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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ, 5. 11. 2014 
 

 

 

VT – 69/1415 

Ob upoštevanju sklepa IO MNZM in podatkov delegatov se NK Tezno Maribor preda 

disciplinskemu sodniku, zaradi neporavnanih obveznosti do delegata/ov z naslednjih tekem: 

- 7. krog 1. Članske lige (odigrano 4. 10. 2014) med ekipama NK Kovinar Tezno in NK 

AquaSystems Dogoše; 

- 4. krog 1. Članske lige (odigrano 15. 10. 2014) med ekipama NK Kovinar Tezno in NK 

Duplek; 

- 9. krog 1. Članske lige (odigrano 18. 10. 2014) med ekipama NK Kovinar  Tezno in NK 

Energo Tim Miklavž; 

- 10. krog 1. Članske lige (odigrano 25. 10. 2014) med ekipama NK Kovinar Tezno in NK 

Gost. Lobnik Slivnica.  

 

S strani MDNS še zmerom nismo prejeli obvestila o morebitnih neporavnanih obveznosti s strani 

klubov do sodnikov. 

 

VT – 70/1415 

Na tekmi 2. kroga starejših cicibanov A1 med ekipama NK Slovenske gorice in NK Paloma, ki je 

bila odigrana 13. 10. 2014, je ekipa NK Paloma nastopila s premajhnim številom igralcev (šest). 

V skladu s 55. čl. TP MNZM se ekipa NK Paloma preda disciplinskemu sodniku.      

 

VT – 71/1415 

Prekinjena članska tekma 11. kroga med ekipama NK Kipertrans Hoče in NK Prepolje se po 62. 

čl. TP MNZM registrira z rezultatom 3:0 b.b. za NK Prepolje. Ekipa NK Kipertrans Hoče se preda 

disciplinskemu sodniku.  
 

VT – 72/1415 

Na podlagi pritožbe ga. Aleksandre Muster (predsednica NK Paloma) zoper delo delegatke ga. 

Violete Brglez na mladinski tekmi 3. kroga med ekipama NK Paloma in NK Marles hiše, ki je bila 

odigrana 2. 11. 2014, ter izjave in opisa dogodkov s strani delegatke Violete Brglez, se zoper 

Violeto Brglez ne uvede disciplinski postopek.  
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VT – 73/1415 

Na podlagi obvestila NZS, da je v nedeljo, 2. 11. 2014, igralec Danijel Kaučič v dopoldanskem 

času igral za ekipo RE/MAX Maribor (tekmovanje futsal) in nato še popoldan za ekipo NK 

AquaSystems Dogoše na članski tekmi 11. kroga med ekipama NK Gost. Lobnik Slivnica in NK 

AquaSystems Dogoše, se po 66. čl. TP MNZM tekma registrira z rezultatom 3:0 b.b. za NK Gost. 

Lobnik Slivnica. Igralec Danijel Kaučič (NK AquaSystems Dogoše) se preda v  postopek 

disciplinskemu sodniku. 

 
OBVESTILO VSEM KLUBOM GLEDE IGRANJA IGRALCEV ZA EKIPE V FUTSALU IN VELIKEGA 

NOGOMETA – DOPIS S STRANI NZS: 

Glede na ugotovitve po nedeljskih odigranih tekmah U21, kar velja v vseh tekmovanjih v RS, 
vas po posvetu z vodjo Tekmovalno licenčnega oddelka NZS obveščamo o določilu 32. člena 
Tekmovalnega pravilnika NZS, po katerem lahko isti igralec igra v istem dnevu samo za eno 
ekipo. 
  
Kot nastop igralca na tekmi v nogometu se šteje, če je igralec vstopil v igro, kot nastop igralca v 
futsalu pa se šteje, če je igralec vpisan v zapisnik tekme.  
  
V primeru, ko igralec nastopi v istem dnevu najprej na futsal tekmi, za tem pa v istem dnevu še 
na nogometni tekmi (veliki nogomet), je bil nastop igralca na futsal tekmi dovoljen, nastop na 
nogometni tekmi pa ni bi dovoljen in o registraciji te tekme odloča vodja tekmovanja 
nogometnega tekmovanja, prav tako pa igralca preda v postopek disciplinskemu sodniku za 
nogomet. 
  
V primeru, ko pa igralec nastopi v istem dnevu najprej na nogometni tekmi, za tem pa v istem 
dnevu še na futsal tekmi, je bil nastop igralca na nogometni tekmi dovoljen, nastop na futsal 
tekmi pa ni bil dovoljen in o registraciji te tekme odloča vodja futsal tekmovanja, prav tako pa 
igralca preda v postopek disciplinskemu sodniku za futsal. 
  
To pravilo velja v vseh tekmovanjih razen v rednem delu futsal tekmovanja v kategoriji U13, kjer 
se igra posamezna tekma s skrajšanim igralnim časom. 
  
Obenem vas opozarjamo, da igralec, ki bi prejel prepoved nastopa na štirih in več tekmah, do 
izteka kazni ne sme nastopati v nobeni ekipi, torej niti v nogometu, niti v futsalu. 
 

 

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, 5. 11. 2014  

 

                                                                                                                                                  Dejan GERMIČ, l.r. 

                                                                                                            vodja tekmovanj MNZM         


