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SKLEPA VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
 
Sklep št.: VT – 18/2022-2023 
 
1. Podani pritožbi nogometnega kluba DNŠ Prevalje, na tekmo 1. članske lige MNZ Maribor, med ekipama NŠ ROHO    
     VBO : Korotan Prevalje, tekma odigrana 12.11.2022, se ne ugodi. 
 
2. Tekma 14. kroga, med ekipama NŠ ROHO VBO : Korotan Prevalje, se registrira z doseženim rezultatom 2 : 0. 
 
3. Izvršni odbor MNZ Maribor se pozove, da pristopi k nujni uskladitvi-spremembi TPr MNZ Maribor (19. člen TPr MNZ   
    Maribor) v delu, ki so v neskladju z DP NZS. 
 
 

OBRAZLOŽITEV 

 
V sklepu uporabljane krajšave: 
- Tekmovalne propozicije MNZ Maribor – TPr MNZ Maribor; 
- Tekmovalni pravilnik (NZS) – TP NZS; 
- Disciplinski pravilnik NZS – DP NZS; 
- Disciplinski pravilnik MNZ Maribor – DP MNZ. 
 
 
Klub DNŠ Prevalje je v nedeljo 13.11.2022, ob 17:28 uri, na uradni elektronski naslov MNZ Maribor poslal dopis, v katerem 
navajajo, da je na tekmi 1. članske lige, med ekipama NŠ ROHO VBO : Korotan Prevalje, za ekipo NŠ ROHO VBO igral igralec 
Smodič Vito, ki je bil vpisan na seznam prepovedi za U19 Mladinsko ligo  (seznam prepovedi z dne 11.11.2022). Dodatno 
citirajo 19. člen Tekmovalnih propozicij MNZ Maribor »Pri mlajših selekcijah, kjer so na tekmo delegirani sodniki s strani 
sodniške organizacije so tekmovalni dnevi za posamezni krog sobota, nedelja, ponedeljek, torek in sreda«, tako da igralec 
po njihovem sklepanju ne bi smel igrati na omenjeni tekmi 1. članske lige.  
 
Disciplinskega sodnika in vodstvo tekmovanja klub naproša, da se sproži disciplinski postopek in se ugotovi, da je na tekmi 
nastopal igralec, ki ni imel pravice nastopa, ter se tekma registrira po uradni dolžnosti za Korotan Prevalje. 
 
Ad1) 
Vodstvo tekmovanja je pri obravnavanju pritožbe ugotovilo, da je bila pritožba poslana na uradni elektronski naslov MNZ 
Maribor v manj kot dveh dneh po odigrani tekmi, tako da je pritožbo štelo kot pravočasno. Pritožba je obrazložena, podal 
pa jo je tudi klub, ki bi lahko bil oškodovan z rezultatom tekme, zoper katero se pritožuje, zato je pritožbo sprejelo v 
obravnavo.  
 
Klub DNŠ Prevalje v pritožbi navaja eno od kršitev 100. člena TPr MNZ Maribor (nastop igralca brez pravice nastopa), 
takšna ugotovljena kršitev pa bi imela posledico, da bi se tekma registrirala z rezultatom 3 : 0 v korist ekipe, ki je bila 
nasprotnik ekipe, ki je takšno kršitev storila. Postopek v primeru pritožbe na tekmo je takšen, da vsako podano pritožbo, 
ko klub navede domnevne kršitve iz 100. člena TPr MNZ Maribor, rešuje vodja tekmovanja. Vodja tekmovanja lahko 
sprejme dve odločitvi, da pritožbi ugodi, tekme ne registrira in zadevo preda disciplinskemu sodniku v nadaljnji postopek. 
Lahko pa pritožbi ne ugodi, ter tekmo registrira. V obeh primerih ima klub, ki se z odločitvijo ne strinja, pravico do pritožbe 
na drugostopenjski organ. Pričetek disciplinskega postopka je teh primerih, ko klub poda pritožbo na tekmo (ob opisovanju 
kršitev iz 100. člena TPr MNZ Maribor), namreč vezan na odločitev vodje tekmovanja, ki pa se lahko tudi preizkusi v 
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pritožbenem postopku (npr. komisija za pritožbe lahko po obravnavanju pritožbe, sama odstopi zadevo disciplinskemu 
sodniku v postopek). 
 
