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Maribor, 12. 6. 2013 

 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
 

Člani 1, 25. krog, 8. 6. 2013 

NK Miklavž - Duplek  
 
K - 258/1213 
 
NK Miklavž, 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. 

NK Cerkvenjak - S. Rojko Dobrovce 
 
K - 259/1213 
 
Izključenega igralca Firbas Dejan, NK Cerkvenjak, se zaradi nasilne igre (V 20. Je od 
zadaj nasilno štartal na nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Igrišče je zapustil športno in se opravičil za prekršek. 
 
 

NK Železničar MB - Rače 
 
K -260/1213 
 
Izključenega igralca Stražišar Boštjan, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška 
(igra z roko in odrivanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
K – 261/1213 
 
Kaznovani igralec  Rajšp Jure, NK Rače   je kljub prepovedi (4 RU) opravljal funkcijo 
fizioterapevta na članski tekmi 17.  kroga,  prekršek se  po 18. čl, v zvezi z zadnjim 
odstavkom 8. čl. DP,  kaznuje s prepovedjo  nastopanja še na eni (1) zaporedni 

tekmi. (1+1=2). 
 



 
 

 

Člani 2, 18. krog, 8. 6.  2013 

 
NK Prepolje - Inter Jakob 

 
K - 262/1213 
 
Izključenega igralca Drevenšek Domen, NK Prepolje, se zaradi ponovljenega 
prekrška (dvakrat brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
 

Mladina, 22. krog, 9. 6.  2013 

 

NK KNK Fužinar – AquaSystems  
 
K - 263/1213 
 
Izključenega igralca Pilić Haris KNK Fužinar, se zaradi udarjanja nasprotnega igralca 
(V 14. minuti je od zadaj v kazenskem prostoru dohitel nasprotnega igralca in ga z 
obema rokama od zadaj močno porinil in z nogo brcnil od zadaj v noge tako, da je ta 
padel po tleh.), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
K - 264/1213 
 
Izključenega igralca Drozg Klemen NK AquaSystems, se zaradi poskusa udarjanja 
nasprotnika (V 87. Minuti je hotel fizično obračunati z igralcem, ki je pred tem storil 
prekršek nad njim tako, da je z roko zamahnil proti nasprotniku. Zaradi tega ga je 
glavni  sodnik izključil. Med zapuščanjem igrišča se ni strinjal s sodniško odločitvijo in 
igrišča ni hotel zapustiti. Šele po prigovarjanju akterjev in igralcev je zapustil tehnični 
prostor), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah in zaradi žalitev sodnika (ob zapuščanju 
igrišča je verbalno žalil sodnika), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Na podlagi 5. člena DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na petih (5) 
zaporednih tekmah.  
 
K - 265/1213 
 
Uradna oseba Kokalj Ivan, KNK Fužinar, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe, je bil 
odstranjen s tehničnega prostora zaradi protestiranja na sodniške odločitve (V 71. 
minuti je protestiral zoper sodniške odločitve, na kar ga je sodnik pred tem že 
opozoril.), kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s 
prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 



 

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 
 
 
 


