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Maribor,25.3.2015 

SKLEPI   
Namestnika disciplinskega sodnika, z dne 25.3.2015 

 
 

VEČER LIGA, 14. KROG 21.3.2015 
 

Slovenj Gradec – Marles Hiše 
 

K – 206/1415 
Izključenega igralca Lampret Tomaž, Slovenj Gradec, se zaradi prekrška v 

čisti situaciji za dosego zadetka (V19. 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. 
 

Pohorje  -  Rače 
 

K - 207/1415 
Izključenega igralca Vahen Gregor, Pohorje, se zaradi prekrška nasilnega 

igranja (V 51. minuti sta se z gostujočim igralcem borila za žogo, nato pa 
jo je gostujoči igralec žogo zagradil s telesom, domači igralec pa ga je v 

tistem trenutku brcnil v predel noge pod kolenom. Intenziteta udarca je 
bila velika. Zaradi tega je nastala konfrontacija med igralci. Gostujoči 

igralec je lahko nadaljeval z igro.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh(3) zaporednih tekmah.  

 
Peca  -  S. Rojko Dobrovce 

 
K - 208/1415 

NK S. Rojko Dobrovce 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. 
 

Partizan Fram  -  Paloma 
 

K - 209/1415  
DTV Partizan Fram ni izpolnil dolžnosti v povezavi z organizacijo tekme, 

ker ni zagotovil prisotnost vseh uradnih oseb, ki so obvezne (ni bilo 
trenerja z ustrezno licenco), kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. 

DP se jim izreče opomin. 
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1. ČLANSKA LIGA, 14. KROG 21.3.2015 
 

Jurovski dol  -  Gost. Lobnik Slivnica 
 

K – 210/1415 
Izključenega igralca Breznik Primož, Jurovski dol, se zaradi ponovljenega 

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

 
 

Marjeta  -  Cerkvenjak 
 

K – 211/1415 
Izključenega igralca Vršič Timotej, Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega 

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

 
2. ČLANSKA LIGA, 14. KROG 21.3.2015 

 

Železničar MB  -  Atletiko 

 
K - 212/1415  

NK Železničar MB ni izpolnil dolžnosti v povezavi z organizacijo tekme, ker 
ni zagotovil prisotnost vseh uradnih oseb, ki so obvezne (ni bilo osebe 

medicinske stroke), kar je kršitev 25. člena DP. V skladu z 8. čl. DP se jim 
izreče opomin. 

 
K - 213/1415 

DNK Atletiko se na podlagi poročila delegata o tekmi, zaradi prepozne 
prijave ekipe za tekmo (prijavo oddali 30 minut pred pričetkom tekme), 

kar je prekršek po 25. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP 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. 
 

                                                                                  

 

                                                                                 Namestnik disciplinskega sodnika 

            Boris TOPLAK, l. r. 


