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SKLEPI VODJE TEKMOVANJ MNZM 
 
 
Sklep št.: VT – 27/2021 
 
Iz zapisnika tekme in poročila glavnega sodnika je razvidno, da se nogometna tekma 6. kroga v U19 Mladinski ligi MNZ 
Maribor, med ekipama Marles hiše : NK Šentilj ni pričela, saj vremenske razmere niso omogočale pričetka nogometne 
tekme (stoječa voda, močan dež). 
 
Na podlagi 1. člena Pravilnika MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posebnih 
primerih, se stroški ne odigrane tekme krijejo: 
 
- stroške organizacije tekme v celoti krije domači klub; 
- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub; 
- enotno ceno sodnikom, v višini 50% takse, krije organizator tekmovanja. 
 
Termin nove tekme bo določen v skladu s TPr MNZ Maribor takoj, ko bodo to dovoljevali ukrepi vlade RS za preprečevanje 
širjenja bolezni Covid 19. 
 
 
Sklep št.: VT – 28/2021 
 
Iz zapisnika tekme med ekipama Marles hiše : NK Šentilj, z dne 15.10.2020, v 4. skupini U13 Mlajši dečki MNZ Maribor je 
razvidno, da se tekma ni odigrala, saj gostov NK Šentilj ni bilo. 
 
Zaradi neprihoda na tekmo se NK Šentilj preda v disciplinskemu sodniku. 
 
Na podlagi 89. člena TPr MNZ Maribor, se tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za Marles hiše. 
 
 
Sklep št.: VT – 29/2021 
 
Predstavnik NK Pobrežje je v soboto 17.10.2020, ob 09.15 uri preko elektronske pošte sporočil, da se njihova kadetska 
ekipa ne bo udeležila kadetske tekme med ekipama NŠ ROHO : NK Pobrežje, ki bi se morala odigrati istega dne ob 10.00 
uri na stadionu SD Rogoza. Razlog odpovedi so navedli, da je bil njihov igralec napoten na testiranje za Covid 19. 
  
Zaradi odpovedi tekme se NK Pobrežje preda disciplinskemu sodniku. 
 
 Na podlagi 89. člena TPr MNZ Maribor, se tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za NŠ ROHO. 
 
Na podlagi 3. člena Pravilnika MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posebnih 
primerih, se stroški ne odigrane tekme krijejo: 
 
- stroške organizacije tekme, katere na podlagi poročila domačina določi organizator tekmovanja, v celoti krije NK Pobrežje   
Maribor; 
- enotno ceno sodniku, v višini 75% takse, krije NK Pobrežje Mribor. 
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 Stran 2 MNZ Maribor 

Sklep št.: VT – 30/2021 
 
Predstavnik NK Pobrežje je v nedeljo 18.10.2020 preko elektronske pošte sporočil, da se njihova mladinska ekipa ne bo 
udeležila tekme med ekipama NK Fužinar : NK Pobrežje, ki bi se morala odigrati istega dne na stadionu NK Fužinar. Razlog 
za odpoved so navedli pomanjkanje igralcev, saj starši ne pustijo otrok na tekmo. 
  
Zaradi odpovedi tekme se NK Pobrežje preda disciplinskemu sodniku. 
 
Na podlagi 89. člena TPr MNZ Maribor, se tekma registrira z rezultatom 3 : 0 za NK Fužinar 
 
 
Sklep št.: VT – 31/2021 
 
Iz zapisnika tekme, poročila delegata in poročila glavnega sodnika je razvidno, da je bila nogometna tekma 8. kroga v 1. 
članski ligi MNZ Maribor, med ekipama NK Jurovski Dol :  NK Rače, prekinjena ob polčasu, saj vremenske razmere niso 
omogočale nadaljevanja nogometne tekme (stoječa voda, močan dež). Rezultat ob prekinitvi je bil 2 : 0 za NK Jurovski Dol. 
 
Na podlagi Tekmovalnih propozicij MNZ Maribor, Tekmovalnega pravilnika NZS, Pravil nogometne igre (Pravila nogometne 
igre 20/21), okrožnice NZS št.: 32/17, z dne 17.08.2017 in Odločb NZS k pravilom nogometne igre (odločbe sprejete na 
sejah IO NZS dne 01.08.2017 in 16.08.2017), se v novem terminu tekma nadaljuje od prekinitve dalje tj. odigra se še 
preostali ne-odigrani čas tekme (45 minut). Ob igranju tekme veljajo pravila, napisana v Odločbah NZS k pravilom 
nogometne igre, pravilo 7 – trajanje igre. 
 
