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Maribor, 4. 6. 2014 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 20. krog, 28. 5. 2014 

 
NK Pobrežje - Dogoše 
 
K - 267/1314 
 
Odstranjeno uradno osebo s tehničnega prostora, Zajc Gorazd, NK Dogoše, ki je bil 
v vlogi fizioterapevta, se zaradi žalitev sodnika (Ob polčasu je med odhodom v 
garderobe verbalno žalil sodnika), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

 

Člani 1, 24. krog, 31. 5. 2014 

 
 
NK Pobrežje Maribor - Marjeta 
 
K - 268/1314 
 
Izključenega igralca Lenart David, NK Marjeta, se zaradi prekrška nasilne igre (V 32. 
minuti je izključeni igralec želel na hitro izvesti prosti udarec. To mu je preprečil 
nasprotni igralec, ki je stopil pred žogo. V tej situaciji pa je izključeni z nogo brcnil 
nasprotnega igralca v predel ščitnika.), 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 sodnika in delegata iz katerih izhaja, da je 
bil prekršek storjen kot reakcija na nešportno potezo nasprotnega igralca, da je 
igralec takoj in športno zapustil igrišče in se opravičil za prekršek. 
 

K - 269/1314 
 
Izključenega igralca Ujič Aleksandar, NK Pobrežje Maribor, se zaradi ponovljenega 
prekrška (ugovarjanje in spotikanje), 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 – Korotan Prevalje 
 
K - 270/1314 
 
Izključenega igralca Prelogar Jure, NK Korotan Prevalje, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 52. 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. 
 
 

Člani 2, 18. krog, 31. 5. 2014 

 
NK Energo Tim Miklavž – Rošnja Loka 
 
K - 271/1314 
 
Izključenega igralca Štiher Jure, Rošnja Loka, se zaradi žaljivega komentiranja 
dogodkov (V 29. minuti je kljub predhodnemu opozorili žaljivo komentiral dogodke, 
zaradi česar ga je sodnik izključil.), 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 in zagovor izključenega igralca. 
Sodnik poročila ni dostavil.  
 

Mladina - 1,  11. krog 28. 5. 2014 

 
NK Kovinar Tezno – KNK Fužinar 
 
K - 272/1314 
 
Igralec  Zorman Tadej, KNK Fužinar, se zaradi prekrška žalitev sodnika (Po končani 
tekmi je pristopil do prvega pomočnika sodnika in ga verbalno žalil. Po tem so ga 
umirili soigralci, ki so ga odvedli od sodnika.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
 

Mladina - 2,  19. krog 31. 5. 2014 

 
NK Pesnica/Jurovski dol – Rače 
 
K - 273/1314 
 
Izključenega igralca Jovanovič Simon, NK Rače, se zaradi prekrška udarjanja (V 72. 
minuti je z roko v obraz udaril nasprotnega igralca, ki je sicer lahko nadaljeval z igro), 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah. 
 

 

 

 

 

 



 

 

OSTALE ZADEVE 

 

 
NK NŠ D.P. Hoče-Slivnica – Jurovski dol 
 
K - 274/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Cerkvenjak zaradi neprihoda na 
tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa U 15 ni prišla na tekmo 18. kroga z ekipo 
NŠ D.P. Hoče-Slivnica), v skladu z 8. čl. DP izreče 100 € denarne kazni. 
 
NK Pesnica/Jurovski dol – Peca 
 
K - 275/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Peca dol zaradi neprihoda na 
tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa kadetov ni prišla na tekmo 18. kroga z 
ekipo NŠ D.P. Hoče-Slivnica), v skladu z 8. čl. DP izreče 150 € denarne kazni. 
 
K - 276/1314 
 
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK Tezno Maribor zaradi 
neplačanih finančnih obveznosti, ki so nastale na članski tekmi 3. 5. 2014 z NK 
Dobrovce in 17. 5. 2014 z NK Dogoše ter 17. 5. 2014 na kadetski tekmi z DNŠ 
Prevalje. 
 
Suspenz se začne od 6. 6. 2014 in traja dokler suspendirani ne dokaže, da so 
denarne obveznosti plačali.  
 
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 
 


