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Maribor, 11. 10. 2013 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

Mladina 1, 5. krog, 9. 10. 2013 

NŠ D.P. Hoče – Slivnica – Miklavž/Dobrovce 
 

K – 98/1314 
 
Izključenega igralca Rozin Aljaž, NK Miklavž se zaradi ponovljenega prekrška 
(vlečenje in ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
 
NK Kovinar Tezno – Slovenj Gradec 
 
K – 99/1314 
 
Izključenega igralca Crnjac Mario, ND Slovenj Gradec, se zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca (V 90. minuti je z zaprto pestjo udaril v predel trebuha 
nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
Iz poročila je razvidno, da je bila inteziteta udarca na meji s potiskanjem in igralec bi 
lahko nadaljeval s tekmo, če le-ta še ne bi bila končana. 
 

OSTALE ZADEVE od 09. 10. 2013 

. 
Veza K – 97/1314 
 
Nogometnemu klubu Železničar Maribor, ki ni izpolnil obveznosti do MNZM oziroma 
MDNS v povezavi z organizacijo tekem (ni plačal članarine za prijavo ekipe članov v 
tekmovanje in ni poravnal stroškov sojena na treh tekmah članske ekipe v 1. ligi 
MNZM v tekmovalni sezoni 2013/14, in sicer 7. 14. in 28. 9. 2013), se zaradi storitve 
prekrška po 25. čl. DP, v skladu s 36. čl. DP izreka SUSPENZ.  
 
Ob smiselni uporabi 15. čl. DP se suspenz pogojno odloži do 17. 10. 2013, če 
suspendirani klub v roku 24 ur listinsko dokaže, da je pripravljen izpolniti obveznosti.  
 



 
 
 
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 
 
 
 


