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Maribor, 11. 6. 2014 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 
 

Člani 1, 25. krog, 31. 5. 2014 

 
 
NK Marjeta – Železničar MB 
 

K- 277/1314 
 
NK Železničar MB, ki na tekmi za igranje ni zagotovil prisotnosti 11 igralcev (samo 9), 
se zaradi prekrška po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP kaznuje z opominom.  
 

KADETI – 2, 17. krog, 22. 5. 2014 

 
 
NK Peca - Paloma 
 

K- 278/1314 
 
NK Peca, ki na tekmi za igranje ni zagotovil prisotnosti 11 igralcev (samo 10) in 
predstavnika ter trenerja, se zaradi prekrška po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP 
kaznuje z opominom.  
 
K- 279/1314 
 
NK Paloma, ki na tekmi na zagotovil prisotnosti trenerja z ustrezno licenco, se zaradi 
prekrška po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP kaznuje z opominom.  
 
 

KADETI – 2, 19. krog, 1 . 6. 2014 

 
NK Ursus Jakob – Pesnica/Jurovski dol 
 

K- 280/1314 
 
NK Ursus Jakob, ki na tekmi za igranje ni zagotovil prisotnosti 11 igralcev (samo 8), 
se zaradi prekrška po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP kaznuje z opominom.  
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K - 281/1314 
 
NK Pesnica/Jurovski dol, ki na tekmi za igranje ni zagotovil prisotnosti 11 igralcev 
(samo 9), se zaradi prekrška po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP kaznuje z opominom.  
 

MLAJŠI CICIBANI - 2, 14. krog, 27. 5, 2014 

 
NK Jurovski dol - Lenart 
 
K - 282/1314 
 
NK Lenart, se zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek 
po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 
 
Na tekmi je za NK Lenart nastopil Petek Andraž, ki na dan tekme še ni dopolnil 7 let 
– premlad 
 

 

OSTALE ZADEVE 

 
NK Akumulator – Starše 
 
K - 283/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Starše zaradi neprihoda na 
tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa članov ni prišla na tekmo 18. kroga, z 
ekipo NK Akumulator), v skladu z 8. čl. DP izreče 200 € denarne kazni. 
 
NK Fužinar – NŠ D. Pekič Hoče - Slivnica 
 
K - 284/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK NŠ D. Pekič Hoče - Slivnica 
zaradi neprihoda na tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa kadetov ni prišla na 
tekmo 15. kroga, 1. 6. 2014 z ekipo NK Fužinar), v skladu z 8. čl. DP izreče 150 € 
denarne kazni. 
 

Sklep NDS 6. 6. 2014 

 
Zveza K – 276/1314 

 

SKLEP O ODLOŽITVI SUSPENZU  
  

Na podlagi 36. člena DP MNZM se NK Tezno MB  odloži suspenz, ki dobi 
pravno veljavo 6.6.2014 na 15.06.2014 in na osnovi 35. čl. DP preneha 

šele, ko suspendirana ekipa dokaže, da je svoje finančne obveznosti 
poravnala. Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena /39. čl. DP 

MNZM/.  
  



Po preučitvi prošnje za odlog sklepa o suspenzu se je pri odločitvi 

upoštevalo dejstvo, da NK Tezno MB kot dolžnik ravna v smeri celotnega 
in čim prejšnjega poplačila dolga.  

 
 

 
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 
 


