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Maribor, 3. 1. 2014 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 12. krog, 9. - 10. 11. 2013 

NK Železničar – Marjeta 
 

K – 146/1314 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka zoper NK Železničar, zaradi  suma, 
da je na tekmi nastopil igralec, ki ni imel pravice nastopiti se postopek ustavi, ker NK 
Marjeta ni predložila zahtevanih dokazov in tako prekrška ni možno dokazati.  
 
V postopku je bilo upoštevano tudi pojasnilo delegata in zagovor kluba.   
 
 

Mlajši dečki 8+1 2 skupina, 9. krog, 3. 11. 2013 
 

NK Kovinar Tezno - Paloma 
 
K – 150a/1314 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se NK Paloma, zaradi  neizpolnitve 
obveznosti v povezavi z delegirano tekmo, kar je prekršek po 24. čl. DP, v skladu z 8. 
čl. DP izreče ukor. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK Paloma in NK Kovinar Tezno iz 
katerih izhaja, da sta se kluba na predlog NK Kovinar Tezno dogovorila za drug 
termin igranja tekme. Na drug predlagan termin pa NK Kovinar Tezno ni organiziral 
tekme (NK Palom je z ekipo na tekmo prišla). Zatem se kluba sicer dogovarjala za 
nov termin, vendar se zanj nista dogovorila. Prav tako tekme nista odigrala na 
delegiran termin.  
 
 
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 
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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 
 


