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SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 

 
 

LIGA VEČER, 15. KROG 28. 3. 2015 

 
 
Marles hiše – DTV Partizan Fram 

 
K - 214/1415 
 

Uradne osebe Kolar Klemen, ki je bil v vlogi trenerja in Koren Tomo, ki je bil 
predstavnik ekipe DTV Partizan Fram na tekmi nista imela priponk, kar je kršitev 24. 
člena DP. Na podlagi 8. člena DP se jima izreče opomin.  

 
 
Slovenj Gradec – Tehnotim Pesnica 

 
K - 215/1415 
 

NK Slovenj Gradec 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. 

 
 
Rače – ZU VIL Brunšvik 

 
K - 216/1415 
 

Izključenega igralca Gojičič Žan, NK Rače, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (v 80. minuti je s prekrškom spotikanja v bližini kazenskega prostora 
preprečil dosego zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
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1. ČLANSKA LIGA, 15. KROG 28. – 29. 3. 2015 

 
 
Kovinar Tezno – Jurovski dol 

 
K - 217/1415 
 

NK Kovinar Tezno 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. 

 
K - 218/1415 
 

Izključenega igralca Majer Rok, NK Jurovski dol, , se zaradi prekrška v čisti situaciji 
za dosego zadetka (v 89 minuti je s prekrškom tako, da je z rokami zadržal 
nasprotnega igralca v bližini kazenskega prostora preprečil dosego zadetka.), po 18. 

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

 
Rošnja Loka – Gostilna Lobnik Slivnica 
 

K - 219/1415 
 
Izključenega igralca Tomažič Uroš, NK Rošnja Loka, , se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka (v 49. minuti je s prekrškom v kazenskem prostoru 
preprečil dosego zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
 
Cerkvenjak – Energo Tim Miklavž 

 
K - 220/1415 
 

NK Energo Tim Miklavž 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. 

 
 

OSTALE ZADEVE 

 
K - 221/1415 
 

Na podlagi sklepa vodje tekmovanja št. 84/1415 se NK Šentilj, zaradi storitve 
prekrška po 25. čl. DP, odstopa od tekmovanja (Odjavili so ekipo v kategoriji kadeti, 
med potekom tekmovanja.) v skladu z 8. čl. DP, izreče 150 € denarne kazni.  

 
V skladu s 15. členom DP se izvršitev kazni odloži za obdobje dveh let, t.j. do 1. 4. 
2017, pod pogojem, da klub v tem obdobju ne bo storil podobnega ali težjega 

disciplinskega prekrška.  



 

 

K - 222/1415 
 

Na podlagi sklepa vodje tekmovanja št. 81/1415 se NŠ D. Pekič Hoče Slivnica, 
zaradi storitve prekrška po 25. čl. DP, odstopa od tekmovanja (Odjavili so ekipo v 
kategoriji kadeti, med potekom tekmovanja.) v skladu z 8. čl. DP, izreče 150 € 

denarne kazni.  
 
V skladu s 15. členom DP se izvršitev kazni odloži za obdobje dveh let, t.j. do 1. 4. 

2017, pod pogojem, da klub v tem obdobju ne bo storil podobnega ali težjega 
disciplinskega prekrška.  
 

 
ZVEZA 
K - 245/1314 

 
Na podlagi vloge NK Akumulator za izredno omilitev kazni igralcu Praprotnik Alenu,  
ki je bil s sklepom disciplinskega sodnika 21. 5. 2014 kaznovan s 5 leti prepovedi 

nastopanja na vseh tekmah je bilo v skladu s 44. čl. DP ugotovljeno, da ni možno 
vložiti pobude za izredno omilitev kazni, ker niso izpolnjeni pogoji za izredno omilitev 
kazni, saj še ni potekla polovica kazni.  

 
 
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 

 


