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SKLEPI 

Namestnika disciplinskega sodnika 
  
  

Člani 1, 17. Krog, 12. – 13.4. 2014 

 

 
NK  Jurovski dol – Pobrežje Maribor  
  

K - 176/1314  
 

Izključenega igralca Drvenšak Rene, NK Pobrežje Maribor, se zaradi 
nasilne igre (V 9. minuti je brcnil nasprotnega igralca v nogo s katerim se 
ni boril za žogo. Nasprotni igralec je brez posledic nadaljeval v igro.), 

prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  

 
NK Rače – Gostilna Lobnik Slivnica 
 

K – 177/1314 
Izključenega igralca Krlej Uroš, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra, igra z roko), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
  

Mladina – 1, 10. Krog, 13.4.2014 

 

NK Korotan - Fužinar 
  
K- 178/1314  

  
Odstranjeno uradno osebo s tehničnega prostora, Pečnik Miran, NK 

Korotan, ki je bil v vlogi predstavnika kluba zaradi ugovarjanja in 
komentiranja sodniških odločitev (V 38. minuti je ob prekinitvi vstopil na 
igrišče in pričel žaliti glavnega sodnika. Ob odhodu z igrišča je še naprej 

glasno protestiral, žalil in grozil), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih prostorov na treh (3) 
zaporednih tekmah.  
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Kadeti – 1, 10. Krog, 13.4.2014 

 
NK Miklavž/Dobrovce  :  Kovinar Tezno 
 

K - 179/1314  
  

Izključenega igralca Jagarinec Nik, NK Miklavž/Dobrovce, se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka (V 50. minuti je kot vratar s 
prekrškom preprečil zadetek), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 

s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

Kadeti – 2, 12. Krog, 12.4.2014 

 

NK Pesnica/Jurovski dol : URSUS Jakob 
 

K - 180/1314  
  
Izključenega igralca Kebrič Marko, NK URSUS Jakob, se zaradi žalitev 

sodnika ter nešportnega obnašanja (V 29. minuti je bil izključen zaradi 
grobega žaljenja sodnika. Po izključitvi je igralec nadaljeval z žaljenjem in 

večkrat udaril v klop in ni hotel zapustiti igrišča), za prekršek se po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah.  

 

Starejši dečki - 1, 9. Krog, 13.4.2014 

 
NK Jurovski dol  :  Železničar/Šentilj 
 

K – 181/1314 
 

NK Železničar/Šentilj je tekmo odigral s samo desetimi igralci, kar je 
kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se ekipi izreče opomin.  
 

 
 

Starejši dečki - 1, 9. Krog, 6.4.2014 

 

NK Pohorje  :  Fužinar 
 
K – 182/1314 

 
KNK Fužinar je tekmo odigral s samo desetimi igralci, kar je kršitev 25. 
člena DP. V skladu z 8. čl. DP se ekipi izreče opomin.  

 
 

 



 

 

Starejši dečki - 2, 11. Krog, 12.4.2014 

 

NK Železničar/Šentilj  :  Rače 
 
K - 183/1314  

  
NK Železničar/Šentilj je tekmo odigral s samo osmimi igralci, kar je kršitev 

25. člena DP. V skladu z 8.čl. DP se ekipo kaznuje z denarno kaznijo 83 €.   
 
NŠ D.P. Hoče-Slivnica  : Jurovski dol 

 
K - 184/1314  
  

NK Jurovski dol je tekmo odigral s samo desetimi, kar je kršitev 25. člena 
DP. V skladu z 8. čl. DP se ekipi izreče opomin.  

 
K – 185/1314 
 

NK Jurovski dol se zaradi storitve prekrška po 25. čl DP, neizpolnitve 
obveznosti v povezavi s tekmo (na tekmo je ekipa prišla brez trenerja.) V 

skladu z 8. čl DP se ekipi izreče opomin.  
 

OSTALE ZADEVE 

 

Člani 1, 15. Krog, 29.3.2014 

 
K - 186/1314  

  
Na podlagi sklepa vodje tekmovanja št. 51/1314 se NK Železničar MB, 
zaradi storitve prekrška po 25. čl DP, slaba organizacija tekme (tekma se 

je pričela z 30 minutno zamudo.) V skladu z 8. čl DP se ekipi izreče 
opomin.  

 
K – 187/1314 
Na podlagi sklepa vodje tekmovanja št. 53/1314 se ŠD Rogoza zaradi 

storitve prekrška po 25. čl DP, odstopa od tekmovanja (Odjavili so 
prijavljeno ekipo v kategoriji mlajših cicibanov.) V skladu z 8. čl DP se 

ekipi izreče 200 € denarne kazni.  
 
K-188/1314 

Na podlagi sklepa vodje tekmovanj št. 54/1314 se ekipi NK 
Jarenina/Pesnici zaradi vpisa igralca v zapisnik st. cicibanov A+B 12. 
kroga med ekipama NK Jarenina/Pesnica in NŠ NK Maribor ki ni registriran 

za njihov klub (Šantl Jakob). V skladu z 8. in 25. čl. DP se ekipi izreče 
opomin. 

 
 
 



 

 

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  

 

  
                                                  Boris Toplak, l.r.  

 Namestnik disciplinskega sodnika  

 


