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SKLEPA VODJE TEKMOVANJ, 20. 1. 2016 
 

 

 

VT – 101/1516 

Na podlagi sklepa DS MNZM ZVEZA K-144/1516 s 14. 12. 2015 izhaja, da je bila članska tekma 

11. kroga med ekipama Slovenj Gradec in Duplek prekinjena v nasprotju s Pravili nogometne 

igre, zato bo potrebno v skladu z 61. čl. TP MNZM odigrati novo tekmo. Točen termin nove tekme 

bo določen naknadno. 

 

Ker je za prekinitev tekme kriva napačna odločitev (razlog prekinitve ni v skladu s Pravili 

nogometne igre) sodnikov na tekmi, se nastali stroški krijejo kot sledi: 

 stroške organizacije tekme v celoti krije MDNS, 

 stroške prihoda gostov v celoti krije MDNS, 

 v kolikor so bile takse sodnikom že izplačane, se domači ekipi Slovenj Gradec s strani 

sodnikov povrnejo. 

 

ND Slovenj Gradec izstavi MDNS račun za stroške organizacije tekme. 

NK Duplek izstavi MDNS račun za stroške prihoda na tekmo. 

 

Obrazložitev: 

 

Glavni sodnik Jure Hrvacki je v 57. minuti prekinil tekmo 11. kroga med ekipama Slovenj Gradec 

in Duplek. Zaradi neodzivnosti glavnega sodnika (ni se udeležil disciplinske obravnave, niti ni 

pojasnil razloga prekinitve tekme, kot je bilo določeno s sklepom DS MNZM), se na podlagi 

dokumentacije s tekme in opravljene disciplinske obravnave ni moglo ugotoviti pravega vzroka 

oz. kršitve, ki bi lahko bila v skladu s Pravili nogometne igre podlaga oz. osnova za upravičeno 

prekinitev tekme. V Pravilih nogometne igre je namreč v poglavju Ukrepanje sodnika v posebnih 

primerih med drugim zapisano: »Če sodnika ali člana njegove ekipe napadejo igralci, rezervni, 

izključeni ali zamenjani igralci oziroma uradne osebe (med napad štejemo močne udarce z roko, 

nogo, glavo ali predmetom, nasilno porivanje ipd., torej vse primere, ko se počuti sodni telesno 

ogroženega), bo sodnik tekmo prekinil brez poprejšnjih ukrepov. Pljuvanja pri tem ni mogoče 

šteti za fizični napad.« Zato je DS MNZM izdal sklep ZVEZA K-144/1516, v katerem je zapisano, 

da je bila tekma prekinjena v nasprotju s pravili in se odločitev o registraciji tekme preda vodji 

tekmovanja. 

 

V 9. čl. Statuta MNZM je med drugim opredeljeno, da se morajo nogometna tekmovanja, ki jih 

organizira MNZM igrati v skladu s TP MNZM in pravili nogometne igre izdanimi s strani IFAB. Iz 
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zgoraj zapisanega je razvidno, da je bila odločitev glavnega sodnika o prekinitvi tekme, v 

nasprotju s Pravili nogometne igre, hkrati pa s strani sodniške trojke ni bilo narejeno nič, kar bi 

omogočilo, da bi se tekma kljub neljubemu dogodku s pljuvanjem, lahko dokončala. Zaradi vsega 

zapisanega, za prekinitev tekme ni mogoče okriviti nobeno od ekip, zato je v skladu s TP MNZM 

mogoče smiselno uporabiti le 61. čl. TP MNZM. Ker je do prekinitve tekme prišlo pred potekom 

dveh tretjin igralnega časa, se mora odigrati nova tekma.  

 

 

 

VT – 102/1516 

Neodigrana tekma 1. kroga mlajših dečkov 2 med ekipama Marles hiše in Radlje se v skladu s 

sklepom DS MNZM K-205/1516 ter po 60. čl. TP MNZM registrira z rezultatom 3:0 b.b. za ekipo 

Radlje. 
 

 

 

 

 
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, 19. 1. 2016 

 

 

 

                                                                                                                                                  Dejan GERMIČ, l.r. 

                                                                                                            vodja tekmovanj MNZM 


