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Maribor, 28. 5. 2014 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

 

Pokal člani, 5. krog, 21. 5. 2014 

 
NK Korotan Prevalje – Radlje 
 

K - 252/1314 
 
 

Na podlagi prijave, se igralca Serdinšek Jan, NK Radlje, ki ni imel pravice nastopa na 
tekmi, kar je prekršek po 18. čl. DP. v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  

 
Serdinšek je pred tem v 1. in 3. krogu prejel rumeni karton, v 4. krogu pa so bili 
prosti, zaradi česar ni imel pravice nastopiti v 5. krogu.  

 
 

Člani 1, 23. krog, 24. - 25. 5. 2014 

 
NK AquaSystems Dogoše - Jurovski dol  

 
K - 253/1314 
 

NK Jurovski dol je tekmo pričel z devetimi igralci (po nekaj minutah sta na tekmo 
prišla še dva igralca), kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8 čl. DP se jim izreče 
opomin.  

 
NK DTV Partizan Fram – Kovinar Tezno  
 

K - 254/1314 
 
NK Kovinar Tezno je tekmo pričel z desetimi igralci (V 70 minuti je bila tekma 

prekinjena, ker je število igralcev zaradi poškodb in drugih razlogov padlo pod 7), kar 
je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8 čl. DP se jim izreče opomin 
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K - 255/1314 
 
NK AquaSystems Dogoše, ki na tekmi na zagotovil prisotnosti trenerja z ustrezno 

licenco, se zaradi prekrška po 25. čl. DP, na podlagi 8. čl. DP kaznuje z opominom.  
 
 

NK Brunšvik - Pobrežje Maribor 
 
K - 256/1314 

 
Izključenega igralca Kobler Boštjan, NK Pobrežje, se zaradi prekrška nasilne igre (V 
75. minuti je igralec NK Brunšvik na tleh poskušal med nogami zadržati žogo. Pri tem 

ga je izključeni igralec, ležečega na tleh, brcnil v nogo, ne da bi poskušal zadeti 
žogo, zatem pa to ponovil še enkrat.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 

 
 

Člani 2, 19. krog, 24. 5. 2014 

 
NK Rošnja Loka – AJM Kungota 

 
K - 257/1314 
 

Izključenega igralca Nahberger Denis, Rošnja Loka, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 29. minuti je s prekrškom  tako, da je povlekel 
nasprotnika preprečil dosego zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 258/1314 
 

Izključenega igralca Gregorc Tadej, NK Rošnja Lokal se zaradi ponovljenega 
prekrška (dvakrat igra z roko), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 259/1314 
 
NK Rošnja Loka dol 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. 
 

NK Radvanje – Energo Tim Miklavž 
 
K - 260/1314 
 

Izključenega igralca Cepek Denis, NK Energo Tim Miklavž, se zaradi prekrška 
nasilne igre (68. minuti je z visoko dvignjeno nogo v borbi za žogo s podplatom 
močno zadel nasprotnega igralca v višino pasu.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
 

 
 



K - 261/1314 
 
Izključenega igralca Lepir Darko, NK Radvanje, se zaradi prekrška žalitev in grožnje 

pomočniku sodnika (79. minuti je najprej protestiral na sodniško odločitev zatem v 
afektu izrekel verbalne grožnje in žalitev), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  

 
Po končani tekmi se je sodnikom opravičil za dejanje. 
 

 
K - 262/1314 
 

NK Radvanje 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. 
 

 

Mladina - 2,  18. krog 25. 5. 2014 

 

NK Radlje - Lenart 
 
K - 263/1314 

 
Izključenega igralca Fišer David, NK Lenart, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 74. minuti je s prekrškom na robu kazenskega prostora preprečil 

dosego zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

 

Starejši dečki – 1,  13. krog 25. 5. 2014 

 

NK MB Tabor 2 – Miklavž/Dobrovce 
 
K - 264/1314 

 
Izključenega igralca Kresojevič Alen, NK Miklavž/Dobrovce, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 10. minuti je s prekrškom v kazenskem prostoru 

preprečil dosego zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

 

Starejši dečki – 2,  17. krog 25. 5. 2014 

 
NK Jurovski dol - Radlje 

 
K - 265/1314 
 

Izključenega igralca Krautič Aljaž, NK Jurovski dol, 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. 
 

 

 



 

 

 

 

OSTALE ZADEVE 

 

 
NK NŠ D.P. Hoče-Slivnica – Železničar/Šentilj 
 

POPRAVEK 
K - 251/1314 
 

Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Železničar/Šentilj zaradi 
neprihoda na tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa starejših dečkov ni prišla 
na tekmo 15. kroga z ekipo NŠ D.P. Hoče-Slivnica), v skladu z 8. čl. DP izreče 100 € 

denarne kazni. 
 
K – 266/1314 

 
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz ŽNK Preša Slovenj 
Gradec zaradi neplačanih finančnih obveznosti, ki so zapadle 5. 3. 2014 (letna 

članarina). Suspenz se začne od 30. 5. 2014 in traja dokler suspendirani ne dokaže, 
da so denarne obveznosti plačali.  
 

Pri izdaji sklepa je bilo upoštevano pojasnilo ŽNK  z 9. 5. 2014 iz katerega izhaja, da 
bodo finančne obveznosti poravnali do 16. 5. 2014, kar pa niso storili. 
 
V skladu z 8. odstavkom 39. člena pritožba zoper ta sklep o suspenzu ni dovoljena.  

 
 
 

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 
 
 

 