Pri vpogledu v Odločbe NZS k pravilom nogometne, pravilo 7 – trajanje igre je bilo ugotovljeno, da če je tekma prekinjena 
zaradi višje sile, se preostali čas tekme odigra v terminu, ki ga določi tekmovalni organ. Omenjeno pravilo je obvezujoče 
za vsa tekmovanja v RS, lahko pa organizator posameznega tekmovanja določi, da se tekma prizna in registrira z doseženim 
rezultatom, če je ob prekinitvi bilo odigranih 2/3 srečanja. Tudi NZS je z okrožnico št.: 32/17, obvestila MNZ-je o 
spremembi Odločb NZS k pravilom nogometne igre in jih obvestila, da tudi za tekmovanja v organizaciji MNZ-jev veljajo 
določbe o odigravanju še preostalega časa nogometne tekme, lahko pa posamezna MNZ določi, da se tekma registrira, če 
je bilo odigranih 2/3 igralnega časa. 
 
Pri vpogledu v Tekmovalne propozicije MNZ Maribor (TPr MNZ Maribor) je bilo ugotovljeno, da 94. člen propozicij določa, 
da se odigra nova tekma, v kolikor je bila tekma prekinjena zaradi višje sile in še ni bilo odigranih 2/3 srečanja, če pa so 
bile odigrane 2/3 srečanja, pa se tekma registrira z doseženim rezultatom. V uvodnem 1. členu TPr MNZ Maribor pa je 
navedeno, da je Tekmovalni pravilnik NZS osnova za tekmovanje,  Tpr MNZ Maribor pa določijo posebnosti znotraj 
tekmovanj MNZ Maribor. 
 
V 2. členu Tekmovalnega pravilnika NZS je navedeno, da se morajo vse javne tekme v Republiki Sloveniji igrati po Pravilih 
nogometne igre, sklepih IB, odločbah NZS ter drugih predpisih NZS. 
 
Iz zgoraj navedenega tako izhaja, da je 94. člen TPr MNZ Maribor v nasprotju z Odločbami NZS k pravilom nogometne igre, 
saj odločbe ne dovoljujejo, da bi se, v primeru prekinitve tekme zaradi višje sile, igrala popolnoma nova tekma, ampak se 
more tekma nadaljevati od trenutka prekinitve. Odločbe dovoljujejo samo, da lahko posamezna MNZ (organizator) določi, 
da se tekma registrira, če je bilo odigranih že 2/3 srečanja in je takrat prišlo do prekinitve tekme zaradi višje sile. 
 
Tudi same TPr MNZ Maribor nas napotujejo na Tekmovalni pravilnik NZS, ki je osnova za tekmovanja in se kot tak mora 
upoštevat. V Tekmovalnem pravilniku NZS je navedeno, da se vse javne tekme v RS morajo odigrati po Odločbah NZS k 
pravilom nogometne igre, torej se morajo Odločbe NZS upoštevati kot izvirni-obvezujoči predpis za vse javne tekme in 
tudi za omenjeno prekinjeno tekmo NK Jurovski Dol : NK Rače. Na podlagi navedenega je bilo odločeno, da se tekma ne 
ponovi in se igra dalje od trenutka prekinitve. 
 
 
Na podlagi 1. člena Pravilnika MNZM o kritju stroškov posameznih klubov, službenih oseb in drugih stroškov v posebnih 
primerih, se stroški prekinjene tekme krijejo: 
 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

                     

 Stran 3 MNZ Maribor 

- stroške organizacije tekme v celoti krije domači klub; 
- stroške prihoda gostov v celoti krije gostujoči klub; 
- enotno ceno sodnikom in delegatu, v višini 100% takse, krije organizator tekmovanja. 
 
Termin nove tekme bo določen v skladu s TPr MNZ Maribor takoj, ko bodo to dovoljevali ukrepi vlade RS za preprečevanje 
širjenja bolezni Covid 19. 
 
 
 

 
 
Maribor, 29. 10. 2020 

        
                

     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 104. čl. TP MNZM/. Rok za pritožbo zoper odločitve vodje tekmovanja je v osmih 
/8/ dneh od prejema sklepa oz. od objave sklepa /106. 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. 
 


