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Maribor, 9. 4. 2014 
 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 
 

Člani 1, 16. krog, 5. – 6. 4. 2014 

 
 

NK Gostilna Lobnik Slivnica – Železničar MB 
 

K - 170/1314 
 
Izključenega igralca Tomažič Uroš, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi 
ponovljenega prekrška (ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
NK Marjeta – Cerkvenjak 
 
K- 171/1314 
 
NK Cerkvenjak je na tekmi članov prejel sedem rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
41,00 € denarne kazni. 
 
 

Člani 2, 11. krog, 5. 4. 2014 

 
 
NK Kipertrans Hoče - Prepolje 
 
K - 172/1314 
 
NK Prepolje je tekmo odigral s samo devetimi igralci in prepozno oddal športne 
izkaznice, kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl DP se izreče jim izreče 
opomin. 
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Mladina – 2, 11. krog, 5. 4. 2014 

 
 
NK Šentilj/Paloma – Rače 
 

K - 173/1314 
 
NK Šentilj/Paloma je tekmo odigral s samo devetimi igralci, kar je kršitev 25. člena 
DP. V skladu z 8. čl. DP se izreče jim izreče opomin. 
 

K - 173/1314 
 
Izključenega igralca Kejžar Rene, NK Šentilj/Paloma, se zaradi ponovljenega 
prekrška in izključitve (ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
in  
zaradi žalitev sodnika ter nešportnega obnašanja (V 82. minuti je bil izključen po 
drugem opominu. Ob izključitvi je verbalno žalil glavnega sodnika in njegovega 
pomočnika ter ob odhodu z igrišča brcal po reklamnih panojih, ograji in v vrata), za 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh 
(3) zaporednih tekmah. V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 

 

Kadeti 1, 9. krog, 6. 4. 2014 

 
 
NK Fužinar - Miklavž 
 

K - 174/1314 
 
Izključenega igralca Visenjak Žan, NK Miklavž, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

 

DRUGE ZADEVE 
 

 

K - 175/1314 
 
Na podlagi sklepa vodje tekmovanja št. 51/1314 se NK Hoče, zaradi storitve prekrška 
po 25. čl DP, odstopa od tekmovanja (Odjavili so prijavljeno ekipo v kategoriji 
mladina, med potekom tekmovanja.) v skladu z 8. čl DP, izreče 250 € denarne kazni. 
Prav tako se ekipi članov odvzame 3 točke, kar je v skladu s sklepom IO MNZ 
Maribor.  
 
 
 
 



 

 

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 
 


