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Maribor, 4. 9. 2013 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 2. krog, 30. 8. in 1. 9. 2013 
 

NK Maribor Pobrežje - Železničar MB  

 

K - 12/1314 
 
Izključenega igralca Horvat Tadej, NK Železničar MB, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka (V 62. minuti je s prekrškom nad nasprotnikom preprečil 
dosego zadetka.), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  

NK Rače - Dogoše 

 
K - 13/1314 
 

Izključenega igralca Mikl Samo, NK Dogoše, se zaradi ponovljenega prekrška 
(izguba igralnega časa in ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 

 
 
 

Člani 2, 1. krog, 30. 8. in 1. 9. 2013 
 

 

NK Akumulator  - Inter Jakob 

 
K - 14/1314 
 

Izključenega igralca Maher Gorazd, NK Inter Jakob, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 

 
 



K - 15/1314 
 
NK Inter Jakob, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in en rdeč karton, kar 

je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 

K - 16/1314 
 
Izključenega igralca Virtič Metod, NK Akumulator, se zaradi ponovljenega prekrška 

(dvakrat brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 

 

NK Energo Tim Miklavž - Prepolje 

 
K - 17/1314 

 
Izključenega igralca Lešnik Iztok, NK Prepolje, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
K - 18/1314 

 
NK Prepolje, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in en rdeč karton, kar je 
kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 

dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 
 

Druge zadeve 

 

K - 19/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi sklepa vodje tekmovanj uvede disciplinski 

postopek zoper NK Šentilj, zaradi suma storitve prekrška po 25. čl. DP, saj so 
odstopili od tekmovanja v MNZM s člansko ekipo in ekipo starejših dečkov.  
 

V skladu z 31. čl. DP se ima klub v disciplinskem postopku pravico izjasniti v pisni 
obliki v roku 24 ur od prejema sklepa.  
 

K - 20/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi sklepa vodje tekmovanj uvede disciplinski 

postopek zoper NK MB Tabor, zaradi suma storitve prekrška po 25. čl. DP, saj so 
odstopili od tekmovanja v MNZM z ekipo mlajših cicibanov. 
 

V skladu z 31. čl. DP se ima klub v disciplinskem postopku pravico izjasniti v pisni 
obliki v roku 24 ur od prejema sklepa.  
 

 
 
 



K - 21/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi sklepa vodje tekmovanj uvede disciplinski 

postopek zoper NK Železničar, zaradi suma storitve prekrška po 25. čl. DP, saj so 
odstopili od tekmovanja v MNZM z ekipo starejših cicibanov. 
 

V skladu z 31. čl. DP se ima klub v disciplinskem postopku pravico izjasniti v pisni 
obliki v roku 24 ur od prejema sklepa.  
 

 
 

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 
 
 


