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Maribor, 19. 6. 2014 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 
 
 

Člani 1, 26. krog, 14. - 15. 6. 2014 

 
 
NK Gostilna Lobnik - AquaSystems Dogoše  
 
K - 285/1314 
 
Izključenega igralca Jurič Goran, NK AquaSystems Dogoše, se zaradi prekrška 
žalitev sodnika in nešportnega obnašanja (V 42. minuti je izključeni verbalno žalil 
sodnika, zaradi česar ga je sodnik izključil z redečim kartonom. Po izključitvi igrišča 
ni zapustil športno, saj se je usedel na klop za rezervne igralce. Tehnični prostor je 
zapustil šele po navodilu trenerja. Po tem pa seje v 44. minuti ponovno vrnil na klop, 
zaradi česar ga je sodnik še enkrat napotil s tehničnega prostora. Tudi pri tem se je 
obnašal nešportno.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja oteževalna 
okoliščina in sicer igralec igrišča ni zapustil športno ter je s prekrškom nadaljeval.   
 

 

K - 286/1314 
 
Izključenega igralca Tkalčič Mišel, NK AquaSystems Dogoše 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. 
 

K -/1314 
 
NK AquaSystems Dogoše je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 
22. člena DP. Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni 
plačati 62,00 € denarne kazni. 
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NK Cerkvenjak – DTV Partizan Fram  
 

K - 287/1314 
 
NK DTV Partizan Fram je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov, kar je kršitev 
22. člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni 
plačati 41,00 € denarne kazni. 
 
 
NK Jurovski dol – ZU VIL Brunšvik  
 

K - 288/1314 
 
Izključenega Breznik Jure, NK Jurovski dol, se zaradi prekrška nasilne igre (V 81. 
minuti je bil izključeni z situaciji, ko ni imel namena niti ni mogel igrati z žogo, je 
silovito brcnil nasprotnega igralca v gleženj tako da ta ni mogel nadaljevati z igro.), 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja oteževalna 
okoliščina in sicer je nastala posledica za zdravje nasprotnega igralca, ki ni mogel 
nadaljevati z igro.  
 
K - 289/1314 
 
Izključenega igralca Divjak Mitja, NK Jurovski dol 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. 
 

K - 290/1314 
 
NK Jurovski dol je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona in šest rumenih kartonov, 
kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. člena DP 
so dolžni plačati 120,00 € denarne kazni. 
 
 
NK Kovinar Tezno - Marjeta  
 
K - 291/1314 
 
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. 
 
 

 
 
 

 

 



Mladina 2, 22. krog, 15. 6. 2014 

 
 
NK Rače – Radlje 
 
 K - 292/1314 
 
Izključenega igralca Hauptman Jan, NK Rače se zaradi ponovljenega prekrška ( 
ugovarjanje in spotikanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi  
in 
zaradi prekrška nešportnega komentiranja sodniške odločitve ter nešportnega 
zapuščanja igrišča (med zapuščanje igrišča slekel dres), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
Na podlagi 5. čl. DP se izrečen enotna kazen tri (3) tekme prepovedi nastopanja. 
 
 

OSTALE ZADEVE 

 

 
NK Peca - Ursus Jakob 
 
K - 293/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Ursus Jakob zaradi neprihoda 
na tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa kadetov ni prišla na tekmo 21. kroga z 
ekipo NK Peca), v skladu z 8. čl. DP izreče  150,00 € denarne 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 
 
 
 


