
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 

MARIBOR 
 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR 
 

                                 mob. št. 031/782-191 
 

 

 

TRR: 0451-5000-0616-361, davčna številka: 54656567 
matična številka: 5011043, šifra dejavnosti: 93.120 

e-pošta: info@mnzveza-mb.si, 
http://www.mnzveza-mb.si 

 

Maribor, 16. 5. 2014 
 
 
 

SKLEPA 
disciplinskega sodnika 

 
 
 

MLADINA – 1, 13. KROG, 14. 5. 2014 

 
K – 231/1314 
 
NK Miklavž/Dobrovce – Tezno 
 
Izključenega igralca Jagarinec Tadej, NK Miklavž/Dobrovce, se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za dosego zadetka (V 65. minuti je s prekrškom preprečil dosego 
zadetka), za prekršek po 18. čl. DP, v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
 
 

OSTALE ZADEVE 

 
 
ZVEZA K 228– 1314 
 
 
Z povezavi s sklepom navedenim v zvezi, s katerim je bil izrečen suspenz NK 
Pobrežje Maribor, je bila s strani NK podana obrazložena vloga za pogojni odlog 
sklepa o suspenzu. Navedli so, da bodo predvidoma do 25. 5. 2014 poravnali 
obveznosti do MNZ Maribor, ko naj bi prejeli finančna sredstva. Ob tem so tudi 
pojasnili, da imajo likvidnostne težave pri poslovanju kluba. 
 
Na tej podlagi je disciplinski sodnik preveril vlogo in ugotovil, da ima NK Pobrežje 
plačane vse druge obveznosti, da so navedli resnična dejstva in da je zaradi 
osnovnega poslanstva MNZ Maribor (pomoč klubom in razvoj nogometa) dopustno 
ugoditi vlogi NK Pobrežje. 
 
Ob smiselni uporabi 36. člena DP MNZ Maribor se izvršitev sklepa pogojno odloži do 
25. 5. 2014. 
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POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in nakazana na TRR MNZ 
Maribor, št. 04515-0000616361.  Zoper izrečene disciplinske kazni je dovoljena 
pritožba v roku tri dni /3/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 
69. čl. TP NZS/.O pritožbi zoper sklepe odloča komisija za pritožbe in predpise MNZ 
Maribor. Pritožba je pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka in 
priporočeno po pošti 

 
 
 
 
 Bojan Kitel, l.r. 
        Disciplinski sodnik 


