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Maribor, 29. 10.  2014 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

TL 2014 - 2015 
 
 

ŠTAJERŠKA LIGA, 10. KROG 25. 10. 2014 
 
 
Paloma – S. Rojko Dobrovce 

 
K - 134/1415 
 
Izključenega igralca Dolinšek Patrick, Paloma, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 17. minuti je s prekrškom kot zadnji igralec preprečil dosego 
zadetka.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Tehnotim Pesnica – Peca 

  
K - 135/1415 
 
NK Tehnotim Pesnica 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. 
 
DTV Partizan Fram – Pohorje 

 
K – 136/1415 
 
Izključenega igralca Tomašek Rok, DTV Partizan Fram, se zaradi prekrška nasilne 
igre (V 77. minuti je kot vratar v borbi za žogo z visoko dvignjeno nogo zadel 
nasprotnega igralca v predel trebuha.), 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 
izključeni takoj zapustil igrišče in da pri prekršku niso nastale posledice. 
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Slovenij Gradec – ZU_VIL Brunšvik 

 
K - 137/1415 
 
Izključenega igralca Trantura Jure, ZU-VIL Brunšvik, se zaradi prekrška nasilne igre 
(V 77. minuti je  v borbi za žogo z rokami prijel okoli ramen nasprotnega igralca in ga 
močno vrgel na tla.), 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 pojasnilo NK Brunšvik in pojasnilo izključenega 
igralca.  
 

1. ČLANSKA LIGA, 10. KROG 25. 10. 2014 
 
Jurovski dol – Marjeta 
 

K - 138/1415 
 
Izključenega igralca Fileković Suad, Marjeta, se zaradi žalitev sodnika (V 77. minuti 
mu ja glavni sodnik pokazal rumeni karton kot opomin zaradi ugovarjanja na njegovo 
odločitev. Po tem je začel verbalno žaliti sodnika, zaradi česar ga je sodnik izključil z 
rdečim kartonom), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 

2. ČLANSKA LIGA, 10. KROG 25. 10. 2014 
 
Prepolje – Starše 

 
K - 139/1415 
 
NK Starše 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. 
 

MLADINA, 9. KROG 25. – 26. 10. 2014 

 
Cerkvenjak - Fužinar 

 
K - 140/1415 
 
Izključenega Menoni Jure, Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška (nešportno 
vedenje in odrivanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 
 
 



 

 

K - 141/1415 
 
Izključenega Vršič Rene, Cerkvenjak, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 
zadetka (V 87. minuti je s prekrškom od zadaj preprečil situacijo za dosego zadetka), 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 
K - 142/1415 
 
NK Cerkvenjak je na tekmi mladincev prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi 3. alineje, 2. odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 31,00 € 
denarne kazni. 
 

KADETI, 7. KROG, 11. 10. 2014 
 
Šentilj – MB Tabor 

 
Na podlagi 29. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Šentilj zaradi suma 
storitve prekrška po 25. členu DP, ker niso organizirali tekme oziroma za tekmo niso 
zagotovili zadostnega števila igralcev. Iz poročila sodnika o tekmi izhaja, da naj bi 
igralci zboleli. 
 
NK Šentilj mora do 3. 11. 2014 dostaviti dokazila o navedbah, ki jih je podal sodniku.  
 

KADETI, 9. KROG. 26. 10. 2014 
 
Paloma – Lenart 

 
K - 143/1415 
 
Izključenega igralca Rošker Žan, Paloma, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 85. minuti je kot vratar 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. 
 

STAREJŠI DEČKI, 7. KROG  

 
Miklavž/Dobrovce - Pohorje 

 
K – 144/1314 
 
NK Pohorje, se zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek 
po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom.   
 
Na tekmi je za Pohorje nastopil Hedl David, ki na dan tekme še ni dopolnil 12 let – 
premlad. 
 
 
 
 
 



 

 

MLAJŠI CICIBANI A-2, 7. KROG 
 
Maribor 2 – ZU-VIL Brunšvik 

 
K - 145/1314 
 
NK Maribor 2, se zaradi nastopanja igralka, 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 2 nastopila Šoštarič Karić Tija, ki na dan tekme še ni dopolnila 
10 let – premlada. Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost za isti 
prekršek.  
 
 

MLAJŠI CICBANI, 8. KROG, 18. 10. 2014 

 
Železničar MB – Dobrovce/Miklavž 1 
 
K - 146/1314 
 
Na podlagi 29. člena DP se po prijavi NK Železničar MB in sklepu vodje tekmovanj , 
uvede disciplinski postopek zoper Dobrovce/Miklavž 1, zaradi suma storitve  
prekršek po 25. členu DP, ker naj bi za tekmo prijavili in zato v zapisnik vnesli samo 
8 igralcev, čeprav naj bi na tekmi nastopilo 10 igralcev.  
 
Na tej podlagi mora NK Železničar poslati podpisan izvod zapisnika in poročilo 
sodnika o tekmi, ki naj pojasni ali je pred tekmo preveril identiteto igralcev, ki so bili 
prijavljeni v zapisnik in so kasneje nastopili oziroma vsa druga pomembna dejstva in 
okoliščine v povezavi s tekmo. Predvsem pa naj pojasnijo zakaj je sodnik dovolil 
nastopiti igralcem, ki niso bili vpisani v zapisnik.  
 
NK Dobrovce/Miklavž 1 naj poda pisno pojasnilo glede na očitan sum storitve 
prekrška. Pojasnijo pa lahko tudi druga pomembna dejstva in okoliščine v povezavi s 
tekmo.  
 
Obe stranki postopka morata naročene zadeve dostaviti MNZ do 3. 11. 2014.  
 

 
OSTALE ZADEVE 

 
Na podlagi ugotovitvenega sklepa vodje tekmovanj se NK Pobrežje zaradi odstopa 
od tekmovanja s člansko ekipo v 1. članski nogometni ligi MNZ Maribor, kar je 
prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 200€.  
 
V skladu s 15. členom DP se izvršitev kazni odloži za obdobje dveh let, t.j. do 29. 10. 
2016, pod pogojem, da klub v tem obdobju ne bo storil podobnega ali težjega 
disciplinskega prekrška.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo NK Pobrežje iz katerega izhaja, da jim je 
zmanjkalo finančnih sredstev, da bi lahko nadaljevali tekmovanje s člansko ekipo in 
da bodo poskušali zagotoviti pogoje za nastopanje mlajših selekcij.  



 

 

 
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 


