
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 

MARIBOR 
 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR 
 

tel.: 02/250 99 99; faks: 02/250 99 98 
                                 mob. št. 031/782-191 

 
 

 

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

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

 

 

 

Maribor, 14. 5. 2014 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 
 

Člani 1, 21. krog, 10. – 11. 5. 2014 
 

 

NK Rače - Paloma 
 
K - 224/1314 
 
NK Rače je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. 
Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € 
denarne kazni. 
 

Mladina 1, 12. krog, 11. 5. 2014 

 
 
NK NŠ M. Šuler Sl. Gradec – KNK Fužinar 
 
K - 225/1314 
 
Izključenega igralca Kuhar Gašper, KNK Fužinar, se zaradi ponovljenega prekrška in 
nešportnega odhoda z igrišča (oviranje izvedbe prostega udarca in brezobzirna igra), 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 

Mladina 2, 16. krog, 10. 5. 2014 
 

 

NK Pesnica/Jurovski dol - Lenart 
 
K - 226/1314 
 
Izključenega igralca Damiš Matija, NK Lenart, se zaradi nasilne igre (V 83. minuti je 
kot reakcijo na nešportno vedenje med obratom nasprotnega igralca z roko udaril po 
tilniku.), kar je prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
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Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da je 
bil udarec nakazan in da je nasprotnik brez posledic nadaljeval z igro. Prav tako se je 
takoj in po tekmi opravičil za storjen prekršek.  
 

 

Kadeti 1, 12. krog, 10. 5. 2014 

 
 
MK Korotan Prevalje – KNK Fužinar 
 
K - 227/1314 
 
Izključenega igralca Zorman Tadej, KNK Fužinar, se zaradi ponovljenega prekrška in 
nešportnega odhoda z igrišča (brezobzirna igra in protestiranje), po 18. čl., v skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je po 
izključitvi slekel dres in neprimerno komentiral sodniške odločitve.  
 

 

OSTALE ZADEVE 

 
 
K – 2281314 
 
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK Pobrežje zaradi 
neplačanih finančnih obveznosti – članarina za spomladanski del v sezoni 2013/14. 
Suspenz se začne od 16. 5. 2014 in traja dokler suspendirani ne dokaže, da so 
denarne obveznosti plačali.  
 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper ta sklep o suspenzu ni dovoljena.  
 
 
NK Pesnica/Jurovski dol – Šentjanž/Zlatoličje 
 
K - 229/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Šentjanž/Zlatoličje zaradi 
neprihoda na tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa kadetov ni prišla na tekmo 
14. kroga z ekipo Pesnica/Jurovski dol), v skladu z 8. čl. DP izreče 150 € denarne 
kazni. 
 
 
NK Radlje - Rače 
 
K - 230/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Rače zaradi neprihoda na 
tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa mladine ni prišla na preloženo tekmo 14. 
kroga z ekipo Radlje), v skladu z 8. čl. DP izreče 150 € denarne kazni.  
 
 
 



 
 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 


