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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 4. 11. 2015 
 

Na 20. Korespodenčni seji IO MNZM je bilo za jesenski del TL 2015/2016 sprejeto: "MNZ 

Maribor ukinja delegate na tekmah v 1., 2. in 3. Članske lige MNZ MB, ter v 1. mladinski ligi MNZ 

Maribor. Glavni sodnik opravi delo delegata ob pomoči klubskega, tehnično usposobljenega, 

sekretarja." V ta namen so bila v izogib nejasnosti MDNS Maribor in njihovim sodnikom 24. 10. 

2015 poslana dodatna navodila o razdelitvi del, ki jih je pred tem na tekmah opravljal delegat. 

Kljub navodilom je bilo v prvem vikendu storjenih v zapisnikih o tekmah in poročilih veliko 

napak ter prisotnih precej težav s pridobivanjem ustrezne/originalne dokumentacije. Zaradi 

tega, se je 29. 10. 2015 MDNS Maribor in njihove sodnike opozorilo na vse napake in so se hkrati 

navedli jasni napotki za naprej. Ker se napake in nepravilnosti v tem vikendu niso odpravile, je 

posledično oteženo nemoteno delovanje vodstva tekmovanja in disciplinskega sodnika, zato se v 

nadaljevanju vsi glavni sodniki, ki niso opravili delegatske naloge, kot bi jo bilo potrebno, 

predajo disciplinskemu sodniku (več v spodnjih sklepih). 
 

 

VT – 60/1516  

Prekinjena članska tekma 11. kroga med ekipama Slovenj Gradec in Duplek se ne registrira. 

Zadeva se preda disciplinskemu sodniku MNZM. 

 

Glavni sodnik g. Jure Hrvacki, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

omenjeni tekmi opravljal tudi funkcijo delegata, se preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v 

skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. sedež MNZM ni dostavil: 

- originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), 

- podpisanega obrazca za Fair play, 

- podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme, 

- podpisanega Poročila o izključitvi in incidentu.   

 

Tudi oba pomočnika sodnika še nista dostavila podpisanega Poročila o izključitvi in incidentu. 
 

 

VT – 61/1516 

Glavni sodnik g. Mitja Jeseničnik Kotnik, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne 

seje na tekmi 11. kroga med ekipama Pohorje in Asfalt. Brus Malečnik opravljal tudi funkcijo 

delegata, se preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. 

sedež MNZM ni dostavil: 

- originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), 

- izpolnjenega in podpisanega obrazca za Fair play, 

- izpolnjenega in podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   
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VT – 62/1516 

Glavni sodnik g. Gregor Jeger, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

tekmi 11. kroga med ekipama Rošnja Loka in Rače opravljal tudi funkcijo delegata, se preda 

disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. sedež MNZM ni 

dostavil: 

- originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), 

- izpolnjenega in podpisanega obrazca za Fair play, 

- izpolnjenega in podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   
 

 

VT – 63/1516 

Glavni sodnik g. Sašo Šilec, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na tekmi 

11. kroga med ekipama Jurovski dol in DNK Atletiko opravljal tudi funkcijo delegata, se preda 

disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. sedež MNZM ni 

dostavil: 

- originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), 

- izpolnjenega in podpisanega obrazca za Fair play, 

- izpolnjenega in podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   
 

 

VT – 64/1516 

Glavni sodnik g. Andrej Omerzel, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

tekmi 11. kroga med ekipama ZU-VIL Brunšvik in Paloma opravljal tudi funkcijo delegata, se 

preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. sedež MNZM 

ni dostavil: 

- originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), 

- podpisanega obrazca za Fair play, 

- podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   
 

 

VT – 65/1516 

Glavni sodnik g. Sanel Džambić, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

tekmi 11. kroga med ekipama Akumulator in Kipertrans Hoče opravljal tudi funkcijo delegata, se 

preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. sedež MNZM 

ni dostavil: 

- originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list), 

- podpisanega obrazca za Fair play, 

- podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   
 

 

VT – 66/1516 

Glavni sodnik g. Miha Kamplet, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

tekmi 11. kroga med ekipama Fram in Marles hiše opravljal tudi funkcijo delegata, se preda 

disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. sedež MNZM ni 

dostavil: 

- originalnega zapisnika o tekmi (1. in 2. list). 

