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SKLEPI  

Namestnika disciplinskega sodnika, z dne 28.05.2013 

 

ČLANI 1, 23. krog, 25.05.2013 

 
DTV Partizan Fram  :  Duplek 

K - 238/1213 

  
DTV Partizan Fram , 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. 

 
 

ČLANI 2, 16. krog, 25.05.2013 

 

NK Akumulator  :  Šentilj 

K - 239/1213 
 

Izključenega igralca Repnik Boris, NK Akumulator, se zaradi nasilne igre (v 
88. minuti je ob prekinitvi z obema rokama (dlanmi) udaril nasprotnega 

igralca po hrbtu), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

  
NK Prepolje  :  Kipertrans Hoče 

K - 240/1213  
 

Izključenega igralca Bukovec Samo, NK Kipertrans Hoče, se zaradi 
ponovljenega prekrška (dvakrat igra z roko), prekršek se po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  

 

NK Rošnja Loka  :  Pobrežje Gradis 
K - 241/1213  

 
Izključenega igralca Premzl Tomaž, NK Rošnja Loka, se zaradi 

ponovljenega prekrška (dvakrat ugovarjanje), prekršek se po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 

zaporedni tekmi.  



 

 

 

K - 242/1213  
 

Izključenega igralca Colnarič Sami, NK Rošnja Loka, se zaradi preprečitve 

zadetka z roko (V 40. minuti je na prečni črti v vratih preprečil pot žoge v 
gol), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K -  243/1213  
 

NK Rošnja Loka, 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. 
 

NK Marjeta  :  Radvanje 
K - 244/1213 

 
Izključenega igralca Štampar Luka, NK Radvanje, se zaradi prekrška v 

čisti situaciji za dosego zadetka (V 39. minuti je s prekrškom preprečil 

napad v čisti situaciji za dosego zadetka), prekršek se po 18. čl., v skladu 
z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 

tekmi.  
 

NK Starše  :  Inter Jakob 
K - 245/1213 

 
Izključenega igralca Pevec Aljoša, NK Starše, se zaradi nasilne igre (V 40. 

minuti je nenamerno z malo intenziteto z nogo zadel nasprotnega igralca v 
glavo (predel čela). Zaradi krvavitve igralec ni mogel nadaljevati z 

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

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerega 

izhaja, da se je igralec takoj po prekršku opravičil igralcu in športno 

zapustil igrišče. V odmoru med polčasoma je poiskal igralca ter se 
pozanimal za njegovo zdravstveno stanje in se še opravičil. 

 
 

MLADINA, 20. krog, 26.05.2013 

 

KNK Fužinar  :  Kovinar Tezno 
K - 246/1213 

 
Izključenega igralca Roškar Žan, NK Kovinar Tezno, se zaradi prekrška v 

čisti situaciji za dosego zadetka (V 23. minuti je s prekrškom preprečil 
napad v čisti situaciji za dosego zadetka), prekršek se po 18. čl., v skladu 

z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi.  



 

 

 

 
NK Peca  :  Korotan Prevalje 

K - 247/1213  

 
Izključenega igralca Orlčnik Urh, NK Peca, se zaradi ponovljenega 

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

zaporedni tekmi.  
 

K - 248/1213  
 

Izključenega igralca Weiss Nejc, NK Korotan Prevalje, se zaradi 
ponovljenega prekrška (brezobzirna igra, nešportno obnašanje), prekršek 

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

 
K - 249/1213 

  

NK Korotan Prevalje, se zaradi neizpolnitve obveznosti do MNZM, kar je 
prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom.  

 
NK Korotan Prevalje  za tekmo ni zagotovila trenerja, odsotnosti trenerja 

pa ni opravičila MNZM, kar je v nasprotju z 21. členom TP. 
 

 

STAREJŠI DEČKI 1, 14. krog, 26.05.2013 

 

NK Miklavž/Dobrovce  :  ZU_VIL Brunšvik 

K - 250/1213  
 

NK ZU_VIL Brunšvik, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(nastopil z 10 igralci), kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. 

členom DP kaznuje z opominom. 
 

 

STAREJŠI DEČKI 2, 18. krog, 26.05.2013 

 

NK Jurovski dol  :  Pohorje 
K - 251/1213  

 
Izključenega igralca Škrlec Marko, NK Jurovski dol, se zaradi nasilne igre 

(V 57. minuti je v borbi z žogo udaril nasprotnega igralca z nogo v obraz), 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

 

 

 



 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

Namestnik disciplinskega sodnika 

            Boris TOPLAK, l.r. 
 

 


