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SKLEPI   
Namestnika disciplinskega sodnika, z dne 30.10.2014 

 

STAREJŠI DEČKI, 9. KROG 29. 10. 2014 

 

Miklavž/Dobrovce  -  NŠ D.P. Hoče-Slivnica 

 
K - 147/1415 

Izključenega igralca Fekonja Matija, Miklavž/Dobrovce, se zaradi nasilne igre (V 

55. minuti je med igro od zadaj z nogama zadel 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 dveh (2) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da  je 
izključeni igralec mirno zapustil igrišče in se po končani tekmi opravičil za storjen 

prekršek. 

 

Marles hiše - Pohorje 

 

K - 148/1415 

Izključenega igralca Marhold Patrik, Marles hiše, se zaradi udarjanja (V 64. 
minuti je med postavljanjem živega zidu z odprto dlanjo udaril nasprotnega 

igralca po obrazu. Udarec je bil srednje intenzitete. Po izključitvi je mirno zapustil 

igrišče.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 

treh (3) zaporednih tekmah. 

 

K - 149/1415 

Izključenega igralca Komar Aleks, Pohorje, se zaradi udarjanja (V 64. minuti je z 
odprto dlanjo udaril nasprotnega igralca po obrazu kot povračilni ukrep. Udarec 

je bil srednje intenzitete. Po izključitvi je mirno zapustil igrišče.), po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 

tekmah. 
 

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. 

mailto:info@mnzveza-mb.si
http://www.mnzveza-mb.si/

