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Maribor, 13. 7. 2015 
 

SKLEPA 
disciplinskega sodnika 

TL 2015 – 2016 
 
 

OSTALE ZADEVE 
 

 
 
K -1/1516 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanj se NK Železničar MB zaradi prekrška 

neizpolnitve obveznosti do MNZ Maribor (niso poravnali finančnih obveznosti  za 
naslednje tekme: 
- 22. krog 2. Članske lige (odigrano 14. 5. 2015) med ekipama NK Železničar MB in 
NK Starše;  

- 24. krog 2. Članske lige (odigrano 3. 6. 2015) med ekipama NK Železničar MB in 
NK AJM Kungota;  

- 26. krog 2. Članske lige (odigrano 6. 6. 2015) med ekipama NK Železničar MB in 
NK DNK Atletiko) 
, po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP izreče: 

1. opomin 
2. prepoved prestopnih dejavnosti in  
3. na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP še suspenz zaradi neplačanih 

finančnih obveznosti.  
 
Prepoved opravljanja prestopnih dejavnosti in suspenz se začne 15. 7. 2015 in traja 
dokler suspendirani ne dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  
 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper sklep v delu, ki se nanaša na 
suspenz ni dovoljena.  

 
 

K -2/1516 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanj se NK Tezno Maribor zaradi prekrška 
neizpolnitve obveznosti do MNZ Maribor (niso poravnali finančnih obveznosti za 
naslednje tekme: 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/


- 21. krog 1. Članske lige (odigrano 9. 5. 2015) med ekipama NK Kovinar Tezno in 
NK Marjeta;  
- 23. krog 1. Članske lige (odigrano 16. 5. 2015) med ekipama NK Kovinar Tezno in 
NK AquaSystems Dogoše;  

- 25. krog 1. Članske lige (odigrano 30. 5. 2015) med ekipama NK Kovinar Tezno in 
NK Energo Tim Miklavž;  

- 27. krog 1. Članske lige (odigrano 13. 6. 2015) med ekipama NK Kovinar Tezno in 
NK Cerkvenjak), po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP izreče: 

1. denarna kazen 150 €,  
2. prepoved prestopnih dejavnosti in  
3. na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP še suspenz zaradi neplačanih 

finančnih obveznosti.  
 
Prepoved opravljanja prestopnih dejavnosti in suspenz se začne 15. 7. 2015 in traja 
dokler suspendirani ne dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  
 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper sklep v delu, ki se nanaša na 
suspenz ni dovoljena.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, da NK Tezno Maribor že 
večkrat ni poravnal finančnih obveznosti in da je vsako nadaljnje dopuščanje igranja 
ob tako zaostalih obveznostih nesprejemljivo.  
 

 
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 


