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Maribor, 13. 6. 2015 
SKLEP 

disciplinskega sodnika 
TL 2014 - 2015 

 
OSTALE ZADEVE 

 

ZVEZA 
K - 319/1415 
 
V disciplinskem postopku, ki poteka na podlagi prijave Maksimovič Marjana in Petre, 
zaradi suma storitve prekrška nasilne igre, na tekmi med NK Hoče Slivnica in Tabor 
Maribor, ki je bila 28. 5. 2015, se vodi disciplinski postopek zoper igralca Kotnik Jan, 
NK Maribor Tabor.  
 
V postopku izrečen suspenz se do izreka dokončnega sklepa ukine, ker iz do sedaj 
zbrane dokumentacije in pojasnil izhajajo okoliščine, ki tega več ne zahtevajo.  
 
Sodnica naj dopolni poročilo tako, da precizno oceni kako je prišlo do kontakta med 
igralcema. Iz dosedanje obrazložitve izhaja dvom ali je bil storjen prekršek ali ne.  
 
Glede na zapisno v poročilo: »v borbi za žogo je igralec MB Tabor štartal na nasprotnega igralca 
z drsečim startom in iz strani, pri tem pa ni imel dvignjenih ne nog in ne podplatov. Ker taksne štarte 
vidimo na skoraj vseh tekmah, nisem predvidela da je pri tem nastala hujša poškodba igralca iz NŠ 

D.P. Hoče – Slivnica«, je opisan način igranja lahko dovoljen, če nasprotnik pade preko 

žoge ali noge, torej ni prekrška. Lahko pa je bil pri tem storjen prekršek, ki ustreza 
Pravilom nogometne igre (Glej: Šajn; Pravila nogometne igre, komentar, 2013, str. 59 
in 66).  
 
Rok za dopolnitev poročila je do ponedeljka 15. 6. 2015.  
 
 
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 
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