 
Ad2) 
Vodstvo tekmovanja je pri obravnavi pritožbe ugotovilo, da je bila na spletni strani MNZ Maribor, pod rubriko »U19 
Mladinska liga« - PREPOVEDI, objavljen 11.11.2022 seznam prepovedi, na katerem je bil naveden tudi igrale Smodič Vito. 
Prav tako je bil s strani MNZ Maribor, preko elektronske pošte v petek, 11.11.2022, klubu ŠD Rogoza (NŠ ROHO VBO), 
posredovan zapisnika namestnika disciplinskega sodnika številka 21/2022, z dne 11.11.2022, s katerim je namestnik 
disciplinskega sodnika izrekel igralcu Smodič Vito kazen prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi.  ŠD Rogoza je tako bilo 
seznanjeno, da ima igralec Smodič Vito izrečeno kazen prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi v U19 Mladinski ligi.  
 
Iz programa tekmovanj MNZ Maribor je razvidno, da je imela mladinska ekipa NŠ ROHO VBO, prvo naslednjo tekmo 
delegirano v sredo 16.11.2022, ob 14.00 uri. Omenjeno tekmo sta si kluba NŠ ROHO VBO in NK Pobrežje,  v ponedeljek 
14.11.2022, po sporazumu prestavila na nedeljo 20.11.2022.  
 
Iz vpogleda v zapisnik o odigrani tekmi 14. kroga 1. članske lige, med ekipama NŠ ROHO VBO : Korotan Prevalje, ki se je 
igrala v soboto, 12.11.2022 je razvidno, da je Smodič Vito nastopal na tekmi.  
 
Ad3) 
Vodstvo tekmovanja je med obravnavo pritožbe vpogledalo v določbe Disciplinskega pravilnika NZS V4.2 z dne 22.12.2020, 
Disciplinskega pravilnika MNZ Maribor z dne 12.02.2020, ter pridobilo pisni odgovor Tekmovalnega sektorja NZS v zvezi 
uporabe členov DP NZS. 
 
V 1. členu DP MNZ Maribor je določeno, da v MNZ Maribor področje disciplinskih zadev ureja DP NZS, prav tako se vse 
navedbe. Prav tako se določbe, kjer je eksplicitno omenjena NZS, smiselno uporabljajo tudi za MNZ Maribor. V DP MNZ 
Maribor so drugače določene samo višine kazni za posamezne kršitve, v preostalem delu ugotavljanja disciplinske 
odgovornosti pa se uporablja določbe DP NZS.  
 
V DP NZS je v šestem odstavku 1. člena navedeno, da se določbe DP NZS smiselno uporabljajo tudi za MNZ. V primeru, 
da se disciplinska odgovornost na nivoju MNZ ureja s pravilniki MNZ, pa morajo ti biti usklajeni z DP NZS. Prav tako 
podobno govori drugi odstavek 45. člena DP NZS, ki celo postavlja jasen rok (pričetek TL 2021/2022), da se določbe 
pravilnikov MNZ uskladijo z določbami DP NZS. 
 
