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Maribor, 13. 5. 2015 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 

 
 

VEČER LIGA, 21. KROG, 9. 5. 2015 

 
ZU-VIL Brunšvik – Marles hiše 
 

K - 282/1415 
 
Izključen igralec Šajnovič David, NK ZU-VIL Brunšvik, se zaradi prekrška 

nešportnega  obnašanja (V 87. minuti je po izgubljeni žogi preklinjal proti sodniku, 
zaradi česar ga je ta izključil z rdečim kartonom.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da 
se je izključeni igralec opravičil za storjen prekršek in pisni zagovor igralca iz 

katerega izhaja priznanje prekrška, opravičilo in potek okoliščin storitve prekrška.  
 
K - 283/1415 

 
NK ZU-VIL Brunšvik je tekmo odigral brez trenerja Breznik Karla, kar je kršitev 25. 
člena DP. V skladu z 8. čl. DP se izreče jim izreče opomin.  

 
1. ČLANSKA LIGA, 21. KROG, 9. 5. 2015 

 

Rošnja Loka _ Gostilna Lobnik 
 
K - 284/1415 

 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek in na podlagi 34. čl. DP še 
suspenz izključenemu igralcu Kacjan Martin, NK Rošnja Loka, zaradi suma storitve 

ponovljenega prekrška (dvakrat vlečenje), po 18. čl., in prekrška žalitev sodnika.  
 
V tej povezavi se lahko izključeni igralec dodatno izjasni glede na vsebino osebno 

vročene pošte od MNZ. 
 
Prav tako lahko sodniki in delegat dopolnijo svojo prijavo oziroma pojasnijo 

razhajanja glede na osebno vročeno pošto od MNZ.  

mailto:info@mnzveza-mb.si
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K - 285/1415 
 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper odstranjeno uradno 

osebo Novak Sašo, NK Rošnja Loka, ki je bil v vlogi trenerja, zaradi suma 
ponavljajočih kršitev. 
 

V tej povezavi se lahko g. Novak dodatno izjasni glede na vsebino osebno vročene 
pošte od MNZ. 
 

Prav tako lahko sodnik in delegat dopolnita prijavo oziroma pojasnijo razhajanja 
glede na osebno vročeno pošto od MNZ. Posebej naj poročilo sestavi tudi pomočnik 
sodnika Jonke.  

 
 

2. ČLANSKA LIGA, 21. KROG, 9. 5. 2015 

 
 

Akumulator - Ursus Jakob  

 
K – 286/1415 
 

Izključen igralec Hutmajer Boštjan, NK Akumulator, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in simuliranja), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  

 
 
AJM Kungota – Kipertrans Hoče 

 
K - 287/1415 
 

NK Kipertrans Hoče 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 
42,00 € denarne kazni. 

 
 

KADETI, 15. KROG 10. 5. 2015 

 
Paloma/Jakob – Fužinar/slovenj Gradec 
 

K -  288/1415 
 
Izključen igralec Breznik Matej, NK Paloma, se zaradi ponovljenega prekrška 

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

 
 
 

 



 

 

 
 

 
OSTALE ZADEVE 

 

Tezno Maribor  
 
K – 289/1415 

 
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK Tezno Maribor zaradi 
neplačanih finančnih obveznosti – stroški sodnikov in delegata, na članski tekmi, 17. 

kroga, 1. članske lige, 11. 4. 2015, z NK Marjeta. Suspenz za ta prekršek se začne 
od 15. 5. 2015 in traja dokler suspendirani ne dokaže, da so denarne obveznosti 
plačali.  

 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper ta sklep o suspenzu ni dovoljena.  
 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost NK Tezno Maribor za istovrstni 
prekršek in dejstvo, da ni možno pričakovati, da bodo deležniki tekem v katerih 
sodeluje NK Kovinar Tezno dolžnosti opravljali v svojo škodo. Hitro uvedbo suspenza 

terja tudi dejstvo, da je od odigrane tekme minilo že mesec dni in finančne 
obveznosti še niso plačane.  
 

 
 
 

 
 
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. č l. 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 

 


