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Maribor, 6. 5. 2015 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 

 
 

VEČER LIGA, 20. KROG, 2. 5. 2015 

 
 

Rače - Paloma 

 
K - 267/1415 
 

NK Rače 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 42,00 € 
denarne kazni. 

 
DTV Partizan – ZU-VIL Brunšvik 
 

K - 268/1415 
 
NK DTV Partizan Fram 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 42,00 € denarne kazni. 
 

 
1. ČLANSKA LIGA, 20. KROG. 2. – 3. 5. 2015 

 

AquaSystems Dogoše – Rošnja Loka 
 
K - 269/1415 

 
Izključen igralec Muhič Simon, NK Rošnja Loka, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (v 6. minuti je na sredini igrišča 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. 
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K - 270/1415 
 

NK Rošnja Loka je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in en rdeč karton, kar 
je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 

 
Gostilna Lobnik Slivnica – Energo Tim Miklavž 
 

K - 271/1415 
 
Izključen igralec Ozimič Peter, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka (v 73. minuti je 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. 

 
Marjeta - Duplek 
 

K - 272/1415 
 
Izključen igralec Mulec Aljaž, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška 

(brezobzirna igra in nedovoljeno zapuščanje igrišča), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 273/1415 
 
NK Duplek je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov in en rdeč karton, kar je 

kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 

Jurovski dol - Cerkvenjak 
 
K - 274/1415 

 
Izključen igralec Ploj David, NK Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška 
(vlečenje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 20. KROG. 2. 5. 2015 
 

Ursus Jakob – Starše 

 
K – 275/1415 
 

Izključen igralec Štrumpfl Ervin, NK Ursus Jakob, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in ugovarjanje ter nešportnega odhoda z igrišča), 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 (sodnik ga ni dostavil) iz 
katerega izhaja, da je izključeni še naprej žaljivo komentiral sodnikovo odločitev in se 

prišel po tekmi za storjeni prekršek opravičiti.  
 
K - 276/1415 

 
Izključen igralec Krajnc Martin, NK Starše, se zaradi prekrška žalitev (V 77. minuti je 
pritekel do glavnega sodnika mu ugovarjal zaradi odločitve in ga verbalno žalil, zaradi 

česar ga je sodnik izključil z rdečim kartonom. Izključeni igralec igrišča ni zapustil 
športno, temveč je nadaljeval s kršitvijo.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na treh (4) zaporednih tekmah  

 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ki izhaja iz poročila sodnika 
in delegata, da kršitelj s prekrškom po izključitvi ni prenehal, temveč je z verbalnim 

kršenjem nadaljeval do odhoda v garderobo.  
 
 

MLADINA, 14. KROG 2. 5. 2015 
 
Duplek - Korotan Prevalje 

 
K - 277/1415 
 

Izključen igralec Kozlar Andrej, NK Korotan Prevalje, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (v 71. minuti je pred kazenskim prostorom s spotikanjem 
nasprotnega igralca preprečil dosego zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Cerkvenjak – Marles hiše 

 
K – 278/1415 
 

Izključen igralec Švarc Tjaš, 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  

 
 

STAREJŠI DEČKI, 17. KROG 2. 5. 2015 

 
Lenart – Rače 
 

K – 279/1415 
 
Izključen igralec Mlakar Staš, NK Rače, se Zaradi ponovljenega prekrška (vlečenje in 

brezobzirna igra ter nešportnega zapuščanja igrišča), 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 iz katerega izhaja, da je igralec 
po izključitvi žaljivo komentiral odločitev sodnika.  
 

 



 

 

 
MLAJŠI CICIBANI - KOROŠKA, 10. KROG 23. 4. 2015 

 
Fužinar 2 – Korotan Prevalje 
 

K - 280/1415 

 
NK Korotan Prevalje je tekmo odigral s premladim igralcem Kotnik Blaž, kar je kršitev 
25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se izreče jim izreče opomin.  

 
 

OSTALE ZADEVE 

 
NK Malečnik  
 

ZVEZA 
K – 1415 
 

V povezavi s sklepom o suspenzu NK Malečnik zaradi neplačanih finančnih 
obveznosti – stroški sodnika na tekmi 13. kroga starejših dečkov, 4. 4. 2015, z NŠ 
NK Radlje, se suspenz umakne, ker je NK Malečnik poravnal obveznosti.  

 
 
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 

 
 


