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Maribor, 26. 3. 2014 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 
 

Člani 1, 14. krog, 22. – 23. 3. 2014 

 
 

NK DTV Partizan Fram - AquaSystems Dogoše 
 

 

K - 157/1314 
 
Izključenega igralca Veber Žan, NK Partizan Fram, se zaradi ponovljenega prekrška 
(izgubljanje igralnega časa in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 158/1314 
 
Prijavljenega igralca Majcen Niko, NK AquaSystems Dogoše, se zaradi žalitev 
pomočnika sodnika in groženj glavnemu sodniku, po končani tekmi (po končani tekmi 
je med zapuščanjem igrišča za vrati z igrišča verbalno žalil pomočnika sodnika in 
grozil glavnemu sodniku, da bo z njim fizično obračunal ipd.), po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana okoliščina, da je igrišče zapustil takoj in športno, 
po končani tekmi pa se je opravičil za prekršek.  
 
 
NK Rače  - Cerkvenjak  
 
 
K - 159/1314 
 
Izključenega igralca Zorman Mitja, NK Cerkvenjak, 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. 
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NK Paloma – Železničar MB 
 
 
K - 160/1314 
 
Izključenega igralca Novak Marko, NK Železničar MB, 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. 
 

 
NK Gostilna Lobnik Slivnica – Pobrežje Maribor 
 
 
K - 161/1314 
 
Izključenega igralca Ramšak Dejan, Pobrežje Maribor, 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. 
 
 
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 


