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Maribor, 20. 11. 2013 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 
 

Člani 1, 13. krog, 16. – 17. 11. 2013 

NK AquaSystems Dogoše – Gostilna Lobnik Slivnica 
 
K – 153/1314 
 
Izključenega igralca Rojko Boris, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi žalitev 
sodnika (V 60. minuti je najprej protestiral zoper sodniško odločitev takoj zatem pa je 
še verbalno žalil sodnika), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana okoliščina, da je igrišče zapustil takoj in športno. 
 

K - 154/1314 

NK Gostilna Lobnik Slivnica je na tekmi članov prejel pet rumenih in en rdeč karton, 
kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP 
so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 

NK Marjeta – Kovinar Tezno 
 
K - 155/1314 
 
Izključenega igralca Marčeta Dejan, NK Kovinar Tezno, se zaradi žalitev sodnika (V 
65. minuti je najprej protestiral zoper sodniško odločitev, takoj zatem verbalno žalil 
pomočnika sodnika, zaradi česar ga je glavni sodnik izključil. Po izključitvi je verbalno 
žalil še glavnega sodnika in hotel z njim fizično obračunavati. To so mu preprečili 
ostali igralci.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 



Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila iz katerih izhaja, da je igrišče zapustil na 
nešporten način, po končani tekmi pa se je prišel opravičiti za storjene prekrške.  
 

 

Člani 1, 12. krog, 9. - 10. 11. 2013 

NK Železničar – Marjeta 
 

VEZA K - 146/1314 
 
V skladu z DP se vodi disciplinski postopek zoper NN igralca, zaradi suma storitve 
prekrška po 18. čl. DP, saj na bi na tekmi za NK Železničar nastopil igralec številka 
16., ki ni imel pravice nastopiti - ni bil istoveten zapisanemu v zapisniku. 
 
V disciplinskem postopkom se ponovno poziva (drugič) delegata Drago Vrstovšek, 
da v roku treh dni pojasni ukrepe za preveritev - ugotovitev istovetnosti spornega 
igralca, ko so mu to prijavili. To je dolžnost delegata, ki jo je dolžan izpolniti kot 
uradna oseba na tekmi do MNZ Maribor.  
 
Iz dosedanjih ugotovitev izhaja, da je na tekmi z dresom številka 16 igral bistveno 
mlajši igralec od prijavljenega v zapisniku za ekipo NK Železničar, katerega identiteto 
poznajo posamezni igralci iz NK Marjeta, ker so njegovi znanci.  
 
NK Železničar pozivamo, da se v roku treh dni kot klub opredelijo do suma storitve 
prekrška v njihovi ekipi, da trener ekipe pojasni kdo in kako je sestavil prijavo ekipe 
za tekmo, kdo je sporni igralec, ki je na tekmi nosil dres s številko 16 in pri tem 
upoštevajo, da so dolžni ravnati v skladu s pravili Fair playa.  
 
 

Mlajši dečki 8+1 2 skupina, 9. krog, 3. 11. 2013 
 

NK Kovinar Tezno - Paloma 
 
VEZA K - 150/1314 
 
V skladu z DP se vodi disciplinski postopek zoper NK Paloma, zaradi suma 
neopravičenega izostanka s tekme, za prekršek po 25 čl. DP.   
 
V tej povezavi mora NK Kovinar Tezno v roku treh dni pojasniti ali so predlagali 
spremembo datuma igranja tekme in okoliščine v tej povezavi. Iz dosedanjih 
ugotovitev izhaja, da je bil termin prestavljen na njihov predlog, ki ga je za NK 
Kovinar podpisal in po elektronski pošti v NK Paloma poslal Drašler Anton. Prav tako 
je z listinami izkazano, da je NK Paloma 24. 10. 2013 z igralci prispel na tekmo na 
Tezno v Maribor, kjer pa takrat ni bilo domačinov. NK Kovinar Tezno je zatem MNZ 
Maribor dostavil zapisnik o tekmi, kjer sta vpisana Klinar Zoran kot predstavnik kluba 
in Polak Darko, kot trener, da NK Paloma 3. 11. 2013, ob 10.00 uri ni bilo na tekmo.  
 
 
 
 
 
 



Mlajši cicibani - Koroška, 2. krog, 22. 9. 2013 

 
NK Peca – Fužinar 
 
K -156 /1314 
 
NK Peca, se zaradi nastopanja igralca, ki nista imela pravice nastopiti, kar je 
prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z ukorom. 
 
Na tekmi sta za NK Peca nastopila Kaker Jan in Kert Jaka, ki na dan tekme še nista 
dopolnila 7 let – premlad. Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost. 
 

 
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 
 


