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Maribor, 5. 6. 2013 

 
 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 
 
 

Člani 2, . krog, 1. - 2. 6. 2013 

 

NK Inter Jakob - Akumulator 
 
K - 253/1213 
 
NK Akumulator, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
41,00 € denarne kazni. 

NK Šentilj - Prepolje 
 
K - 254/1213 
 
NK Šentilj, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena 
DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € 
denarne kazni. 
 
 

NK Hoče – Marjeta 
 
K – 255/1213 

 
Kaznovani igralec  Eichmeier, NK Hoče   je kljub prepovedi (4 RU) opravljal funkcijo 
zdravnika na članski tekmi 17.  kroga,  prekršek se  po 18. čl, v zvezi z zadnjim 
odstavkom 8. čl. DP,  kaznuje s prepovedjo  nastopanja še na eni (1) zaporedni 
tekmi. (1+1=2). 
 
 
 
 



 
 

Skupni prvak STD , krog, 1. 6.  2013 

NK Zlatoličje/Starše - Pohorje  
 
K - 256/1213 
 
Izključenega igralca Sedminek Tomaž, NK Zlatoličje/Starše, se zaradi ponovljenega 
prekrška (vlečenje in namerna igra z roko), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

SKLEP O ODLOŽITVI SUSPENZU 

 
 

 

Na podlagi 36. člena DP MNZM se NK ŽELEZNIČAR MB odloži suspenz, ki 
dobi pravno veljavo v soboto, 25.05.2013 na sredo, 05.06.2013 in na 

osnovi 35. čl. DP preneha šele, ko suspendirana ekipa dokaže, da je svoje 
finančne obveznosti poravnala. Proti sklepu o suspenzu pritožba ni 

dovoljena /39. čl. DP MNZM/.  

 
Po preučitvi prošnje za odlog sklepa o suspenzu se je pri odločitvi 

upoštevalo dejstvo, da NK ŽELEZNIČAR MB kot dolžnik ravna v smeri 
celotnega in čim prejšnjega poplačila dolga. 
 

 
 
 
 

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 
 


