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Maribor, 8. 10.  2014 
 

SKLEP 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

ŠTAJERŠKA LIGA, 7. KROG 4. 10. 2014 
 

 

 
S. Rojko Dobrovce – ZU-VIL Brunšvik 

 
K - 81/1415 
 
Izključenega igralca Sagadin Samo, S. Rojko Dobrovce, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 77. minuti je kot vratar in zadnji igralec obrambe s 
prekrškom nad nasprotnikom, ki se je nahajal v čisti situaciji za dosego zadetka, 
preprečil dosego zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Slovenj Gradec – DTV Partizan Fram 
 
K - 82/1415 
 
Izključenega igralca Fras Željko, DTV Partizan Fram, se zaradi udarjanja (V 88. 
minuti je po prekršku igralca iz nasprotne ekipe nad njegovim soigralcem prišlo do 
konfrotacije med igralci obeh moštev. Pri tem je izključeni z odprto dlanjo rahlo udaril 
– klofutnil po obrazu nasprotnega igralca, ki je lahko brez posledic nadaljeval igro.), 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da je 
izključeni igralec takoj zapustil igrišče in se po tekmi opravičil za prekršek.  
 
K - 83/1415 
 
NK DTV Partizan Fram je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov in en rdeči 
karton, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. 
člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
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K - 84/1314 
 
Odstranjeno uradno osebo, Stražišar Boštjan, NK DTV Partizan Fram, ki je bil v vlogi 
trenerja ekipe, se zaradi žaljivega komentiranja sodniških odločitev (V 91. minuti je 
žaljivo komentiral odločitev, češ, da so sodniki slabo sodili, zaradi česar ga je sodnik 
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. 
 
 
Marles hiše – Peca 

 
K - 85/1415 
 
Izključenega igralca Pumpas Pavel, Peca, se zaradi žalitev sodnika (V 81. minuti je  
verbalno žalil sodnika), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

 

Paloma – Pohorje 
 

K - 86/1415 
 
Izključenega igralca Korbar Aleš, Pohorje se zaradi udarjanja (V 63. minuti je  po 
prekršku nad njim – reakcija na prekrek, ko ga je nasprotni igralec prijel okoli pasu in 
vlekel – za ta prekršek je nasprotni igralec prejel opomin, z roko, namerno, po obrazu 
udaril nasprotnega igralca. Prekršek je bil storjen v borbi za žogo, nasprotni igralec 
pa je po nudeni prvi pomoči nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah  
in  
zaradi prekrška nasilnega obnašanja po izključitvi (ob prihodu do garderob je močno 
brcnil v vrata tako, da jih je poškodoval – zvita pločevina in viden odtis nogometnega 
čevlja), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh 
(2) zaporednih tekmah.  
V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na štirih 
zaporednih tekmah.  
 

V skladu s 26. členom je NK Pohorje odgovoren za nasilno vedenje svojega igralca, 
katerega posledica je premoženjska škoda. Zaradi tega je NK Pohorje dolžan povrniti 
škodo, ki jo lahko priglasi oškodovani klub MNZ Maribor. V primeru priglasitve škode 
bo o tem bo podan poseben sklep.  
 

 
1. ČLANSKA LIGA, 7. KROG 4. 10. 2014 

 
 
Duplek – Energo Tim Miklavž 

 
K - 87/1415 
 
NK Duplek 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 41,00 € 
denarne kazni. 



 

 

Kovinar Tezno – Aqua Systems Dogoše 
 
K - 88/1415 
 
Izključenega igralca Matečič Tadej, Kovinar Tezno 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. 
 

K - 89/1415 
 
Izključenega igralca Letonja Danijel, Aqua Systems Dogoše, se zaradi žalitev 
sodnika (V 69. minuti je po dosojenem kazenskem strelu za nasprotno ekipo, 
verbalno žalil sodnika zaradi česar ga je ta izključil. Med zapuščanje igrišča pa je 
brcnil v kotno zastavico in pljunil), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da se je po 
tekmi opravičil za store prekršek.  
 
