
 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 

MARIBOR 
 

 
Engelsova ulica 6, 2000 MARIBOR 

 

                                 mob. št. 031/782-191 
 

 

 

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

e-pošta: info@mnzveza-mb.si 
http://www.mnzveza-mb.si 

 

 

 

 
 

Maribor, 23. 9. 2015 
 

SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
TL 2015/2016 

 

 
OSTALE ZADEVE 

 

 
ZVEZA 
K - 63/1516 

 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka in ugotovitvenega sklepa vodje 
tekmovanja št. 15/1516 se NK Pobrežje zaradi odstopa od tekmovanja s člansko 

ekipo v 3. članski nogometni ligi MNZ Maribor v TL 2015/2016, kar je prekršek po 25. 
členu DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 200€.  
 

V skladu s 5. čl. DP se kazen 200 €, ki je bila izrečena s sklepom 29. 10. 2014 in 
novo izrečena kazen združita v enotno kazen 400 €.  
 

V skladu s 15. členom DP se izvršitev kazni odloži za obdobje dveh let, t.j. do 29. 10. 
2017, pod pogojem, da klub v tem obdobju ne bo storil podobnega ali težjega 
disciplinskega prekrška.  

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK Pobrežje s 1. 7. 2015, 9. 7. 2015 in 
31. 8. 2015 iz katerih izhaja, da so pri prijavi z TL 2015/2016 MNZ Maribor navedli, 

da imajo težave zaradi pomanjkanja sredstev, da so se v ligo prijavili na povabilo 
MNZ Maribor, predvidene sanacijo igrišča in druge razloge zaradi nezmožnosti 
sodelovanja v za njih nesprejemljivih pogojih (predvsem odvisnost od zagotovitve 

finančnih sredstev). V pojasnilu so jasno izrazili možnost odstopa od tekmovanja 
zaradi opisanih razlogov. Ob tem pa so s pobudami za izvedbo tekmovanja v 
dvokrožnem tekmovalnem sistemu želeli doseči, da bi sodelovali v tekmovanju, ki bi 

potekalo v dvokrožnem sistemu (vmes je bil opravljen žreb). Ker je bila odločitev 
MNZ, da tekmovanje ne bo potekalo v dvokrožnem sistemu so naposled odstopili, saj 
za takšno tekmovanje niso imeli dovolj finančnih sredstev.  

 
Pri odločitvi o višini kazni in načinu izvršitve je bilo upoštevano tudi dejstvo, da so 
odstopili pred začetkom tekmovanja in tako zaradi njihovega odstopa ni vpliva na 

izvedbo tekmovanja.  
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K - 66/1516 
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 22 in 23/1516 se NK 
Železničar zaradi odstopa od tekmovanja z mladinsko ekipo in ekipo starejših dečkov 
v nogometnih ligah MNZ Maribor, kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. čl. 

DP kaznuje z denarno kaznijo 200€.  
 
V skladu s 15. členom DP se izvršitev kazni odloži za obdobje dveh let, t.j. do 22. 9. 

2017, pod pogojem, da klub v tem obdobju ne bo storil podobnega ali težjega 
disciplinskega prekrška.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK Železničar iz katerega izhaja, da jim 
ni uspelo sestaviti ekip, da bi lahko nadaljevali tekmovanje.  
 

 
K - 67/1516 
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 28/1516 se NK Peca zaradi 
prekrška odstopa od tekmovanja z ekipo starejših dečkov 2 v nogometni ligi MNZ 
Maribor, kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno 

kaznijo 200€.  
 
V skladu s 15. členom DP se izvršitev kazni odloži za obdobje dveh let, t.j. do 22. 9. 

2017, pod pogojem, da klub v tem obdobju ne bo storil podobnega ali težjega 
disciplinskega prekrška.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK Peca iz katerega izhaja, da jim ni 
uspelo sestaviti ekip, da bi lahko nadaljevali tekmovanje.  

 

 
K - 68/1516 
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 30/1516 se NK Paloma 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 Palomo nastopil Jančič Jan, ki na dan tekme še ni dopolnil 12 let – 
premlad. 

 

 

K - 69/1516 

 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 31/1516 se NK Peca zaradi 
neupravičene odsotnosti članske ekipe na tekmi 2. kroga pokalnega tekmovanja 

MNZ Maribor z ekipo S. Rojko Dobrovce, kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 
8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 150€.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pravočasno podano pojasnilo NK Peca iz 
katerega izhaja, da jim ni uspelo sestaviti ekipe, da bi lahko odigrali tekmo.   
 

 



K - 70/1516 
 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 34/1516 se NK MB Tabor 

zaradi nastopanja igralca selekcije starejših dečkov Kozel Matica in Veber Jake, ki 
nista imela pravice nastopiti, kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom 
DP kaznuje z opominom.   

 
Na tekmi sta zgoraj navedena igralca MB Tabor nastopila v tekmovanju MNZ 
Maribor, kljub temu, da sta dan prej nastopila za starejše dečke MB Tabor v 

tekmovanju NZS – U15 Vzhod, s čemer so ravnali v nasprotju s sklepom VT 8 – 
1516.  
 

K - 71/1516 
 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj št. 35, 36 in 37/1516 se NK 

Malečnik zaradi nastopanja igralcev mladine Rampre Aljaž, Gros Mitja in Zimet Dario  
v igralnem krogu 29. – 30. 8. 2015, 12 – 13. 9. 2015 in 6. – 8. 9. 2015, v tekmovanjih, 
ki jih organizira MNZ Maribor in NZS Slovenija, ko niso imeli pravice nastopiti, kar je 

prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom.   
 
Na tekmah so zgoraj navedeni igralci mladine Malečnika nastopili v tekmovanju 

MNZ, kljub temu, da so dan prej/kasneje nastopili za drugo selekcijo mladine NK 
Malečnik v tekmovanju NZS, s čemer so ravnali v nasprotju s sklepom VT 8 – 1516.  
 

 

K – 72/1415 
 

Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanja št. 40/1516 in drugega odstavka 
36. čl. DP se izreka suspenz NK Železničar zaradi neplačanih finančnih obveznosti – 
stroški, ki so nastali s tekmovanjem v 2. SKL/SML vzhod v TL 2014/2015. Suspenz 

za ta prekršek se začne od 1. 10. 2015 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. 
 
 

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 

 