V tretjem odstavku 24. člena DP NZS je določeno, da Igralec ne sme nastopiti na tekmah drugih ekip v uradnih tekmovanjih 
pod okriljem NZS (MNZ) v kateri koli starostni kategoriji ali panogi, če prestaja kazen v istem krogu za ekipo, v kateri je 
prejel kazen. Za isti krog se štejejo igralni dnevi od petka do vključno ponedeljka oziroma od torka do 
vključno četrtka. Zaradi razjasnitve morebitnih dvomov in poenotenja uporabe omenjenega člena pri vodenju tekmovanj 
in disciplinskih zadev, se je zaprosilo Tekmovalno – licenčni sektor NZS za pisni odgovor, kako se ta člen uporablja pri 
vodenju tekmovanj in disciplinskih zadev v tekmovanjih pod okriljem NZS. Iz odgovora Tekmovalno – licenčnega sektorja 
NZS, prejetega 15.11.2022 izhaja, da se za isti krog štejejo dnevi od petka do vključno ponedeljka, ter dnevi od torka do 
vključno četrtka. Opisan je tudi primer, da igralec, ki v soboto prestaja kazen prepovedi nastopanja ene (1) tekme na  tekmi 
1. KADETSKE LIGE NZS, lahko igra prvo naslednjo sredo tekmo 1. SLOVENSKE LIGE STAREJŠIH DEČKOV. 
 
 
Ad4) 
Vodstvo tekmovanja je med obravnavo pritožbe vpogledalo v določbe Tekmovalnih propozicij MNZ Maribor z dne 
20.06.2022, ter določbe Tekmovalnega pravilnika NZS, v.2.7, z dne 01.07.2022. 
 
V TPr MNZ Maribor je v 1. členu navedeno, da je osnova za tekmovanje Tekmovalni pravilnik NZS, propozicijami MNZ 
Maribor pa se določijo posebnosti znotraj tekmovanj MNZ Maribor. V 4. členu TPr MNZ Maribor pa je navedeno, da se 
vse tekme pod okriljem MNZM morajo odigrati v skladu s Pravili nogometne igre in odločitvami NZS ter MNZM. 
 
Nadalje je v  19. členu TPr MNZ Maribor določeno:  
»Tekmovalni dnevi v članskih ligah MNZM so petek, sobota, nedelja in sreda. 
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Tekmovalna dneva v veteranski ligi sta petek in torek. 
Pri mlajših selekcijah, kjer so na tekmo delegirani sodniki s strani sodniške organizacije so tekmovalni 
dnevi za posamezni krog sobota, nedelja, ponedeljek, torek in sreda. 
Pri mlajših selekcijah, kjer ni na tekmo delegiranih sodnikov s strani sodniške organizacije so tekmovalni 
dnevi za posamezni krog sobota, nedelja, ponedeljek, torek, sreda in četrtek.« 
 
Pri pregledu TP NZS se je ugotovilo, da nikjer niso določeni krogi oziroma ni določeno, kateri posamezni dnevi se štejejo 
za en krog.  
 
Ad5) 
Vodstvo tekmovanja je ugotovilo, da je na tekmi NŠ ROHO VBO : Korotan Prevalje, dne 12.11.202, za ekipo NŠ ROHO VBO 
nastopal igralec Vito Smodič, ki ima izrečeno kazen prepovedi nastopanja na eni (1) tekmi, kazen pa bo odslužil v mladinski 
ekipi NŠ ROHO. Mladinska ekipa NŠ ROHO je imela na datum sobota 12.11.2022, prvo naslednjo tekmo delegirano v sredo 
16.11.2022 (omenjeno tekmo sta ekipi v ponedeljek, 14.11.2022, po sporazumu nato prestavili na nedeljo, 20.11.2022). 
 
Vodstvo tekmovanja se je po ugotovitvi, da je igralec nastopal na omenjeni tekmi, osredotočilo na ugotavljanje, kateri 
predpis je veljaven za določanje istega kroga. TPr MNZ Maribor namreč pri mlajših selekcijah, kjer so na tekmi delegirani 
sodniki (tudi Mladinska liga), določajo krog kot celoto od sobote do srede. V DP NZS pa sta kroga ločena, tako da je en 
krog od petka do vključno ponedeljka, naslednji krog pa je od torka pa do vključno četrtka.  
 