 



VT – 67/1516 

Glavni sodnik g. Jure Kunc, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na tekmi 

11. kroga med ekipama Tehnotim Pesnica in Energotim Miklavž opravljal tudi funkcijo delegata, 

se preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. sedež 

MNZM ni dostavil: 

- izpolnjenega in podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   

 

 

VT – 68/1516 

Glavni sodnik g. Uroš Rađevič, ki je v skladu s sklepom IO MNZM z 20. Korespodenčne seje na 

tekmi 11. kroga med ekipama Gost. Lobnik Slivnica in Radvanje opravljal tudi funkcijo delegata, 

se preda disciplinskemu sodniku MNZM, saj v skladu s 24. čl. TP MNZM na naslov oz. sedež 

MNZM ni dostavil: 

- izpolnjenega in podpisanega obrazca za Fair play, 

- izpolnjenega in podpisanega Poročila delegata o organizaciji tekme.   

 

 

VT – 69/1516 

Na tekmi 8. kroga Starejši cicibani 1 med ekipama Fram in Marles hiše, ki je bila odigrana  

2.11.2015, je ekipa NK Fram nastopila s premajhnim številom igralcev (šest). V skladu s 55. čl. 

TP MNZM se ekipa NK Fram preda disciplinskemu sodniku.      

 

 

VT – 70/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se KMN Benedikt preda disciplinskemu sodniku zaradi 

neporavnanih obveznosti do MNZM: 

 Račun z 20. 8. 2015 (letna članarina). 

 

 

VT – 71/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM se ŠD Brezje preda disciplinskemu sodniku zaradi 

neporavnanih obveznosti do MNZM: 

 Račun z 20. 8. 2015 (letna članarina). 

 

 

VT – 72/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM in prejetih podatkih se NK Radlje preda disciplinskemu 

sodniku, zaradi neporavnanih obveznosti do sodnikov in delegata z naslednjih tekem: 

- 6. krog Mladine (odigrano 4. 10. 2015) med ekipama NŠ NK Radlje in Rače; 

- 5. krog Starejši dečki 1 (odigrano 30. 9. 2015) med ekipama NŠ NK Radlje in NŠ 

Dobrovce/Miklavž. 

 

 

 



 

VT – 73/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM in prejetih podatkih se NK Rošnja Loka preda disciplinskemu 

sodniku, zaradi neporavnanih obveznosti do sodnikov z naslednje tekme: 

- 3. krog 2. Članske lige (odigrano 5. 9. 2015) med ekipama Rošnja Loka in Radvanje. 

 

 

VT – 74/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM in prejetih podatkih se NK Kovinar Tezno preda disciplinskemu 

sodniku, zaradi neporavnanih obveznosti do sodnikov z naslednje tekme: 

- 6. krog 2. Članske lige (odigrano 26. 9. 2015) med ekipama Kovinar Tezno in Marjeta. 

 

 

VT – 75/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM in prejetih podatkih se NK MB Tabor preda disciplinskemu 

sodniku, zaradi neporavnanih obveznosti do sodnika z naslednje tekme: 

- 6. krog Starejši dečki 2 (odigrano 4. 10. 2015) med ekipama MB Tabor 2 in Rače. 

 

 

VT – 76/1516 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM in prejetih podatkih se NK Železničar preda disciplinskemu 

sodniku, zaradi neporavnanih obveznosti do sodnikov in delegata z naslednjih tekem: 

- 3. krog 3. Članske lige (odigrano 5. 9. 2015) med ekipama Železničar MB in AJM Kungota; 

- 6. krog 3. Članske lige (odigrano 26. 9. 2015) med ekipama Železničar MB in JOCO Jakob. 

 

 

VT – 77/1516 

Ekipa mlajših cicibanov NK Maribor 2 se zaradi neprihoda na turnir, ki je bil v Brunšviku 

organiziran v soboto, 3. 10. 2015, preda disciplinskemu sodniku. 

 

 

VT – 78/1516 

Ekipa mlajših cicibanov NK Maribor 3 se zaradi neprihoda na turnir, ki je bil v Sladkem vrhu 

organiziran v soboto, 21. 10. 2015, preda disciplinskemu sodniku. 

 

 

VT – 79/1516 

Ekipa mlajših cicibanov NŠ Marcos Tavares se zaradi neprihoda na turnir, ki je bil v Sladkem 

vrhu organiziran v soboto, 21. 10. 2015, preda disciplinskemu sodniku. 

 

 

 

 



 

VT – 80/1516 

Ekipa najmlajših cicibanov NK Dravograd se zaradi neprihoda na turnir, ki je bil v Črni na 

Koroškem organiziran v nedeljo, 18. 10. 2015, preda disciplinskemu sodniku. 

 

 

 
Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR za vse pritožbe in se nakaže na TRR MNZ Maribor, št. SI56 

04515-0000616361. 

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 /70. čl. TP MNZM/. 

Rok za pritožbo zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih /8/ dneh od prejema sklepa oz. od 

objave sklepa /72. 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, 4. 11. 2015 

 

 

 

                                                                                                                                                  Dejan GERMIČ, l.r. 

                                                                                                            vodja tekmovanj MNZM 


