
  
                                                                  

 

 

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA 
MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor 
Tel: 02/250-99-90  fax: 02/250-99-91 

02/250-99-99  fax: 02/250-99-98 
 
e-mail: mnzm-mb@siol.net http://www.mnzveza-mb.si 

TRR: 04515-0000616361 Davčna št.: 54656567 
 
 
 

SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 24. 9. 2010 
 
 

Kadeti – 4. krog, 15.09.2010 
 
 

NK Starše : Brunšvik 
 

K- 46/1011 
 
Ekipo NK Starše se zaradi kršitve 1. odstavka 50. čl. TP MNZM,  po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP, kaznuje 
z opominom. 
 
 

Starejši dečki  – 3., 4. krog, 21.09.2010 
 
 

NK Jurovski dol : Pesnica 
 
K - 47/1011 
 
Ekipo NK Pesnica se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (pričeli in končali tekmo z devetimi (9) 
igralci), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
K – 48/1011 
 
Ekipo NK Železničar se zaradi nešpoštovanja sklepa VT- 03/1011, po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje z opominom.   
 
 

Pokal – člani, 2. krog, 22.09.2010 
 

NK Paloma :  Koroške gradnje 
 
K – 49/1011 
 
Ekipo ND Slovenj Gradec se  zaradi neupravičenega izostanka s tekme članskega pokala , prekršek se po 
24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 200 €. 



  
                                                                  

NK Pesnica : Malečnik 
 

K – 51/1011 
 
Izključenega igralca FUREK Gregor, Pesnica , št. 44419, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 
opomin (brezobzirna igra, protestiranje), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) pokalni  tekmi. 
 

 
 
 
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 
 
 
 

Disciplinski sodnik                           
        Bojan KITEL, l.r. 
 
 


