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Maribor, 11. 9. 2013 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 3. krog, 7. 8. 9. 2013 
 

NK Kovinar Tezno - Pobrežje Maribor  
 
K - 12/1314 
 
Izključenega igralca Pekez Mladen, NK Pobrežje Maribor, se 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  
in  
ker je po izključitvi  grozil sodniku s fizičnim obračunavanjem, kar je prekršek po 18. 
členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas 
treh (3) zaporednih tekem. 
V skladu s 5. čl. DP se mu izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah. 
 
 
NK Jurovski dol - Paloma 
 
K - 13/1314 
 
Izključenega igralca Kurnik Boštjan, NK Jurovski dol, se zaradi udarjanja (V 88. 
minuti je z odprto dlanjo udaril v obraz nasprotnega igralca.), za prekršek 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 delegatke iz katerih izhaja, da 
intenziteta udarca ni bila močna in da je igralec prekršek storil kot reakcijo na prej 
nad njim storjeni prekršek ter da je igrišče zapustil športno.  



 

 

NK DTV Partizan Fram - Rače  
 
K -14/1314 
 
Izključenega igralca Žurman Aleš, NK Rače, zaradi žalitev sodnika (V 69. minuti je 
sodnik igralcu Žurmanu pokazal rumeni karton - opomin. Po opominu je igralec začel 
verbalno žaliti sodnika in preklinjati.), kar je prekršek po 18. čl., se 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 
izključeni igrišča ni zapustil športno. 
 
K -15/1314 
 
NK Rače, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in en rdeč karton, kar je 
kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 

NK Železničar MB – Gostilna Lobnik Slivnica 
 
K - 16/1314 
 
Izključenega igralca Novak Potisk Tomaž, NK Železničar  MB, se zaradi 
ponovljenega prekrška (brezobzirna igra in nešportno vedenje), po 18. čl., v skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K- 17/1314 
 
Uradna oseba Poznič Igor, NK Železničar MB, ki je bil na tekmi v vlogi pomočnika 
trenerja, se zaradi ugovarjanja sodniku na njegove odločitve, za prekršek po 24. 
členu DP,  na podlagi 8. člena DP kaznuje z opominom.  

NK Cerkvenjak - Marjeta  
 
K -18/1314 
 
Izključenega igralca Kocbek Sašo, NK Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška 
(dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K -19/1314 
 
NK Cerkvenjak, je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov in en rdeč karton, kar 
je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so 
dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 



K - 20/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila o incidentu uvede disciplinski postopek 
zoper Gavez Dušan, NK Cerkvenjak, ki je bil na tekmi kot predsednik NK Cerkvenjak, 
zaradi suma storitve prekrška po 25. čl. DP, saj naj bi grobo prijel za nadlaht 
glavnega sodnika ga potegnil k sebi in zatem odrinil. Zaradi tega so posredovali 
reditelji. 
 
V skladu z 31. čl. DP se ima prijavljeni v disciplinskem postopku pravico izjasniti v 
pisni obliki v roku 24 ur od prejema sklepa.  
 
K -21/1314 
 
NK Marjeta, 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. 
 
 

Člani 2, 2. krog, 7. – 8. 9. 2013 
 

NK Prepolje – Kipertrans Hoče 
 
K - 22/1314 
 
Izključenega igralca Rahten Luka, NK Prepolje, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje in brezobzirna igra), 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 
igralec igrišča ni zapustil športno saj je nadaljeval z ugovarjanjem oziroma 
komentiranjem sodniške odločitve.  
 
K - 23/1314 
 
Izključenega igralca Gagovič Živan, NK Kipertrans Hoče, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 71. minuti je z rokami ubranil neposreden strel na 
vrata, 6 m izven kazenskega prostora in s tem preprečil zadetek), po 18. čl., v skladu 
z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 

NK Rošnja Loka – Duplek 
 
K - 24/1314 
 
Izključenega igralca Hrastnik Rok, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška 
(dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 
 
 



K - 25/1314 
 
Uradna oseba Huber Roki, NK Rošnja Loka, ki je bil na tekmi v vlogi fizioterapevta, je 
bil odstranjen s tehničnega prostora zaradi žalitev sodnika (V 75. minuti je verbalno 
žalil sodnika in komentiral sojenje, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega 
prostora), prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo 
dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na treh (3) zaporednih 
tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata ter pisni zagovor, ki 
ga je podal Huber.  
 
K -26/1314 
 
NK Rošnja Loka, je na tekmi članov prejela 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. 
 
 

Kadeti 1, 1. krog, 8. 9. 2013 

 

NK KNK Fužinar – Kovinar Tezno 
 
K - 27/1314 
 
Izključenega igralca Borko Matic, NK KNK Fužinar, se zaradi ponovljenega prekrška 
(vlečenje in ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
K - 28/1314 
 
Izključenega igralca Kuhar Gašper, NK KNK Fužinar, se 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  
in  
ker je po izključitvi  verbalno žalil sodnika (Sodnika je verbalno žalil zaradi njegove 
odločitve ob izključitvi) kar je prekršek po 18. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas treh (3) zaporednih tekem. 
V skladu s 5. čl. DP se mu izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah. 
 
K - 29/1314 
 
Izključenega igralca Sadri Senjor, NK Kovinar Tezno, se zaradi ponovljenega 
prekrška (brezobzirna igra in izguba igralnega časa), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 
 
 



Starejši dečki 2, 1. krog, 7. 9. 2013 

 

NK Paloma - Rače 
 
K - 30/1314 
 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper sodnika Fideršek Dejana 
zaradi suma storitve prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo in 
nešportnega vedenja (obstaja upravičen dvom, da v zapisnik ni vpisal dosojenega 
kazenskega strela za NK Rače, da je ob izključitvi z rokami potisnil izključenega 
igralca in da je v zapisnik vpisan kot izključen igralec s številko 10 Ačko Miha, čeprav 
je bil izključen igralec s številko 19 Meznarič Michael).  
 
V skladu z 31. čl. DP se ima prijavljeni v disciplinskem postopku pravico izjasniti v 
pisni obliki v roku 24 ur od prejema sklepa.  
 
Predstavnik ali trener ekipe NK Paloma naj pisno pojasni ali je bil dosojen kazenski 
strel za NK Rače, ki ga je neuspešno izvedel igralec NK Rače in okoliščine izključitve 
igralca NK Rače s številko 10. 
 
NK Rače naj posreduje podatke - imena in priimke prič, ki jih bomo lahko po potrebi 
pozvali za pojasnila na disciplinski obravnavi na MNZ Maribor.  
 
K - 31/1314 
 
Uradna oseba Buhin Vjekoslav, Rače, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, je bil 
odstranjen s tehničnega prostora zaradi žalitev sodnika (V 72. minuti in po končani 
tekmi je verbalno žalil sodnika in komentiral sojenje), kar je prekršek po 24. členu 
DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in 
uradnega tehničnega prostora na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in pisni zagovor Buhina.  
 
 

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 


