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SKLEPA VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
Sklep št.: VT – 51/1819 
 
Mladinska tekma 11. kroga Mladinske lige MNZ Maribor, med ekipama Fužinar : NK Pohorje, delegirana za dne 
14.11.2018 ob 14.00 uri, na stadionu NK Fužinar, zaradi pomanjkljive organizacije domačega kluba (slabo vidne 
črte) ni bila odigrana. Na podlagi 93. člena TPr MNZ Maribor, se tekma registrira z rezultatom 0 : 3 za NK 
Pohorje, klub KNK Fužinar pa se preda v disciplinski postopek disciplinskemu sodniku. 
 
V postopku je delegirani glavni sodnik posredoval izjavo in fotografije iz katerih je razvidno, da so bile črte 
igrišča slabo vidne in so onemogočale igranje tekme. Klub KNK Fužinar je prav tako posredoval izjavo in 
fotografije, iz katerih pa ni bilo ugotovljeno, da bi glavni sodnik sprejel napačno odločitev.  
 
Na podlagi 2. člena Pravilnika MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v 
posebnih primerih, se stroški neodigrane tekme, za katero je kriv klub domačin in je odločena s sklepom vodje 
tekmovanja krijejo: 
 
- stroške organizacije tekme v celoti krije klub domačin; 
- stroške prihoda gostov v celoti krije klub domačin; 
- enotno ceno sodnikom, delegatu in kontrolorju plača klub domačin, in sicer v višini 75 % takse. 
 
 
Sklep št.: VT – 52/1819 
 
Predstavnik NK Korotan Prevalje je dne 04.12.2018 preko elektronske pošte sporočil, da se nogometna tekma 
7. kroga v 2. skupini U11 Starejši cicibani, med ekipama NK Korotan Prevalje : NK Loka – Radvanje, delegirana v 
soboto, 27. 10. 2018,  ob 9.00 na stadionu NK Korotan Prevalje ni odigrala, saj takrat ekipe NK Loka – Radvanje 
ni bilo na tekmo. Prav tako je predstavnik NK Korotan Prevalje sporočil, da se klub njihovim večkratnim 
pozivom niso uspeli dogovoriti za nov termin igranja tekme.  
 
Ekipa NK Loka – Radvanje 48 ur in vse do izdaje sklepa ni sporočila razloga izostanka iz tekme ali se dogovorila 
za nov termin igranja z domačinom, glede nato da smo s strani MNZM pozivali klube o neposlanih zapisnikih 
dne 6. 11.2018 in tudi dne 14. 11. 2018, tako da se šteje, da je bil njihov izostanek neupravičen.  
 
Zaradi neupravičenega izostanka iz tekme se ŠD Loka – Rošnja preda v disciplinski postopek disciplinskemu 
sodniku. 
 
Na podlagi 3. člena Pravilnika MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v 
posebnih primerih, se stroški neodigrane tekme krijejo: 
 
- stroške organizacije tekme v fiksnem znesku, ki ga na podlagi poročila domačina določi 
organizator tekmovanja, krije gostujoči klub; 
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Maribor, 6. 12. 2018 
  
           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 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. 
 


