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Maribor, 22. 10.  2014 
 

SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

ŠTAJERŠKA LIGA, 9. KROG 18. 10. 2014 
 
 
DTV Partizan Fram – Peca 

 
K - 119/1415 
 
Izključenega igralca Krivec Uroš, DTV Partizan Fram, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 53. minuti je z roko preprečil situacijo za dosego 
zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 

1. ČLANSKA LIGA, 9. KROG 18. 10. 2014 
 
Duplek – Rošnja Loka 

 
K - 120/1415 
 
NK Duplek 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. 

 

K - 121/1415 
 
NK Rošnja Loka je na tekmi članov prejel deset rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
41,00 € denarne kazni. 
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Pobrežje – Gostilna Lobnika Slivnica 
 

K - 122/1415 
 
Izključenega igralca Robnik Anton, Pobrežje, se zaradi prekrška nasilne igre (V 75. 
minuti je v borbi za žogo startal z iztegnjeno nogo in pri tem s podplatom zadel 
nasprotnega igralca.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
AquaSystems Dogoše - Marjeta 

 

K - 123/1415 
 
Izključenega igralca Zajc Gorazd, AquaSystems Dogoše, se 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. 
 
K - 124/1415 
 
Izključenega igralca Majcen Niko, AquaSystems Dogoše, se zaradi ponovljenega 
prekrška (simuliranje in protestiranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 125/1415 
 
NK AquaSystems Dogoše je na tekmi članov prejel pet rumenih in dva rdeča kartona, 
kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. člena DP 
so dolžni plačati 120,00 € denarne kazni. 
 
K - 126/1415 
 
Izključenega igralca Bukovec Dejan, Marjeta, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 85. 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. 
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 9. KROG 18. 10. 2014 
 
AJM Kungota - Radvanje  

 
K - 127/1415 
 
Izključenega igralca Lukič Sašo, Radvanje, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 44. 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. 
 
K - 128/1415 
 
NK AJM Kungota 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. 



 

 

 
K - 129/1415 
 
NK Radvanje je na tekmi članov prejel pet rumenih in en redeč karton, kar je kršitev 
22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni 
plačati 62,00 € denarne kazni. 
 
 
DNK Atletiko - Hoče 
 
K - 130/1415 
 
Izključenega igralca Stamenković Saša, DNK Atletiko, se zaradi ponovljenega 
prekrška (ugovarjanje in vlečenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 131/1415 
 
Izključenega igralca Nabernik Jure, Hoče, se zaradi ponovljenega prekrška (vlečenje 
in nešportno vedenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Železničar MB - Starše 

 
K - 132/1415 
 
Izključenega igralca Žmavc Robert, Starše, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 87. 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. 
 
 

MLADINA, 8. KROG 18. – 19. 10. 2014 

 
Rače - Jurovski dol 

 
K - 133/1415 
 
Odstranjeno uradno osebo, Novak Tomislav, Jurovski dol, ki je bil v vlogi trenerja, se 
zaradi ponovljenega prekrška protestiranja zoper sodniške odločitve (Trener je v 90 
minuti glasno protestiral in kritiziral sojenje ter kljub opozorilu pomočnika sodnika ni 
prenehal s kršitvijo, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora.), kar je 
prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih 
prostorov na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OSTALE ZADEVE 
 
ZVEZA 
K - 78/1415 
 
V skladu s 37. členom DP in na podlagi izvedenega disciplinskega postopka zoper 
NK Jurovski dol v katerem je disciplinski sodnik opravil vpogled v evidenco vpisov v 
zapisnik na uradnih tekmah v okviru MNZ Maribor igralca Sagadin Žiga, s številko 
izkaznice 94535, pridobil pisanje staršev, pojasnilo sodnika in zagovor NK Jurovski 
dol je bilo ugotovljeno, da je NK Jurovski dol storil kršitev 25. čl. DP s tem, ker ni 
izpolnil obveznosti, ki izhajajo iz tekmovalnega pravilnika v povezavi s posameznimi 
tekmami na katerih je bil v zapisnik za NK Jurovski dol vpisan Sagadin Žiga.  
 
NK Jurovski dol je od 16. 9. 2013, na desetih nogometnih tekmah prijavil za tekmo in 
tako dosegel, da je bil vpisan v zapisnik Sagadin Žiga, ki za njih ni nastopil. (Tekme, 
ki jih je Jurovski dol igral 16. 9. 2013 z Jakobom, 5. 10. 2013 z Duplekom, 5. 11. 
2013 s Šentiljem, 28. 4. 2014 z Duplekom, 8. 5. 2014 z Lenartom, 10. 5. 2014 s 
Kungoto, 17. 5. 2014 s Pobrežje Maribor, 25. 5. 2014 s Šentiljem , 31. 8. 2014 s 
Pohorjem in 6. 9. 2014 s Šentiljem). V skladu z 8. čl. DP, se NK Jurovski dol kaznuje 
z denarno kaznijo 100 €.  
 
Pri odločitvi je bil delno upoštevan zagovor NK Jurovski dol.  
 
 
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 
 
 


