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Maribor, 3. 9. 2014 
 

SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

ŠTAJERŠKA LIGA, 2. KROG 30. 8. 2014 
 

 

Marles hiše - S. Rojko Dobrovce 
 
K -14/1415 
 
NK Marles hiše 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. 
 
Slovenj Gradec - Rače 
 
K - 15/1415 
 
Izključenega igralca Kovačič Nejc, Rače, se zaradi prekrška pljuvanja nasprotnega 
igralca (Sodnik je v 67. minuti ob poškodbi domačega igralca prekinil igro in zatem za 
nadaljevanje igre izvedel sodniški met. Domači igralci so žogo s »fair play« podajo 
vrnili gostom proti sredini igrišča, kjer jo je slabo sprejel izključeni igralec Kovačič. 
Temu je žogo med nadaljevanjem igre odvzel domači igralec, zaradi česar je Kovačič 
storil prekršek nad njim in po nekaj besedah še pljunil proti njemu, vendar ga ni 
zadel.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih 
(4) zaporednih tekmah. 
 

1. ČLANSKA LIGA, 2. KROG 31. 8. 2014 

 
Jurovski dol - Duplek  
 

K - 16/1415 
 
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. 
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2. ČLANSKA LIGA, 2. KROG 30. 8. 2014 
 
DNK Atletiko – AJM Kungota 

 
K - 17/1415 
 
Izključenega igralca Velički Uroš, DNK Atletiko, se zaradi ponovljenega prekrška 
(dvakrat ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

 

KADETI, 1. KROG 31. 8. 2014 
 

Paloma/Jakob – Korotan Prevalje 

 
K -18/1415 
 
Odstranjeno uradno osebo, Velički Boštjan, Paloma/Jakob, ki je bil v vlogi 
fizioterapevta, se zaradi ugovarjanja in protestiranja (V 68. minuti je verbalno 
protestiral ob domnevno doseženem zadetku domače ekipe in pri tem zapustil 
tehnični prostor ter se po tem vrnil vanj. Kljub opozorilu sodnika je nadaljeval s 
protestiranjem, zaradi česar ga je le ta 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. 
 
NŠ D.P: Hoče/Slivnica – Šentjanž/Starše 
 
K -19/1415 
 
Izključenega igralca Stopinšek Jure, DŠ D.P. Hoče/Slivnica, 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. 
 

STAREJŠI DEČKI, 1 KROG 30. 8. 2014 
 
MB Tabor 1 – Marles hiše  

 
K -20/1415 
 
NK Marles hiše je tekmo odigral s samo z desetimi igralci, kar je kršitev 25. člena DP. 
V skladu z 8. čl. DP se jim izreče opomin. 
 

 
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 


