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Maribor, 15. 10.  2014 
 
 
 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

ŠTAJERŠKA LIGA, 8. KROG 11. 10. 2014 
 
Pohorje - Marles hiše  

 
K - 98/1415 
 
Izključenega igralca Jelenc Valentin, Marles hiše zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Rače – S. Rojko Dobrovce 
 
K - 99/1415 
 
NK Rače 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. 
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 8. KROG 11. 10. 2014 
 
Energo Tim Miklavž - Pobrežje 

 
K - 100/1415 
 
Izključenega igralca Rampre Robi, Energo Tim Miklavž, se zaradi žalitev in groženj 
sodniku (V 68. minuti je verbalno žalil sodnika, ki ga ja zaradi tega izključil z rdečim 
kartonom. Ob tempa mu je tudi grozil, kar je počel še med zapuščanjem igrišča .), po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah. 
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Jurovski dol – Aquasystems Dogoše  

 
K - 101/1415 
 
Izključenega igralca Toplak Rene, Jurovski dol zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in spotikanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Marjeta - Kovinar 

 
K - /1415 
 
Izključenega igralca Puklavec Miha, Marjeta hiše zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in spotikanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 102/1415 
 
NK Kovinar 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. 
 

MLADINA, 7. KROG 12. 10. 2014 

 
Cerkvenjak – MB Tabor  
 
K - 103/1415 
 
Izključenega igralca Lovrec Vasja, Cerkvenjak,  se zaradi nasilne igre (V 65. minuti je 
med igro z roko po hrbtu udaril nasprotnega igralca, ki je lahko brez posledic 
nadaljeval igro. Intenziteta nasilnega igranja je bila majhna.), 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 je 
izključeni igralec takoj zapustil igrišče in se po tekmi opravičil za prekršek.  
 
Jurovski dol – Korotan Prevalje 

 
K - 104/1415 
 
NK Korotan Prevalje na tekmi mladincev prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 
22. člena DP. Na podlagi prve alineje, drugega odstavka, 22. člena DP so dolžni 
plačati 20,00 € denarne kazni. 
 
 
 
 
 



 

 

POKAL ČLANI 
 

Pobrežje – Pesnica 
 

ZVEZA 
K - 95/1314 
 
Na podlagi 46. člena DP in ob smiselni uporabi 43. člena DP se obnovi postopek 
zoper NK Pobrežje in upošteva pojasnila, ki so bila posredovana MNZ Maribor. Iz 
pojasnila izhaja, da je bila tekma delegirana v nasprotju z 21. členom Tekmovalnega 
pravilnika (prepozno), kar je bilo v obnovljenem postopku preverjeno in potrjeno. To 
dejstvo je po navedbah NK Pobrežje odločilno vplivalo na ne organizacijo tekme in 
njeno odpoved. Zaradi tega se sklep disciplinskega sodnika naveden zvezi odpravi in 
postopek ustavi.  
 
NK Pobrežje je pojasnil nova dejstva, ki niso bila upoštevana v prvotnem postopku in 
jih je disciplinski sodnik preveril. Če bi disciplinski sodnik ta dejstva poznal pred prvim 
odločanjem, bi bila upoštevana in ne bi odločil kot je s sklepom navedenim v zvezi.  
 

OSTALE ZADEVE 
NK Šentilj 

 
K - 105/1415 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Šentilj zaradi neprihoda na turnir 
najmlajših cicibanov, kar je prekršek po 25. čl. DP, (niso se udeležil i turnirja 4. 10. 
2014l), v skladu z 8. čl. DP izreče opomin. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pravočasno podano opravičilo o odsotnosti zaradi 
bolezni in premajhnega števila otrok.  
 
NK Miklavž/Dobrovce - Radvanje 

 
K - 106/1314 
 
NK Radvanje, se zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti, kar je 
prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 
 
Na tekmi je za NK Radvanje nastopil Krivograd Vid, ki na dan tekme še ni dopolnil 10 
let – premlad.  
 
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 


