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Maribor, 30. 6. 2014 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
 

OSTALE ZADEVE 

 

K - 294/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanj se NK Tezno Maribor zaradi prekrška 
neizpolnitve obveznosti do MNZ Maribor (niso poravnali finančnih obveznosti za 
tekmovanja v okviru MNZ Maribor do sodnikov in delegatov za mladinsko tekmo 28. 
5. 2014 med NK Kovinar Tezno in KNK Fužinar, člansko tekmo 31. 5. 2014 med NK 
Kovinar Tezno in Rače,  kadetsko tekmo 31. 5. 2014 med NK Kovinar Tezno in NK 
Miklavž/Dobrovce  in mladinsko tekmo 4. 6. 2014 med NK Kovinar Tezno in NŠ M. 
Šuler Slovenj Gradec), po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP izreče: 

1. denarna kazen 100 €,  
2. prepoved prestopnih dejavnosti in  
3. na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP še suspenz zaradi neplačanih 

finančnih obveznosti.  
 
Prepoved opravljanja prestopnih dejavnosti in suspenz se začne od 1. 7. 2014 in 
traja dokler suspendirani ne dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  
 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper sklep v delu, ki se nanaša na 
suspenz ni dovoljena.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, da NK Tezno Maribor že 
večkrat ni poravnal finančnih obveznosti.  
 
K - 295/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanj se NK Rače zaradi prekrška neizpolnitve 
obveznosti do MNZ Maribor (niso poravnali finančnih obveznosti do MNZ Maribor za 
sodelovanje v tekmovanju), po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP izreče: 

1. opomin,  
2. prepoved prestopnih dejavnosti in  
3. na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP še suspenz zaradi neplačanih 

finančnih obveznosti.  
 
Prepoved opravljanja prestopnih dejavnosti in suspenz se začne od 1. 7. 2014 in 
traja dokler suspendirani ne dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  
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V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper sklep v delu, ki se nanaša na 
suspenz ni dovoljena.  
 
ZVEZA 
K- 266/1314 
 
V povezavi s sklepom DS navedenim pod zvezo in v skladu z 29. členom DP se po 
prijavi MNZ Maribor, da ŽNK Preša Slovenj Gradec kljub suspenzu ni poravnal 
finančnih obveznosti izreče v skladu z 8. členom DP še prepoved opravljanja 
prestopnih dejavnosti.  
 
Prepoved opravljanja prestopnih dejavnosti se začne od 1. 7. 2014 in traja dokler 
suspendirani ne dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  
 
K - 296/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Šentilj/Paloma zaradi neprihoda 
na tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa mladine ni prišla na tekmo z ekipo NK 
Marles hiše), v skladu z 8. čl. DP izreče 150 € denarne kazni. 
 
K - 297/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Peca dol zaradi neprihoda na 
tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa kadetov ni prišla na tekmo 22. kroga z 
ekipo NK Brunšvik), v skladu z 8. čl. DP izreče 180 € denarne kazni. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna predkaznovanost kot oteževalna 
okoliščina, saj NK Peca pred tem že enkrat ni prišla na tekmo s kadetsko ekipo 
(sklep DS številka 275/1314). 
 

Kadeti – 2, 21. krog, 15. 6. 2014 

 
NK  – Šentjanž /Zlatoličje - Pesnica Jurovski dol 
 

K - 298/1314 
 
NK Pesnica/Jurovski dol je tekmo odigral z devetimi igralci, kar je kršitev 25. člena 
DP. V skladu z 8. čl. DP se izreče jim izreče ukor.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost NK Pesnica z opominom.  
 
 
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 


