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Maribor, 24. 9. 2014 
 

SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

ŠTAJERŠKA LIGA, 5. KROG 20. 9. 2014 
 

 

ZU-VIL Brunšvik – Tehnotim Pesnica 
 
K - 42/1415 
 
Izključenega igralca Trantura Jure, ZU-VIL Brunšvik, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 23. minuti je s prekrškom nad nasprotnikom, ki se je 
nahajal v čisti situaciji za dosego zadetka, preprečil dosego zadetka.), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 43/1415 
 
Izključenega igralca Plavšič Siniša, ZU-VIL Brunšvik, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 933. minuti je s prekrškom nad nasprotnikom, ki se je 
nahajal v čisti situaciji za dosego zadetka, preprečil dosego zadetka.), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 44/1415 
 
NK ZU-VIL Brunšvik 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. 
 

 
K - 45/1415 
 
Izključenega igralca Zemljič Miran, Tehnotim Pesnica, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 85. minuti je kot vratar s prekrškom nad nasprotnikom, 
ki se je nahajal v čisti situaciji za dosego zadetka, preprečil dosego zadetka.), po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
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Paloma – DTV Partizan Fram 
 
K - 46/1415 
 
Izključenega igralca Unger Matej, Paloma se zaradi ponovljenega prekrška 
(medsebojno obračunavanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 47 /1415 
 
Izključenega igralca Dolinšek Patrik, Paloma, se zaradi prekrška nasilne igre z nogo 
(V 53. minuti je v borbi za žogo na sredini igrišča, nasilno in grobo štartal na 
nasprotnega igralca od zadaj in ga pri tem zadel v višini Ahilove tetive. Slednji je 
utrpel lažjo poškodbo in je po nudeni pomoči nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
K - 48/1415 
 
NK Paloma 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. 
 
K - 49/1415 
 
Izključenega igralca Perišič Igor, DTV Partizan Fram se zaradi ponovljenega 
prekrška (medsebojno obračunavanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 50/1415 
 
NK DTV Partizan Fram je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov in en rdeči 
kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. 
člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 

 
1. ČLANSKA LIGA, 5. KROG 20. 9. 2014 

 
Gostilna Lobnik Slivnica – Jurovski dol 
 

K - 51/1415 
 
Izključenega igralca Ozimič Peter, Gostilna Lobnik Slivnica se zaradi ponovljenega 
prekrška (vlečenje in protestiranja), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 52/1415 
 
Izključenega igralca Sinič Andrej, Jurovski dol se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in vlečenje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

 



 

 

Duplek -  AquaSystems Dogoše 
 
K - 53/1415 
 
Izključenega igralca Mikl Mitja, AquaSystems Dogoše 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. 
 
Cerkvenjak - Marjeta 
 

K - 54/1415 
 
Izključenega igralca Pregelj Martin, Marjeta se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in  protestiranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 3. KROG 6. 9. 2014 
 
DNK Atletiko – Železničar MB 
 

K -55 /1415 
 
Izključenega igralca Holcman Boštjan, Železničar MB, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 74. minuti je kot vratar s prekrškom nad nasprotnikom, 
ki se je nahajal v čisti situaciji za dosego zadetka, preprečil dosego zadetka.), po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 
 

MLADINA, 4. KROG, 20. 9. 2014 
 

Cerkvenjak - Paloma 
 

K - 56/1415 
 
Izključenega igralca Hamruš Nejc, 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. 
 

 

KADETI, 4. KROG 21. 9. 2014 
 

MB Tabor – Paloma/Jakob 

 
K - 57/1415 
 
Izključenega igralca Zemljič Simon, Paloma, 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.  
in  



 

 

zaradi nešportnega obnašanja (V 61. minuti je ob izključitvi preklinjal, ko je zapuščal 
igrišče zaradi odločitve sodnice.), po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
Na podlagi 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah.   
 

STAREJŠI DEČKI, 4. KROG 21. 9. 2014 

 
Pohorje – NŠ Šentilj 
 
K - 58/1415 
 
Izključenega igralca Komar Alex, Pohorje 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. 
 

 
MLAJŠI DEČKI 1, 1. KROG 31. 8. 2014 

 
Marles hiše – Železničar MB 

 
K - 59/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Železničar MB zaradi neprihoda 
na tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa mlajših dečkov ni prišla na tekmo 1. 
kroga z ekipo Marles hiše), v skladu z 8. čl. DP izreče 100 € denarne kazni. 
 

 
MLAJŠI DEČKI 1, 2. KROG 6. 9. 2014 

 
Železničar MB - Pohorje 

 
K - 60/1314 
 
NK Železničar MB, se zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti, kar je 
prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z ukorom.   
 
Na tekmi je za Železničar MB nastopil Javornik Nejc, ki na dan tekme še ni dopolnil 
10 let – premlad. 

 
 
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 