Oba predpisa (TPr MNZ Maribori in DP NZS) sta veljavna in se uporabljati pri vodenju tekmovanj in disciplinskih postopkov 
v MNZ Maribor. V določbah DP NZS je izrecno navedeno, da se za ugotavljanje disciplinske odgovornosti uporabljajo 
določbe DP NZS, v kolikor pa ima MNZ svoj pravilnik, pa mora biti ta usklajen z DP NZS tj. NZS je celo določila rok  (do 
pričetka tekmovanj v TL 2021/2022), da se pravilniki MNZ uskladijo. V področje disciplinske odgovornosti uvrščamo tudi 
področje izvajanja izrečenih kazni s strani disciplinskih organov tj. kako se bo izrečena kazen izvršila. Vodstvo tekmovanja 
ugotavlja, da ima MNZ Maribor v TPr MNZ Maribor drugače določene kroge, kot pa to izhaja DP NZS, kar pa je v izrecnem 
nasprotju z DP NZS, saj TPr MNZ Maribor to področje urejajo strožje (igralec ob upoštevanju TPr MNZ Maribor, v mlajših 
kategorijah, kjer so na tekmo delegirani sodniki, ne bi smel igrati od sobote, do vključno srede). 
 
Vodstvo tekmovanja ugotavlja, da pravilnik MNZ Maribor (TPr MNZ Maribor) v delu, ki določa kroge, ni usklajen s krovnim 
dokumentom NZS za omenjeno področje, to je DP NZS. DP NZS je v omenjenem primeru »Lex specialis«, saj točno ureja 
področje disciplinske odgovornosti vseh subjektov v nogometu (klubi, igralci, uradne osebe, itd..). DP NZS ali katerikoli 
drug pravilnik NZS ne omogoča posamezni MNZ, da si po svoje uredi področje ugotavl janja disciplinske odgovornosti, 
kamor spada tudi način izvrševanja izrečenih kazni subjektom. 
 
V primeru, da bi se ugotavljanje disciplinske odgovornosti razlikovalo glede na posamezno MNZ in NZS, bi to lahko privedlo 
do spornih situacij, ko bi nogometni klub imel ekipe na nivoju NZS in MNZ, pri tem pa bi moral nogometni klub paziti na 
dva načina, kako lahko igralec prestane kazen oziroma kdaj, ko prestaja kazen, ne sme v istem krogu igrati za druge ekipe. 
 
Tudi same TPr MNZ Maribor v 4. členu govorijo, da se morajo vse tekme pod okriljem MNZM odigrati v skladu s Pravili 
nogometne igre in odločitvami NZS ter MNZM. Tudi same TPr MNZ Maribor nas tako napotujejo, da se morajo vse tekme 
odigrati v skladu z odločitvami NZS, kamor spada tudi DP NZS. 
 
DP NZS določajo, da morajo biti vsi pravilniki MNZ usklajeni z določbami DP NZS, tako da vodstvo tekmovanja med 
omenjene pravilnike šteje tudi TPr MNZ Maribor in ne samo DP MNZ. V DP MNZ Maribor namreč niso predpisani postopku 
ugotavljanja disciplinske odgovornosti, temveč so samo predpisane drugačne višine kazni za posamezne disciplinske 
prekrške, kar pa je v skladu z DP NZS. 
 
Vodstvo tekmovanja poudarja, da je bila do sedaj praksa za upoštevanje krogov, ko igralec prestaja kazen in ne sme igrati 
za nobeno drugo ekipo, drugačna. Omenjeno pa je bilo mogoče, ker do tega trenutka nobena ekipa ni sprožila postopka 
uradne pritožbe na tekmo ali postavila direktnega vprašanja glede neskladja, ter vodstvo tekmovanja tudi ni preverjalo 
zadeve v smislu usklajenosti predpisov MNZ s predpisi NZS. Funkcionarji klubov v največ primerih pokličejo vodstvo 
tekmovanja oziroma disciplinskega sodnika preko telefona, ter sprašujejo, če dotični igralec lahko igra na tekmi v primeru 
prepovedi nastopanja (omenjeno se največkrat zgodi pred tekmo, ko sistem Regista javi prepoved nastopanja). Vodstvo 
tekmovanja v teh primerih vedno opozori nogometni klub, da so si klubi sami dolžni voditi in spremljati izrečene prepovedi, 
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tako da če bodo igralcu kljub temu pustili nastopati, bo to njihova odgovornost in se bo o tekmi odločalo kasneje tj. za 
zeleno mizo. Tudi sodniki in delegati imajo navodila, da na prepovedi opozorijo klub, ne morejo pa prepovedati nastopa 
igralcem. V vseh primerih do sedaj nato do nastopov igralcev ni prišlo, tako da se je zadeva s tem zaključila, saj prepisi 
nogometnemu klubu, ki igralca ni uvrstil na tekmo, ne omogočajo kasnejše pritožbe na tekmo (takšen prekršek ni naveden 
v 100. členu TPr MNZ Maribor), tako da teh pritožb vodstvo tekmovanja ni prejelo. 
 
