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Maribor, 1. 10.  2014 
 
 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

ŠTAJERŠKA LIGA, 6. KROG 27. 9. 2014 
 

 

Pohorje – S. Rojko Dobrovce 

 
K - 63/1415 
 
Izključenega igralca Jug Aljaž, Pohorje, se zaradi prekrška nasilnega obnašanja (V 
80. minuti je namerno z nogo udaril igralca nasprotne ekipe v predel mečne mišice, 
ko se nista borila za žogo.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
K - 64/1415 
 
Izključenega igralca Plemeniti Krešimir, S. Rojko Dobrovce se zaradi ponovljenega 
prekrška (simuliranje in verbalno izzivanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 65/1415 
 
NK Pohorje je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in en rdeči karton, kar je 
kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 
K - 66/1415 
 
NK S. Rojko Dobrovce je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov in en rdeči 
karton, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. 
člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
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Peca – Paloma 
 

K -67/1415 
 
Izključenega igralca Gorjup Tadej, 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. 
 
 

K - 68/1415 
 
NK Paloma je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov in en rdeči karton, kar je 
kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 
ZU-VIL Brunšvik – Rače  
 

K - 69/1415 
 
NK ZU-VIL Brunšvik 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. 
 
DTV Partizan Fram – Marles hiše  
 
K - 70/1314 
 
Odstranjeno uradno osebo, Hartman Milan, NK Marles hiše, ki je bil v vlogi 
predstavnika ekipe, se zaradi ugovarjanja in protestiranja (V 75. je glasno protestiral 
na sodniško odločitev. Kljub opozorilu, da naj se umiri ni nehal.), kar je prekršek po 
24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na eni  
(1) zaporedni tekmi.  
 

1. ČLANSKA LIGA, 6. KROG 28. 9. 2014 

 
Jurovski dol – Kovinar Tezno 
 

K - 71/1415 
 
Izključenega igralca Čeh Žiga, Kovinar Tezno se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in simuliranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Marjeta – Duplek  
 
K - 72/1415 
 
NK Duplek je na tekmi članov prejel sedem rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena 
DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € 
denarne kazni. 
 



 

 

 
2. ČLANSKA LIGA, 6. KROG 27. 9. 2014 

 
Starše – AJM Kungota 

 
K - 73/1415 
 
Izključenega igralca Petrinec Danijel, AJM Kungota zaradi ponovljenega prekrška 
(igra z roko in nešportno obnašanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 74/1415 
 
NK Starše 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. 
 
 

STAREJŠI CICIBANI, 3. KROG, 21. 9. 2014 
 
Partizan Fram – Marles hiše 
 
K - 75/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Partizan Fram zaradi neprihoda 
na tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (domača ekipa ni prišla na tekmo oziroma 
tekme sploh ni organizirala), v skladu z 8. čl. DP izreče 100 € denarne kazni. 
 

 
MLAJŠI CICIBANI A-1, 3. KROG 

 
Dobrovce/Miklavž 1 - Duplek 
 

K - 76/1314 
 
NK Dobrovce/Miklavž 1 je tekmo odigral s samo šestimi igralci, kar je kršitev 25. 
člena DP. V skladu z 8. čl. DP se izreče jim izreče opomin. 
 
 

POKAL MLADINA, 1. KORG, 3. 9. 2014 

 
Tezno Maribor – Pohorje 
 

K – 77/1314 
 
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK Tezno Maribor zaradi 
neplačanih finančnih obveznosti – stroški sodnikov. Suspenz se začne od 7. 10. 
2014 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 bilo upoštevano pojasnilo NK Tezno Maribor s 26. 9. 2014, da so v 
finančni krizi, ker niso prejeli finančnih sredstev MO Maribor. Kljub vsemu pa je 
potrebno sprotno poravnavanje finančnih obveznosti v povezavi s tekmami, saj ni 
možno pričakovati, da bodo deležniki tekem v katerih sodeluje NK Kovinar Tezno 
dolžnosti opravljali v svojo škodo.  
 
 

OSTALE ZADEVE 

 
K - 78/1415 
 
V povezavi s sklepom, ki se nanaša na disc iplinski postopek zoper NK Jurovski dol 
zaradi nastopa igralca Sagadin Žiga na tekmi Pohorje – Jurovski dol, 31. 8. 2014, 
mora NK Jurovski dol pojasniti kako je lahko bil Sagadin Žiga vpisan v zapisnik v 
ekipo, ki je nastopila na tekmi med prvih 11 igralcev, ki so nastopili. Pojasniti je 
potrebno kdo je igral kot enajsti igralec, saj na tekmi po dosedanjih navedbah NK 
Jurovski dol ni bilo Sagadina. V konkretnem primeru obstaja sum, da je na tekmi 
nastopal do sedaj NN igralec, ki ni imel pravice nastopiti na tekmi in je zlorabil 
športno izkaznico Sagadina, da se nastopil z njegovo identiteto.  
 
Sodnik Smogavec Gašper naj pojasni ali je opravil preveritev istovetnosti igralcev s 
športnimi izkaznicami, ali je imel NK Jurovski dol v prvi enajsterici igralca Sagadina, 
ali je imel Jurovski dol tudi kakšnega rezervnega igralca in druge okoliščine nastopa 
Sagadin Žiga na tekmi, ki so pomembne za odločitev o sumu storitve prekrška. Iz 
zapisnika o tekmi, ki so ga podpisali sodnik in predstavnika kluba izhaja, da je igralec 
s to športno izkaznico nastopil na tekmi s številko 5.  
 
Pojasnila morajo biti dostavljena MNZ Maribor do 6. 10. 2014. 
 
K - 79/1415 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka v zadevi NN osebe in NK Pobrežje, 
zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, se zaradi pomanjkanja dokazov 
postopek ustavi.  
 

Pri izdaji sklepa so bila upoštevana pojasnila in poročilo o tekmi iz katerih izhaja, da 
ni bil opravljen pregled prostorov pred in po tekmi, da bi lahko nesporno zaključili, da 
je steno poškodoval NN član NK Pobrežje. Zaradi tega naj uradne osebe v prihodnje 
pred vstopom v prostore NK le te skupaj pregledajo in ugotovijo stanje pred in po 
tekmi.  
 
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 


