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Maribor, 7. 5. 2014 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 
 

Člani 1, 20. krog, 3. – 4. 5. 2014 
 

 

NK Marjeta – ZU_VIL Brunšvik 
 
K - 218/1314 
 
Izključenega igralca Horvat Mitja, NK Marjeta, se zaradi ponovljenega prekrška in 
nešportnega odhoda z igrišča (brezobzirna igra in protestiranje), 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 
izključeni igralec po izključitvi komentiral sodniške odločitve in da naj bi ga sodnik pri 
tem tudi žalil, vendar vsebina oziroma način žalitve ni opisan.  
 
Prav tako je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da naj bi igralec 
sodnika po izključitvi žalil, vendar tudi v tem primeru vsebina oziroma način žalitve ni 
opisan.  

 

Glede ne navedeno, da je delegat v poročilo zapisal, da je slišal le komentiranje in ne 
žalitev in da le te niso opisane v nobenem poročilu, je bilo odločeno kot izhaja iz 
izreka sklepa.  
 
K - 219/1314 
 
Izključenega igralca Ogrizek Iztok, NK ZU_VIL Brunšvik, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 64. minuti je povlekel igralca gostujoče ekipe, ki ga je 
preigral in s tem 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 - 220/1314 
 
Odstranjeno uradno osebo, Ornik Iztok, NK Marjeta, ki je bil v vlogi predstavnika 
ekipe, se zaradi ugovarjanja in protestiranja (Med tekmo je pogosto komentiral 
sodniške odločitve, zaradi česar ga je sodnik v 75. minuti odstranil s tehničnega 
prostora.), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
dostopa do uradnih prostorov na dveh (2) zaporednih tekmah.  
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Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata iz katerega izhaja, da je 
odstranjeni predstavnik kluba po odstranitvi s tehničnega prostora še komentiral 
sodniške odločitve, vendar vsebina komentarjev ni opisana.  
 
Prav tako je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da naj bi odstranjeni 
predstavnik  pri  zapuščanju igrišča žalil sodnika, vendar tudi v tem primeru vsebina 
oziroma način žalitve ni opisan. Glede ne navedeno, da je delegat v poročilo zapisal, 
da je slišal le komentiranje in ne žalitev in da le te niso opisane v nobenem poročilu, 
je bilo odločeno kot izhaja iz izreka sklepa.  
 
K - 221/1314 
 
NK VU_VIL Brunšvik 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. 
 

 

NK Kovinar Tezno – S. Rojko Dobrovce 
 
K - 222/1314 
 
NK Kovinar Tezno je na tekmi članov prejel pet, kar je kršitev 22. člena DP. Na 
podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € denarne 
kazni. 
 

Kadeti - 2, 15. krog, 3. 5. 2014 
 

NK Peca - Zlatoličje  
 

K - 223/1314 
 
Izključenega igralca Kos Vid, NK Peca, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 
zadetka (V 22. minuti je v kazenskem prostoru 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. 
 

 

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 
 


