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SKLEPI 

Namestnika disciplinskega sodnika 

  
  

POKAL člani, Finale, 4.6.2014 

 

NK Korotan Prevalje  :  Lenart 
 

K – 277/1314 
Izključenega igralca Pipuš Matic, NK Korotan Prevalje, 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.  

 
K – 278/1314 

Odstranjeno uradno osebo s tehničnega prostora, Plesec Roman, NK 
Korotan Prevalje, ki je bil v vlogi trenerja  ekipe, se zaradi protestiranja na 

sodniške odločitve (V 92. minuti je s kretnjami in besedami protestiral in 

žalil glavnega sodnika ob dosojenem prostem udarcu za nasprotno ekipo. 
Po odstranitvi ni želel zapustiti tehničnega prostora in je še naprej glasno 

protestiral), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na dveh (2) zaporedni tekmi.  

 
K – 279/1314 

Izključenega igralca Žnuderl Tomaž, NK Lenart, 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.  
 

 

OSTALE ZADEVE 

 
Zveza K – 276/1314 

 

SKLEP O ODLOŽITVI SUSPENZU  
  

Na podlagi 36. člena DP MNZM se NK Tezno MB  odloži suspenz, ki dobi 
pravno veljavo 6.6.2014 na 15.06.2014 in na osnovi 35. čl. DP preneha 

šele, ko suspendirana ekipa dokaže, da je svoje finančne obveznosti 
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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 Tezno 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  

 

  

                                                   
 

      Boris Toplak, l.r.  
 Namestnik disciplinskega sodnika  

 
   

  
 


