŠD Jakobski dol dne 2. 9. 2017, na nogometni tekmi 1. kroga, v 2. članski ligi MNZ Maribor, med ekipama
BISODA Jakob : NK Rošnja : Loka, ni zagotovilo trenerja z veljavno licenco za vodenje članske ekipe, zato se
ekipo preda disciplinskemu sodniku.

Sklep št.: VT – 14/1718

ŠD Zlatoličje dne 2. 9. 2017, na članski nogometni tekmi 1. kroga, v 2. članski ligi MNZ Maribor, med ekipama
ŠD Zlatoličje : NK Fram, ni zagotovilo trenerja za vodenje članske ekipe, zato se ekipo preda disciplinskemu
sodniku.

Sklep št.: VT – 15/1718

DTV Partizan Fram dne 2. 9. 2017, na nogometni tekmi 1. kroga, v 2. članski ligi MNZ Maribor, med ekipama
ŠD Zlatoličje : NK Fram, ni zagotovilo trenerja za vodenje članske ekipe, zato se ekipo preda disciplinskemu
sodniku.

Sklep št.: VT – 16/1718

ND Slovenj Gradec dne 3. 9. 2017, na nogometni tekmi 1. kroga, v ligi U13 Mlajši dečki MNZ Maribor 11:11,
med ekipama ND Marko Šuler SG : NŠ Dravograd, ni zagotovilo trenerja z veljavno licenco za vodenje ekipe
mlajših dečkov, zato se ekipo preda disciplinskemu sodniku.

Sklep št.: VT – 17/1718

NK Pohorje dne 2. 9. 2017, na nogometni tekmi 1. kroga, v 1. ligi U15 Starejši dečki MNZ Maribor, med
ekipama NK Pohorje : NŠ Jarenina-Pesnica 1, ni zagotovil trenerja z veljavno licenco za vodenje ekipe starejših
dečkov, zato se ekipo preda disciplinskemu sodniku.
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Sklep št.: VT – 18/1718

NK Dobrovce dne 4. 9. 2017, na nogometni tekmi 1. kroga, v 2. ligi U15 Starejši dečki MNZ Maribor, med
ekipama NK Jurovski dol : Dobrovce/Slivnica, ni zagotovil trenerja z veljavno licenco za vodenje ekipe starejših
dečkov, zato se ekipo preda disciplinskemu sodniku.

Sklep št.: VT – 19/1718

NK Jurovski dol je dne 30. 8. 2017, ob 10.55 uri, sporočil vodstvu tekmovanja, da glavni trener Jože Divjak ne
bo mogel voditi članske ekipe na pokalni nogometni tekmi dne 30. 8. 2017, med ekipama NK TAB Akumulator :
NK Jurovski dol, saj je odsoten. Prav tako so zaprosili, da bi ekipo vodil trener Rok Majer, ki ima »C« licenco.
Na podlagi 3. odstavka, 38. člena TPr MNZM, se je trenerju Roku Majer, kateri ima veljavno »C« licenco,
dovolilo voditi člansko ekipo na omenjeni pokalni tekmi.

Sklep št.: VT – 20/1718

NK MB Tabor je 2. 9. 2017, na vodstvo tekmovanja naslovil dopis in dokazila, da imajo dne 1. 10. 2017 in 29.
10. 2017 zasedeno glavno igrišče (veliko število prekrivajočih tekem), zato se na podlagi 26. člena, v zvezi s 24.
členom TPr MNZ Maribor :
-

tekma 5. kroga, v 1. ligi U15 MNZ Maribor, med ekipama NK MB Tabor : NK Rače, preloži iz 1. 10. 2017,
na 30. 9. 2017, ob 13.00 uri.

-

tekma 9. kroga, v 1. ligi U15 MNZ Maribor, med ekipama NK MB Tabor : NK Fužinar, preloži iz 29. 10.
2017 na 28. 10. 2017, ob 13.00 uri.

Na podlagi 27. člena TP MNZ Maribor, zoper ta sklep ni pritožbe.

Sklep št.: VT – 21/1718

ŠD Slivnica je 4. 9. 2017, na vodstvo tekmovanja naslovila dopis in dokazila, da imajo dne 30. 9. 2017 zasedeno
glavno igrišče (občinska prireditev). Zato se na podlagi 26. člena, v zvezi s 24. členom TPr MNZ Maribor, tekma
6. kroga, v 1. članski ligi MNZ Maribor, med ekipama NK gostilna Lobnik Slivnica : Paloma, preloži iz 30. 9. 2017
na 1. 10. 2017, ob 16:00 uri.
Na podlagi 27. člena TP MNZ Maribor, zoper ta sklep ni pritožbe.

Sklep št.: VT – 22/1718

NK PECA je 2. 9. 2017, na vodstvo tekmovanja naslovila dopis in dokazila, da imajo dne 16. 9. 2017 zasedeno
glavno igrišče (občinska prireditev). Zato se na podlagi 26. člena, v zvezi s 24. členom TPr MNZ Maribor, tekma
4. kroga, v 1. članski ligi MNZ Maribor, med ekipama NK PECA : NK Malečanik, preloži iz 16. 9. 2017 na 17. 9.
2017, ob 16:30 uri.
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Na podlagi 27. člena TP MNZ Maribor, zoper ta sklep ni pritožbe.

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.

Maribor, 6. 9. 2017

Domen Majcen, l.r
Vodja tekmovanja MNZ Maribor
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