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Maribor, 27. 8. 2014 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

ŠTAJERSKA LIGA, 1. KROG 23. - 24 .8. 2014 
 

 

ZU-VIL Brunšvik - Slovenje Gradec 
 
K - 1/1415 
 
NK Slovenj Gradec 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. 
 
Pohorje – DTV Partizan Fram 
 
K - 2/1415 
 
Izključenega igralca Horvat Rene, DTV Partizan Fram, se zaradi ponovljenega 
prekrška (igra z roko in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

 

 

1. ČLANSKA LIGA, 1. KROG 23. - 24 .8. 2014 

 
 
Cerkvenjak - Duplek 

 
K - 3/1415 
 
Izključenega igralca Kocbek Sašo, Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška 
(dvakrat in 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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Rošnja Loka – Pobrežje 
 

K - 41415 
 
NK Rošnja Loka je na tekmi članov prejel šest 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 - 5/1415 
 
V skladu z 2. odstavkom 29. čl. DP se na podlagi prijave NK Rošnja Loka uvede 
disciplinski postopek zoper NN osebo in NK Pobrežje, zaradi suma storitve prekrška 
po 18. čl. DP, ki je po končani tekmi v garderobah, ki jih je uporabljal NK Pobrežje 
poškodoval steno tako, da je z nogometnimi čevlji umazal barvo (glej priloženo 
fotografijo). 
 
V skladu z DP mora delegat podati dopolnitev poročila v roku treh dni in pojasniti ali 
mu je poškodovanje prijavljeno oziroma druge njemu znane okoliščine. 
  
NK Pobrežje ima v skladu z 31. členom DP pravico izjasniti se o prijavi.  
 

Marjeta – Jurovski dol 

 
K - 6/1415 
 
Izključenega igralca Horvat Robert, Marjeta, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 88. minuti je kot zadnji igralec izgubil žogo in nato 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 – 7/1415 
 
Izključenega igralca Glavica Jan, Marjeta, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat 
in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 8/1415 
 
NK Marjeta 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 - 9/1415 
 
Izključenega igralca Kurnik Damijam, Jurovski dol, se zaradi prekrška nasilne igre (V 
65. minuti je izključeni igralec v hitrem teku želel priti prvi do žoge, vendar je nekoliko 
zamudil in pri tem močno zadel nasprotnega igralca, ki je padel po tleh.), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih 
tekmah. 



 

 

 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata iz katerega izhaja, da je bil 
prekršek storjen v borbi za žogo, da je izključeni športno zapustil igrišče in da zaradi 
prekrška niso nastale posledice. 
 

 

2. ČLANSKA LIGA, 1. KROG 23. - 24 .8. 2014 
 

 

Akumulator – Radvanje 

 
K - 10/1415 
 
NK Akumulator ni izpolnil dolžnosti v povezavi z organizacijo tekme, ker ni zagotovil 
prisotnost uradnih oseb, ki so obvezne (V zapisnik so sicer prijavili Krznar Jordano 
kot fizioterapevtko, vendar ni bila prisotna v tehničnem prostoru, niti niso predložili 
potrdila o usposobljenosti), kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8 čl. DP se jim 
izreče opomin. 
 
Kipertrans Hoče – Železničar MB 
 
K - 11/1415 
 
NK Železničar MB ni izpolnil dolžnosti v povezavi z organizacijo tekme, ker ni 
zagotovil prisotnost vseh uradnih oseb, ki so obvezne, prav tako pa prisotni niso imeli 
priponk (ni bilo trenerja z veljavno licenco), kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. 
čl. DP se jim izreče opomin. 
 
Starše - Prepolje 

 
K - 12/1415 
 
Uradno osebo Pišek Slavko, ki je bil na tekmo delegiran kot delegat, se zaradi 
neizpolnitve dolžnosti delegata pri organizaciji tekme (Pišeka ni bilo na tekmo niti ni 
upravičil svoje odsotnosti niti po tekmi razloga odsotnosti ni pojasnil), za prekršek po 
24. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja funkcije delegata 
za obdobje enega (1) meseca , t.j. do 24. 9. 2014.  
 
 
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 
 
 


