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Maribor, 16. 10. 2013 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

Člani 2, 8. krog, 12. - 13. 10. 2013 

 

NK Kipertrans Hoče- Inter Jakob 
 
K - 100/1314 
 
Izključenega igralca Joldžić Salko, NK Kipertrans Hoče, se zaradi nasilne igre (V 89. 
minuti je od zadaj podrl nasprotnega igralca, ko več ni imel v posesti žoge. Pri tem ni 
nastala nobena posledica.), 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 o izključitvi iz katerega izhaja, da je bil 
prekršek storjen kot reakcija na prej storjen prekršek nad njim in da niso nastale 
posledice.  
 
K - 101/1314 
 
Izključenega igralca Velički Uroš, NK Inter Jakob, se zaradi nasilne igre (V 89. minuti 
je po dosojenem prekršku nad njim, nešportno reagiral in z roko v predel prsi sunil 
nasprotnega igralca, ki ni imel v posesti žoge. Pri tem ni nastala nobena posledica .), 
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 o izključitvi iz katerega izhaja, da je bil 
prekršek storjen kot reakcija na prej storjen prekršek nad njim in da niso nastale 
posledice.  
 
NK Duplek - Energo Tim Miklavž 
 
K - 102/1314 
 
Izključenega igralca Milašinović Uroš, NK Energo Tim Miklavž, se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za dosego zadetka (V 37 minuti je s prekrškom preprečil dosego 
zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi. 



 
 

Mlajši cicibani, 2. krog, 3. 10. 2013 

 
NK NŠ M. Tavares Rogoza – Partizan Fram 
 
K - 103/1314 
 
NK NŠ M. Tavares Rogoza, 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 NŠ M. Tavares Rogoza nastopil Čreslovnik Anej, ki na dan tekme 
še ni dopolnil 7 let – premlad. 

 

 

Člani 1, 7. krog, 6. - 7. 10. 2013 

NK Jurovski dol – Gostilna Lobnik Slivnica  
 
K - 88/1314 
ZVEZA 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se izključenemu igralcu Pišek Iztok, 
NK Gostilna Lobnik Slivnica, zaradi žalitev sodnika (V 90. Minuti je po prejetem 
opozorilu – rumeni karton verbalno žalil sodnika in po tem na nešporten način 
zapustil igrišče), kar je prekršek po 18. čl DP, v skladu z 8. in 9. čl DP izreče kazen 
prepovedi nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Na podlagi poročil, ki so jih podali sodnik in delegat, zagovora igralca ter pojasnila 
NK Gostilna Lobnik Slivnica, so bila ugotovljena vsa dejstva in okoliščine prekrška, ki 
so bile potrebna za odločitev o žalitvi sodnika. Vsi in tudi igralec v zagovoru so 
potrdili, da je bila storjena verbalna žalitev sodnika, kakor tudi to, da igralec ni pljunil 
v sodnika, ampak na razdalji 8-10 m od sodnika kar ni možno šteti za pljuvanje proti 
sodniku z namenom, da bi ga zdel.  
 
 
 

OSTALE ZADEVE od 09. 10. 2013 

. 
Veza K – 97/1314 
 
Nogometnemu klubu Železničar Maribor, ki ni izpolnil obveznosti do MNZM oziroma 
MDNS v povezavi z organizacijo tekem (ni plačal članarine za prijavo ekipe članov v 
tekmovanje in ni poravnal stroškov sojena na treh tekmah članske ekipe v 1. ligi 
MNZM v tekmovalni sezoni 2013/14, in sicer 7. 14. in 28. 9. 2013), se zaradi storitve 
prekrška po 25. čl. DP, v skladu s 36. čl. DP izreka SUSPENZ.  
 
Ob smiselni uporabi 15. čl. DP se suspenz pogojno odloži do 17. 10. 2013, če 
suspendirani klub v roku 24 ur listinsko dokaže, da je pripravljen izpolniti obveznosti.  
 
 



 
 
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 
 
 
 


