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SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2015/2016 

 
DRUGE ZADEVE 

 
 
 
ZVEZA 
K -1/1617 
 
NK DTV Partizan Fram se po izvedenem disciplinskem postopku zaradi prekrška 
neizpolnitve obveznosti – neplačilo sodnikov (ugotovitveni sklep VT št. 1/1617), kar je 
prekršek po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z: 
- opominom in  
- izreče prepoved opravljanja prestopnih dejavnosti. 
 
V skladu s 36. čl. DP se izreče tudi suspenz, ki skupaj s prepovedjo opravljanja 
prestopnih dejavnosti traja od izdaje sklepa do izpolnitve obveznosti.  
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kluba.  
 
ZVEZA 
K - 2/1617 
 
NK Hoče se po izvedenem disciplinskem postopku zaradi prekrška neizpolnitve 
obveznosti – neplačilo sodnikov (ugotovitveni sklep VT št. 3/1617), kar je prekršek po 
25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z: 
- opominom in  
- izreče prepoved opravljanja prestopnih dejavnosti. 
 
V skladu s 36. čl. DP se izreče tudi suspenz, ki skupaj s prepovedjo opravljanja 
prestopnih dejavnosti traja od izdaje sklepa do izpolnitve obveznosti.  
  
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kluba.  
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ZVEZA 
K - 3/1617 
 
Na podlagi 37. člena DP in v povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 6/1617 se 
disciplinski postopek zoper NK ŠD Sv. Jurij, Jurovski dol USTAVI, ker je bilo med 
postopkom ugotovljeno, da so obveznosti poravnali.   
 
 
ZVEZA 
K - 4/1617 
 
NK Železničar se po izvedenem disciplinskem postopku zaradi prekrška neizpolnitve 
obveznosti – neplačilo sodnikov (ugotovitveni sklep VT št. 7/1617), kar je prekršek po 
25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z: 
- opominom in  
- izreče prepoved opravljanja prestopnih dejavnosti. 
 
V skladu s 36. čl. DP se izreče tudi suspenz, ki skupaj s prepovedjo opravljanja 
prestopnih dejavnosti traja od izdaje sklepa do izpolnitve obveznosti.  
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kluba.  
 
ZVEZA 
K - 5/1617 
 
Na podlagi 37. člena DP in v povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 8/1617 se 
disciplinski postopek zoper NK Jakobski dol USTAVI, ker je bilo med postopkom 
ugotovljeno, da je klub v postopku račun zavrnil, da je bilo o tem preko MNZ Maribor 
obveščeno MDNS in da bo potrebno izdati nov račun, ki bo imel točen datum 
opravljene storitve – sojenja.  
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kluba.  
 
ZVEZA 
K - 6/1617 
 
NK Tezno Maribor se po izvedenem disciplinskem postopku zaradi prekrška 
neizpolnitve obveznosti – neplačilo sodnikov (ugotovitveni sklep VT št. 9/1617), kar je 
prekršek po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z: 
- opominom in  
- izreče prepoved opravljanja prestopnih dejavnosti. 
 
V skladu s 36. čl. DP se izreče tudi suspenz, ki skupaj s prepovedjo opravljanja 
prestopnih dejavnosti traja od izdaje sklepa do izpolnitve obveznosti.  
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor kluba.  
 
 
 
 



ZVEZA 
K -7/1617 
 
NK Radvanje se po izvedenem disciplinskem postopku zaradi prekrška neizpolnitve 
obveznosti – neplačilo sodnikov (ugotovitveni sklep VT št. 12/1617), kar je prekršek 
po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z: 
- opominom in  
- izreče prepoved opravljanja prestopnih dejavnosti. 
 
V skladu s 36. čl. DP se izreče tudi suspenz, ki skupaj s prepovedjo opravljanja 
prestopnih dejavnosti traja od izdaje sklepa do izpolnitve obveznosti.  
 
ZVEZA 
K -8/1617 
 
Na podlagi 37. člena DP in v povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 13/1617 se 
disciplinski postopek zoper NK Cerkvenjak USTAVI, ker je bilo med postopkom 
ugotovljeno, da so obveznosti poravnali.   
 
ZVEZA 
K - 9/1617 
 
Na podlagi 37. člena DP in v povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 15/1617 se 
disciplinski postopek zoper NK Paloma USTAVI, ker je bilo med postopkom 
ugotovljeno, da so obveznosti poravnali.   
 
K -10/1617 
 
Na podlagi 37. člena DP in v povezavi z ugotovitvenim sklepom VT št. 19/1617 se 
disciplinski postopek zoper NK Duplek USTAVI, ker je bilo med postopkom 
ugotovljeno, da so obveznosti poravnali.   
 

 
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 
 
 


