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Maribor, 21. 6. 2013 

 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
 
 

Člani 1, 26. krog, 15. 6. 2013 

NK Korotan Prevalje – Železničar MB  
 
K - 266/1213 
 
NK Železničar MB, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(nastopanja s 7 igralci), kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP 
kaznuje z opominom. 
 

Mladina, 22. krog,  9. 6.  2013 

 
NK Lenart - Peca 
 
K - 267/1213 
 
Ekipo NK Peca se zaradi neopravičenega izostanka s tekme mladincev, prekršek po 
25 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 150 €.  
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanj je bilo ugotovljeno, da se NK Peca ni 
udeležila tekme, kar je sicer pravočasno sporočila MNZ Maribor z obrazložitvijo, da 
nimajo dovolj igralcev. MNZ je tekmo odpovedala in dodatni stroški niso nastali.  
 

Člani, pokal, 5.- krog,  22. 5. 2013 

 
NK  Dravograd - KNK Fužinar 
 
K - 268/1213 
 
Ekipo KNK Fužinar se zaradi neopravičenega izostanka s pokalne tekme članov, 
prekršek po 25 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 150 €.  
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanj je bilo ugotovljeno, da se KNK Fužinar ni 
udeležil tekme, kar je sicer pravočasno sporočil MNZ Maribor z obrazložitvijo, da se 
ne strinja z delegiranjem tekme. V tej povezavi se je KNK Fužinar pritožil na sklep 



vodje tekmovanj, vendar je tudi komisija za pritožbe, kot drugo stopenjski organ, 
izdala sklep iz katerega izhaja, da  se pritožba zavrne kot neutemeljena. Pri tem 
zaradi neopravičenega izostanka s tekme dodatni stroški niso nastali, saj je KNK 
Fužinar pravočasno obvestil MNZ Maribor, ki je tekmo odpovedala. 
 
 

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 
 
 

 