Vodstvo tekmovanja tudi meni, da je trenutno stanje, ko dva veljavna predpisa, ki se uporabljata v MNZ Maribor (TPr MNZ 
Maribor in DP NZS) drugače urejata enako zadevo, nevzdržno, ter se morajo neusklajene TPr MNZ Maribor spremeniti. 
Posamezni igralci in nogometni klubi bi se lahko odločali, kdaj bi, glede na njihovo morebitno korist, kateri predpis 
upoštevali in se na njega sklicevali. 
 
Pri obravnavanju omenjene pritožbe je vodstvo tekmovanja upoštevalo tako pravice, ki jih ima kot pritožnik DNŠ Prevalje, 
kot tudi pravice, ki jih ima igralec Vito Smodič. Igralcu bi lahko ob sklicevanju na TPr MNZ Maribor, prepovedali nastope v 
daljšem časovnem obdobju, kot pa to določa DP NZS. Tudi v sodnih postopkih se v  primeru, če predpis oziroma predpisa 
za isto dejanje prepisujete dve različni kazni, upošteva in pri odmeri kazni upošteva predpis, ki je za storilca milejši.  
 
Vodstvo tekmovanja bo izvršni odbor MNZ Maribor pozvalo, da se pripravijo nujne spremembe TPr MNZ Maribor na način, 
da se bo prepozicije uskladilo s predpisi NZS.  
 
Tudi pri pregledu 19. člena TPr MNZ Maribor je bilo ugotovljeno, da le ta določa »kroge« za mlajše kategorije, kjer so 
delegirani sodniki in mlajše kategorije, kjer ni sodnikov, za kategoriji veterani in člani, pa krogov ne določa. Tako bi lahko 
v primeru upoštevanja 19. člena TPr MNZ Maribor prišli do situacije, da bi za nekatere kategorije veljali naši »krogi«, za 
druge pa sploh ne bi imeli določenih krogov in bi morali za le te upoštevati DP NZS, kar pa je iz vidika regularnosti 
tekmovanj nedopustno.  
 
Vodstvo tekmovanja je tudi že v preteklosti, kadar je v postopku ugotovilo neusklajenost pravilnikov MNZ Maribor s 
predpisi NZS, odločilo tako, da predpisa MNZ Maribor v neusklajenem delu ni upoštevalo in se naslonilo na izvirni predpis 
NZS oziroma Pravila nogometne igre – glej sklep vodje tekmovanja MNZ Maribor št.: VT – 31/2021, z dne 29.10.2020. 
 
Zaradi morebitnega dvoma o pristojnosti vodje tekmovanja, da odloča o podanih pritožbah nogometnega kluba na tekmo, 
saj so iz pritožbe razvidni znaki disciplinskih kršitev, za obravnavo katerih je pristojen disciplinski sodnik pa dodajamo, da 
TPr MNZ Maribor v 104. določajo, da se pritožba pošlje vodji tekmovanja kot prvostopnemu organu. Tudi Tekmovalni 
pravilnik NZS v 67. členu določa, da se pritožba na tekmo pošlje »organizatorju tekmovanja«. 
 
