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SKLEP VODJE TEKMOVANJ MNZM 

 
 
Sklep št.: VT – 37/2021-2022 
 
V zvezi neodigrane tekme 11. kroga v 1. ligi U15 Starejši dečki MNZ Maribor, med ekipama NK Jarenina – Pesnica : NK 
Dobrovce je bilo ugotovljeno, da ekipa NK Jarenina – Pesnica neupravičeno ni nastopila na omenjeni tekmi. 
 
Tekma se ne registrira, saj se ekipa NK Jarenina - Pesnica, ker v istem tekmovalnem letu dvakrat neupravičeno ni 
nastopila na delegirani uradni tekmi, na podlagi 90. člena TPr MNZ Maribor izključi iz tekmovanja v 1. ligi U15 Starejši 
dečki MNZ Maribor. 
 
Na podlagi 91. člena Tpr MNZ Maribor se dosedaj doseženi rezultati v jesenskem delu TL 2021/2022 ekipe NK Jarenina – 
Pesnica priznajo, rezultati v spomladanskem delu se brišejo, preostale tekme pa se ne delegirajo. 
 
NK Jarenina se zaradi neupravičenega izostanka in izključitve iz tekmovanja preda disciplinskemu sodniku MNZ Maribor. 
 
Na podlagi 2. člena Pravilnika MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posebnih 
primerih se stroški neodigrane tekme določijo: 
- stroške organizacije tekme v celoti krije NK Jarenina; 
- stroške prihoda gostov v celoti krije NK Jarenina; 
- enotno ceno sodniku, v višini 75% takse, plača NK Jarenina. 
 
 
OBRAZLOŽITEV 
 
Pri obravnavi zadeve sem pregledal poročilo glavnega sodnika, List 1 zapisnika nogometne tekme, v roku 48 ur po 
delegirani tekmi poslano pojasnilo-potek dogodkov NK Jarenina in pojasnilo NK Dobrovce.  
 
Na podlagi vseh prejetih dokazil sem ugotovil, da je sodnik srečanja, pri preverjanju identitete igralcev na igrišču 
ugotovil, da domači klub za tri igralce ni sodniku posredoval športnih izkaznic, kakor se zahteva v TPr MNZ Maribor, tako 
da jim sodnik ni dovolil nastopiti. Domači klub NK Jarenina je kljub temu imel na voljo 11 igralcev, vendar srečanja niso 
želeli pričeti brez omenjenih treh igralcev, tako da sta se obe ekipi in sodnik strinjali, da bodo počakali na dostavo 
omenjenih treh športnih izkaznic. Po 25 minutnem čakanju je domača ekipa zapustila igrišče in odšla v slačilnice, glavni 
sodnik srečanja pa je po približno 5 minutah želel pričeti srečanje, saj sta imeli predhodno obe ekipi na igrišču več kot 7 
igralcev s pravico nastopa, ter je s piskom želel poklicati domačo ekipo NK Jarenina nazaj na igrišče, vendar se ekipa ni 
vrnila. Sodnik nato, ker je na igrišču bila prisotna samo ena ekipa, srečanja ni začel.  
 
Prejeti pisni odgovor NK Jarenina bo posredovan disciplinskemu sodniku MNZ Maribor, da ga bo lahko uporabil v 
njegovem postopku. V omenjenem postopku pa odločitve nisem opiral na njega, saj sem pri pregledu ostalih 
dokumentov nedvoumno ugotovil, da s strani NK Jarenina posredovan potek dogodkov ne ustreza dejanskemu stanju.  
 
 
Maribor, 15. 4. 2022 
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 Stran 2 MNZ Maribor 

 

 
        

               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 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. 
 
 
 


