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SKLEPA VODJE TEKMOVANJ MNZM
Sklep št.: VT – 60/1819
Vodstvo tekmovanja je 8. 4. 2019, prejelo pritožbo na rezultat tekme 10. kroga v 2. ligi U15 MNZ Maribor, med
ekipama NK Rače : NK Maribor, ki je bila odigrana 6. 4. 2019. Pritožbo je vložil predstavnik ekipe NK Rače.
V pritožbi je navedeno, da je glavni sodnik srečanja storil napako, ko je ob koncu tekme dosodil kazenski strel za
ekipo NK Maribor, posledično pa je tekmo tudi ekipa NK Maribor zmagala z rezultatom 6 : 7 (pritožbi priložen tudi
video posnetek sporne situacije). Nadalje je navedeno, da na tekmo ni prišel delegiran sodnik Ermin Grbec, temveč
je nato tekmo sodil, brez doseženega sporazuma med kluboma, kontrolor oz. delegat MNZ Danijel Šobot.
V pritožbi nadalje predlagajo uvedbo disciplinskega postopka zoper Danijela Šobota, saj omenjeni ni postopal po
30. členu Tekmovalnega pravilnika in tudi spremembo končnega rezultata na 6 : 6.
Po preučitvi zadeve omenjeno pritožbo kot neutemeljeno zavračam. Rezultat tekme 10. kroga v 2. ligi U15 MNZ
Maribor, med ekipama NK Rače : NK Maribor, registriram z doseženim rezultatom 6 : 7 v koristi NK Maribor.
V Pravilih nogometne igre, katere je sprejel IFAB, potrdil NZS in so tako obvezujoča za vsa tekmovanja na področju
Slovenije, je predpisano »Odločitve sodnika o dejstvih v zvezi z igro, vključujoč odločitve o tem, ali je
dosežen zadetek ali ne, in o rezultatu tekme, so dokončne. Odločitve sodnika in vseh drugih sodnikov se morajo
vedno spoštovati«. Na podlagi omenjenega se vodstvo tekmovanja ni ukvarjalo o pravilnosti odločitve sodnika.
Nadalje je v pritožbi navedeno, da je pred tekmo prišlo do kršitve 30. člena Tekmovalnega pravilnika MNZ, saj je
tekmo sodil kontrolor oz. delegat MNZ Danijel Šobot, čeprav bi tekmo moral soditi delegiran sodnik Ermin Grbec,
ki pa na tekmo ni prišel.
Vodstvo tekmovanja je bilo približno 15 minut pred pričetkom tekme, s strani kluba NK Rače obveščeno, da
delegiran sodnik še ni prišel na stadion. Po telefonskem razgovoru s komisarjem za delegiranje sodnikov MDNS
Maribor je bilo ugotovljeno, da bo na tekmi prisoten tudi sodnik iz liste sodnikov MNZ Maribor Danijel Šobot,
kateri bo nadalje kot glavni sodnik sodil omenjeno tekmo.
Na podlagi 41. člena Tekmovalnih propozicij MNZ Maribor, sodnike na tekme delegira MDNS Maribor, tako da
kluboma ni bilo potrebno doseči sporazuma kdo bo sodil tekmo, saj je bil na tekmi prisoten že novi delegiran
sodnik.
Sklep št.: VT – 61/1819

Predstavnik NK Paloma je 8. 4. 2019, preko elektronske pošte sporočil, da zaradi pomanjkanja otrok iz tekmovanja
odjavljajo njihovo U9 ekipo.
Zaradi odstopa ekipe U9 NK Paloma od tekmovanja, se nogometni klub NK Paloma Sladki Vrh preda v nadaljnji
postopek DS MNZ Maribor.
Na podlagi drugega odstavka 91. člena TPr MNZ Maribor, se vse v jesenskem delu odigrane tekme ekipe NK
Paloma priznajo, preostale tekme pa se ne delegirajo.

MNZ Maribor

Stran 2

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 106. 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.

Maribor, 12. 4. 2019
Domen Majcen, l.r
Vodja tekmovanj MNZ Maribor