Vodja tekmovanja je v okviru vodenja poverjenega tekmovanja 3. SNL – VZHOD v TL 2020-2021, prejel pritožbo 
zainteresiranega kluba na tekmo, v pritožbi pa so bili navedeni znaki disciplinskih kršitev – igranje igralca, ki ni imel pravice 
nastopa. Vodja tekmovanja je pritožbo samostojno rešil na podlagi določb Tekmovalnega pravilnika NZS, v postopku izdal 
sklep št.: VT – 18/2020-2021, z dne 11.06.2021, ter odločil, da se pritožbi ni ugodilo, zadeve pa ni odstopil disciplinskemu 
sodniku. Po podani pritožbi kluba na sklep vodje tekmovanja pa je Komisija za pritožbe Nogometne zveze Slovenije, kot 
drugostopenjski organ, pritožbo kluba zavrnila kot neutemeljeno in sklep vodje tekmovanja potrdila. Zadevo je nato 
komisija zaradi suma, da so določeni igralci na tekmi storili posamezne kršitve disciplinskega pravilnika, kar pa ni imelo 
vpliva na registracijo tekme, v omenjenem delu odstopila zadevo disciplinskemu sodniku 3. SNL VZHOD.  
 
Vodstvo tekmovanja tako poudarja, da je bil omenjen postopek, da vodja tekmovanja obravnava pritožbe na tekmo, že 
preizkušen v pritožbenem postopku na drugostopenjskem organu, kjer le ta ni ugotovil kršitev samega postopka. 
 
Na podlagi omenjenega je bilo odločeno, kot je navedeno v izreku sklepa. 
 
 
Sklep št.: VT – 19/2022-2023 
 
Tekma 12. kroga v U19 Mladinski ligi, med ekipama NK Fram : Korotan Prevalje, se delegira na soboto, 26.11.2022, ob 
13:00 uri, na igrišče NK Rače v Račah. 
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OBRAZLOŽITEV 

 
Pri vpogledu v poročilo glavnega sodnika in zapisnik o tekmi je bilo ugotovljeno, da se nogometne tekma 12. kroga v U19 
Mladinski ligi MNZ Maribor, med ekipama NK Fram : Korotan Prevalje ni odigrala zaradi višje sile, ker je bilo igrišče 
neprimerno za igro (stoječa voda, blato). 
 
Tekma se na podlagi 27. člena TPr MNZ Maribor delegira na soboto, 26.11.2022, ob 13.00 uri, na igrišče NK Rače v 
Račah. Vodstvo tekmovanja bi lahko tekmo prestavilo tudi na prvi prosti termin, ki bi bil med tednom, vendar se je po 
preučitvi vseh okoliščin (oddaljenost gostujočega kluba, predhodni prihod na tekmo) odločilo, da se tekmo delegira na 
soboto. Tekme na termin v spomladanskem delu prvenstva ni mogoče delegirati, ker se še mora v U19 Mladinski ligi in 
U17 Kadetski ligi odigrati en krog, nato se ligi deli in ne moremo tvegati, da bi takrat imeli dodatne ne odigrane tekme.  
 
Na podlagi 1. člena Pravilnika MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posebnih 
primerih se stroški neodigrane tekme določijo: 
 
- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin; 
- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub; 
- stroške sodnikov v višini 50% takse plača organizator tekmovanja – MNZ Maribor. 
 
Na podlagi 28. člena TPr MNZ Maribor, zoper omenjen sklep v delu, ki govori o terminu nove tekme, ni pritožbe. 
 
 
  
 
 

 
Maribor, 17. 11. 2022 
 
 

         
               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 oziroma je v zgornjem roku poslana na uradni elektronski naslov MNZ Maribor  
104. čl. TP MNZM. Rok za pritožbo zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih /8/ dneh od prejema sklepa oz. od 
objave sklepa /106. 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 oziroma je v zgornjem roku poslana na uradni elektronski naslov MNZ Maribor. 
 


