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Maribor, 12. 11.  2014 
 

SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

ŠTAJERŠKA LIGA, 12. KROG 8. 11. 2014 
 
 
Marles hiše – Paloma 
 

K - 173/1415 
 
Izključenega igralca Turk Armando, Marles hiše, se zaradi ponovljenega prekrška 
(dvakrat protestiranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 174/1415 
 
Odstranjeno uradno osebo, Hartman Miran, Marles hiše, ki je bil v vlogi predstavnika 
kluba, se zaradi ponavljajočega protestiranja zoper sodniške odločitve (V 67. minuti 
je protestiral zoper sodniške odločitve na kar ga je opozoril pomočnik sodnika. S 
kršitvijo je nadaljeval v 84. minuti, ko se je nahajal izven tehničnega prostora. Takrat 
ga je na kršitev ponovno opozoril glavni sodnik, vendar opozorila ni upošteval, zaradi 
česar ga je sodnik odstranil s tekme.), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 175/1415 
 
NK Marles hiše je na tekmi članov prejel en rdeč in pet rumenih kartonov, kar je 
kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 
DTV Partizan Fram – Rače 

 
 
K - 176/1415 
 
Izključenega igralca Gojič Žan, Rače, se zaradi ponovljenega prekrška (vlečenje in 
protestiranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/


 

 

 
 

1. ČLANSKA LIGA, 12. KROG 8. 11. 2014 
 
Kovinar Tezno - Cerkvenjak 
 

K - 177/1415 
 
Izključenega igralca Vršič Timotej, Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
AquaSystems Dogoše – Rošnja Loka 
 
K - 178/1415 
 
Izključenega igralca Zajc Gorazd, AquaSystems Dogoše, se zaradi ponovljenega 
prekrška (dvakrat protestiranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi  
in 
prekrška žaljivega komentiranja ter groženj sodniku (V 76. minuti ga je sodnik izključil 
zaradi drugega opomina z redečim kartonom. Pri tem je začel žaljivo komentirati 
sodniško odločitev, da so prišli samo pobirati denar in sodniku groziti s fizičnim 
obračunom po tekmi.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah.  
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 11. KROG 2. 11. 2014 
 
Kipertrans Hoče – Prepolje 
 
ZVEZA 
K -163, 164 in 165/1415 
 
V povezavi s sklepi navedenimi v zvezi se na podlagi 29. čl. DP izvede disciplinska 
obravnava, ki bo 18. 11. 2014, ob 16.00 uri v sejni sobi Atletskega stadiona Poljane, 
Maribor, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor. 
 
Na obravnavo so vabljeni sodniki Šilec Sašo, Plečko Simon in Fideršek  Dejan, kakor 
tudi Divjak Peter, Frešer Gregor in Hanc Ervin.  
 
 

STAREJŠI CICIBANI A-1, 2. KROG 13. 10. 2014 
 

Slovenske gorice - Paloma 
 

K - 179/1415 
 
NK Paloma je tekmo odigral s šestimi igralci, kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 
8. čl. DP se izreče jim izreče opomin.  



 

 

 
OSTALE ZADEVE 

 

K - 180/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanj se NK Tezno Maribor zaradi prekrška 

neizpolnitve obveznosti do MNZ Maribor (niso poravnali finančnih obveznosti do 
delegatov in sodnikov za članske tekme v ligi MNZ Maribor 4. 10. 2013 med NK 
Kovinar Tezno in AquSystems Dogoše, 15. 10.2014 med NK Kovinar Tezno in 
Duplek in tekmo 25. 10. 2014 med NK Kovinar Tezno in Gostilna Lobnik Slivnica), ter 
samo do delegata 18. 10. 2014 med NK Kovinar Tezno in Energo Tim Miklavž, po 
25. členu DP, v skladu z 8. členom DP izreče: 

1. denarna kazen 100 €,  
2. prepoved prestopnih dejavnosti in  
3. na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP še suspenz zaradi neplačanih 

finančnih obveznosti.  

 
Prepoved opravljanja prestopnih dejavnosti in suspenz se začne 14. 11. 2014 in traja 
dokler suspendirani ne dokaže, da so denarne obveznosti plačali.  
 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper sklep v delu, ki se nanaša na 
suspenz ni dovoljena.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, da NK Tezno Maribor že 
večkrat ni poravnal finančnih obveznosti in da je vsako nadaljnje dopuščanje igranja 
ob tako zaostalih obveznostih nesprejemljivo.  
 
 
K- 181/1415 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja zoper igralca Kaučič Danijel, NK 
AquaSystems, se le tega zaradi nastopa na tekmi, ko ni imel pravice nastopiti, (Na 
podlagi obvestila NZS je bilo ugotovljeno, da je kaznovani Kaučič v nedeljo 2. 11. 
2014 v dopoldanskem času igral za ekipo RE/MAX – tekmovanje futsal U 21 in nato 
še popoldan za ekipo NK AquaSystems Dogoše na tekmi 11. kroga proti NK Gostilna 
Lobnik Slivnica), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi nogometa.  
 
Na podlagi 15. čl. DP se kazen ne izvrši pod pogojem, da kaznovani igralec ne bo 
storil podobnega prekrška v enem letu od storjenega prekrška t.j. vključno z 
datumom 2. 11. 2015. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da je bil prekršek storjen lahkomiselno, 
saj igralec in ekipa niso poznali določil Tekmovalnega pravilnika NZS, kjer je 
določeno da lahko isti igralec igra v istem dnevu samo za eno ekipo in kaj se šteje za 
nastop. Glede na opisano, sklep vodje tekmovanja in druge ukrepe v povezavi z 
navedeno tekmo je izrečena kazen primerna teži in posledicam storjenega prekrška, 
prav tako pa je pričakovati, da bo dosežen namen kaznovanja,  
 

 
 



 

 

OBVESTILO 
 

Izjava Davida Lenarta, posredovana preko predsednika ŠD Marjeta v povezavi s 
sklepom disciplinskega sodnika o kaznovanju Davida Lenarta ni bila upoštevana, ker 
ni bila posredovana v skladu z 2. odstavkom 18. člena DP. Prav tako pa na tej 
podlagi niso izpolnjeni pogoji za obnovo postopka.  
 
 
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 
 


