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Maribor, 17. 9. 2015 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 
 

OSTALE ZADEVE 
 
 
K – 63/1516 
 
Na podlagi 29. čl. DP in ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 15/1516, da je 
NK Pobrežje odstopil od tekmovanja s člansko ekipo v TL 2015/2016, se zoper NK 
Pobrežje uvede disciplinski postopek zaradi suma storitve prekrška po 25. členu DP 
– odstop od tekmovanja.   
 
NK Pobrežje je že bilo kaznovano zaradi odstopa od tekmovanja v TL 2014/2015, 
kazen pa je bila pogojno odložena. Kljub temu je NK Pobrežje ponovno prijavilo 
člansko ekipo v tekmovanje in ponovno odstopilo. Po tem, ko je vodja tekmovanja 
izdal sklep in ga poslal disciplinskemu sodniku, je NK Pobrežje poslalo pojasnilo iz 
katerega izhaja, so se v tekmovanje prijavili na izrecno željo MNZ Maribor in da so ob 
prijavi poslali dopis v katerem so opisali situacijo.  
 
V tej povezavi mora NK Pobrežje v roku treh dni priložiti dopis v katerem je opisalo 
situacijo, kot jo navaja v pojasnilu in ga poslati disciplinskemu sodniku. 
 
K – 64/1516 
 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 16/1516, da je za NK JOCO 
Jakob na tekmi s Kipertrans Hoče nastopil igralec Pirc Miha, ki ni imel pravice 
nastopiti (25. 6. 2015 potekla posoja), se NK JOCO Jakob, za prekršek po 25. čl. DP 
na podlagi 8. čl. izreče opomin.  
 
K - 65/1516 
 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 17/1516, da je kontrolor-
delegat Jože Velički, dovolil nastop igralcu NK JOCO Jakob Pirc Mihi, ki ni imel 
pravice nastopiti (25. 6. 2015 potekla posoja), se uradna oseba Jože Velički, ki je bil 
na tekmi v vlogi kontrolorja in delegata, zaradi prekrška neizpolnitve obveznosti v 
povezavi z organizacijo tekme, po 24. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo sodelovanja v določenih z nogometom povezanih dejavnostih in sicer 
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prepovedjo opravljanja funkcije uradne oseb - delegata ali kontrolorja za čas enega 
(1) meseca.  
 
Glede na okoliščine prekrška (prvi krog, ko je bilo potrebno v dveh vlogah opraviti 
veliko opravil) in dosedanjo nekaznovanost, se druga polovica kazni - po prestani 
polovici, t.j. 17. 9. 2015, v skladu s 15. čl. DP pogojno odloži za dobo treh (3) 
mesecev, če kaznovani v tem času ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega 
prekrška.  
 

 
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 

 