 

2. ČLANSKA LIGA, 7. KROG 4. 10. 2014 
 
AJM Kungota – Kipertrans Hoče 

 
K - 90/1415 
 
Izključenega igralca Cvetkovič Saša, Kipertrans Hoče se zaradi nasilnega starta (V 
77. minuti je sočasno z vratarjem domače ekipe, po globinski podaji v kazenski 
prostor, stekel za žogo. Pri tem je bil vratar domače ekipe hitrejši in je žogo ujel z 
rokami. Izključeni igralec pa je pri tem startu v borbi, da bi pridobil žogo, domačega 
vratarja zadel s podplatom v predel goleni. Zaradi poškodbe domači vratar ni mogel 
nadaljevati z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevno poročilo sodnika o izključitvi oziroma oteževalna 
okoliščina, saj je izključeni storil hujši prekršek s posledicami za zdravje nasprotnega 
igralca.  
 
DNK Atletiko – Akumulator 
 
K – 91/1415 
 
Izključenega igralca Ferk Mitja, DNK Atletiko, se zaradi udarjanja (V 57. minuti je po 
storjenem prekršku še udaril nasprotnega igralca s komolcem v predel trebuha. Po 
prekršku je športno zapustil igrišče, nasprotni igralec pa je brez poškodb nadaljeval z 
igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh 
(3) zaporednih tekmah. 
 
 
 
 



 

 

KADETI, 6. KROG, 4. 10. 2014 
 
 
Fužinar/Slov. Gradec – Lenart 
 
K - 92/1415 
 
Izključenega igralca Kuhar Gašper, Fužinar/Slov. Gradec se zaradi ponovljenega 
prekrška (s prekrškom preprečitev obetavnega napada in brezobzirna igra), po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 

K - 93/1415 
 
Izključenega igralca Fišer David, Lenart se zaradi ponovljenega prekrška (izguba 
igralnega časa in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 

POKAL ČLANI 
 

 

Peca – ZU-VIL Brunšvik 
 
K - 94/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK ZU-VIL Brunšvik zaradi odpovedi 
- neprihoda na tekmo, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa Brunšvik je odpovedala 
prihod na tekmo z obrazložitvijo, da v tem času ne morejo sestaviti ekipe), v skladu z 
8. čl. DP izreče 200 € denarne kazni. 
 
Zaradi pravočasne odpovedi tekme drugi stroški niso nastali.  
 
 
Pobrežje - Pesnica 
 
K - 95/1314 
 
Na podlagi prijave - sklepa vodje tekmovanja se NK Pobrežje zaradi odpovedi – ne 
organizacije tekme, kar je prekršek po 25. čl. DP, (Ekipa Pobrežje je odpovedala 
organizacijo tekme z obrazložitvijo, da v tem času ne morejo sestaviti ekipe), v 
skladu z 8. čl. DP izreče 200 € denarne kazni. 
 
Zaradi pravočasne odpovedi tekme drugi stroški niso nastali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

MLAJŠI CICIBANI 1, 2. KROG 24. 9. 2014 
 
Maribor – Marles hiše 
 

 
K - 96/1314 
 
NK Maribor, se zaradi nastopanja igralke, ki ni imela pravice nastopiti, kar je prekršek 
po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z ukorom.   
 
Na tekmi je za Maribor nastopila Šoštarič Karič Tia, stara 9 let. 

 
 

OSTALE ZADEVE 
 
Tezno Maribor  
 
 
K – 97/1314 
 
Na podlagi drugega odstavka 36. čl. DP se izreka suspenz NK Tezno Maribor zaradi 
neplačanih finančnih obveznosti – stroški sodnikov in delegata 20. 9. 2014 za 
člansko tekmo s Pobrežjem. Suspenz za te prekrške se začne od 15. 10. 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. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK Tezno Maribor s 26. 9. 2014, da so v 
finančni krizi, ker niso prejeli finančnih sredstev MO Maribor. Kljub vsemu pa je 
potrebno sprotno poravnavanje finančnih obveznosti v povezavi s tekmami, saj ni 
možno pričakovati, da bodo deležniki tekem v katerih sodeluje NK Kovinar Tezno 
dolžnosti opravljali v svojo škodo.  
 
 
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 
 
. 
 

 


