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SKLEPI 
Namestnika disciplinskega sodnika 

  
  

Člani 1, 18. Krog, 19.4.2014 

 
 

NK  Gostilna Lobnik Slivnica  – Kovinar Tezno  
  

K - 189/1314  
Izključenega igralca Marčeta Dejan, NK Kovinar Tezno , se zaradi prekrška 

v čisti situaciji za dosego zadetka (V 41. minuti je z visoko dvignjeno nogo 
zadel nasprotnega igralca v glavo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
in  

zaradi žalitev sodnika ter nešportnega obnašanja (Po izključitvi je 
verbalno žalil glavnega sodnika in zavlačeval z odhodom iz igrišča), za  

prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na šestih 
(6) zaporednih tekmah.  

 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost igralca Sklep št.:  

K–155/1314, z dne 20.11.2013  
 

 K – 190/1314  
  

Izključenega igralca Ahmetaj Vilson, NK Kovinar Tezno, se zaradi 
nešportnega fizičnega kontakta s sodnikom (V 82. minuti je ob prekinitvi 

igre pritekel do glavnega sodnika protestirat in ga je z veliko jeze in  
intenzitete s prsmi odrinil  v predel prsi tako, da je sodnika premaknil. Po 

izključitvi je sodnika verbalno žalil ter je igrišče zapustil nešportno in 

počasi tako, da si je sezuval čevlje, vzel ščitnike iz nogavic), prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo igranja za dobo 

enega (1) leta, t.j. do 23.4.2015.  
  

Pri izreku kazni so bila upoštevana poročili sodnika in delegata. 
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K - 191/1314  

 
NK Kovinar Tezno je na tekmi članov prejel pet rumenih in dva rdeča 

kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega 
odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 83 € denarne kazni.  
  

 

K - 192/1314  
  

NK Kovinar Tezno je prepozno oddal športne izkaznice, kar je kršitev 25. 
člena DP. V skladu z 8. čl DP se ekipi izreče opomin. 

 
 

NK Marjeta  -  Partizan Fram 
 

K  - 193/1314 
 

Izključenega igralca Koren Žiga, NK Partizan Fram, se zaradi nasilne igre 
(V 55. je namerno z nogo stopil na nogo nasprotnemu igralcu, ko je le ta 

ležal na tleh), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo  
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  

  
Pri izreku kazni je bila upoštevana okoliščina, da je igrišče zapustil takoj in 

športno. 
 

K  - 194/1314 
 

V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila sodnika in delegata uvede 
disciplinski postopek zoper igralca Koren Žiga, NK DTV Partizan Fram, 

zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, saj naj bi ob prihodu v 
slačilnico močno brcnil v vrata in tako naredil vidno luknjo.  

  
V skladu z 31. čl. DP ima prijavljeni v disciplinskem postopku pravico do 

pisnega zagovora v roku 24 ur od prejema sklepa.  
  

NK Marjeta pa naj v roku treh dni predloži dokazila (fotografije ali druge 
dokaze) na podlagi katerih bo možno ugotoviti nastalo poškodbo vrat.  

 
K - 195/1314  
  

Odstranjeno uradno osebo s tehničnega prostora, Ornik Iztok, NK Marjeta, 
ki je bil v vlogi predstavnika ekipe, se zaradi protestiranja na sodniške 

odločitve (V 10. in 55. minuti je protestiral na sodniške odločitve in 
zapustil tehnični prostor), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na eni (1)  
zaporedni tekmi.  

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata, da je 
predstavnik ekipe po odstranitvi športno zapustil igrišče in se po končani 

tekmi tudi opravičil. 



 

 

K – 196/1314  

  
Izključenega igralca Frelih Goran, NK Partizan Fram, se zaradi žalitev 

pomočnika sodnika (V 70. minuti je glasno žalil prvega pomočnika), po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh 

(2) zaporednih tekmah.  
  

Pri izreku kazni je bila upoštevana okoliščina, da je igrišče zapustil  
športno in se po tekmi opravičil.  

 
K - 197/1314  

  
NK Partizan Fram je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je 

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

 

Člani - 2, 13. Krog, 19.4.2014 

 

NK Radvanje - Prepolje  
  

K - 198/1314  
  

NK Prepolje je tekmo odigral s samo desetimi igralci, kar je kršitev 25. 
člena DP. V skladu z 8.čl. DP se ekipo kaznuje z denarno kaznijo 83 €.  

 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost Sklep št.: 

K–172/1314, z dne 9.4.2014  
 

 
NK ENERGO TIM Miklavž  -  AJM Kungota 

 
K – 199/1314 

Izključenega igralca Cebek Denis, NK ENERGO TIM Miklavž, se zaradi 
ponovljenega prekrška (2x brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 

NK Kipertrans Hoče  :  Akumulator 
 

K – 200/1314  
  

NK Kipertrans Hoče  se zaradi storitve prekrška po 25. čl DP, neizpolnitve  
obveznosti v povezavi s tekmo (na tekmo je ekipa prišla brez trenerja.) V  

skladu z 8. čl DP se ekipi izreče opomin.  
 

 
 

 



 

 

OSTALE ZADEVE 

 
 

K – 201/1314  

  
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK Tezno MB 

zaradi neplačanih finančnih obveznosti na tekmah ekip v tekmovanjih MNZ 
Maribor. Suspenz se začne od 23.4.2014 in traja dokler suspendirani ne 

dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  
  

NK Tezno MB ni plačal finančnih obveznosti za tekme članov Kovinar 
Tezno – Cerkvenjak, 12.10.2013 in Kovinar Tezno – Fram, 26.10.2013 

 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper ta sklep o suspenzu ni 

dovoljena.  
 

 

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  
 

  

                                                  Boris Toplak, l.r.  
 Namestnik disciplinskega sodnika  

 
   

  
 


