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Maribor, 13. 11. 2013 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 
 

Člani 1, 12. krog, 9. - 10. 11. 2013 

NK S. Rojko Dobrovce – DTV Partizan Fram 
 
K - 141/1314 
 
Izključenega igralca Duraković Alen, NK S. Rojko Dobrovce, se zaradi nasilne igre (V 
39. minuti je v borbi za žogo s komolcem v obraz zadel nasprotnega igralca, ki ni 
utrpel poškodb.), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana okoliščina, da je igrišče zapustil takoj in športno, 
po končani tekmi pa se je opravičil za prekršek.  

NK Cerkvenjak – AquaSystems Dogoše 
 
K - 142/1314 
 
Izključenega igralca Ploj David, NK Cerkvenjak, se zaradi nasilne igre (V 68. minuti je 
v borbi za žogo z nasprotnim igralcem obležal na tleh in pri tem s podplatom brcnil 
nasprotnega igralca v nogo. Nasprotni igralec ni utrpel poškodbe in je lahko 
nadaljeval z 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 bila upoštevana okoliščina, da je igrišče zapustil takoj in športno. 
 
K - 143/1314 
 
Izključenega igralca Zajc Gorazd, NK AquaSystems Dogoše, se zaradi udarjanja (V 
63. minuti je z dlanjo po zadnjem delu glave zmerno močno udaril nasprotnega 
igralca. Nasprotni igralec ni utrpel poškodbe in 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. 
 



Pri izreku kazni je bila upoštevana okoliščina, da je igrišče zapustil takoj in športno. 
 
 
K - 144/1314 

Izključenega igralca Jurič Goran, NK AquaSystems Dogoše, 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 - 145/1314 

NK AquaSystems Dogoše je na tekmi članov prejel dva rdeča karta, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
62,00 € denarne kazni. 
 

NK Železničar – Marjeta 
 

K - 146/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila delegata uvede disciplinski postopek 
zoper NN igralca, zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, saj na bi na tekmi za 
NK Železničar nastopil igralec številka 16., ki ni imel pravice nastopiti - ni bil istoveten 
zapisanemu v zapisniku. 
 
V skladu z DP mora delegat Drago Vrstovšek v roku treh dni pojasniti svoje ukrepe 
za preveritev - ugotovitev istovetnosti spornega igralca.  
 
NK Marjeta pa naj v roku treh dni predloži dokazila (fotografije ali druge dokaze) na 
podlagi katerih bo možno primerjati spornega igralca s športno izkaznico in ugotoviti 
dejansko stanje. 
 

Mladina 1, 8. krog, 30. 10. 2013 

NK Miklavž/Dobrovce - KNK Fužinar 
 
ZVEZA 
K - 139/1314 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se uradna oseba Aida Belai, NK 
Fužinar, ki je bila v vlogi predstavnice ekipe, zaradi žalitev sodnika (Po končani tekmi 
je verbalno žalila sodnika.), kar je prekršek po 18. čl DP, v skladu z 8. čl DP se izreče 
prepoved dostopa do uradnih prostorov na treh (3) zaporednih tekmah. 
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da se je kot predstavnica ekipe na tekmi 
mladine, kjer morajo biti uradne osebe vzor, vedla na nedopusten način. V 
disciplinskem postopku pa ni podala zagovora, kljub pozivu disciplinskega sodnika.  
 
 

 



Mladina 2, 10. krog, 9. 11. 2013 

NK Pesnica/Jurovski dol – Šentilj/Paloma 
 
K - 147/1314 
 
NK Šentilj se zaradi zapustitve igrišča z ekipo mladine, zaradi česar je moral sodnik 
prekiniti tekmo (V 49. minuti so pri rezultatu 8:0 za NK Pesnica/Jurovski dol zapustili 
igrišče in s tem povzročili prekinitev tekme, ki so jo pričeli s samo devetimi igralci), 
kar je prekršek po 25. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje z denarno kaznivo 83 €. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost ekipe in poročila vseh uradnih 
oseb iz katerih izhaja, da so trener in igralci zapustili igrišče, ker se niso strinjal s 
sodniško odločitvijo, ker ni dosodil igranja z roko.  
 
 

Kadeti - 2, 10. krog, 9. 11. 2013 

 
NK Duplek – Inter Jakob 
 
K - 148/1314 

Izključenega igralca Kebrič Marko, NK Inter Jakob, se zaradi ponovljenega prekrška 
(spotikanje in ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K - 149/1314 

Izključenega igralca Klovar Kristjan, NK Inter Jakob, 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. 
 

 

 

Mlajši dečki 8+1 2 skupina, 9. krog, 3. 11. 2013 
 

 
NK Kovinar Tezno - Paloma 
 
K - 150/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi sklepa vodje tekmovanja uvede disciplinski 
postopek zoper NK Paloma, zaradi suma neopravičenega izostanka s tekme, za 
prekršek po 25 čl. DP.   
 
V skladu z 31. čl. DP ima klub v disciplinskem postopku pravico do pisnega pojasnila 
v roku 24 ur od prejema sklepa. 
 
 
 



 
 
 
 

Kadeti, 7. krog, 19. 10. 2013 

NK ZU VIL Brunšvik – Peca 
 
K - 151/1314 
 
NK Peca je tekmo pričel in odigral samo z desetimi igralci, kar je kršitev 25. člena 
DP. V skladu z 8. čl DP se izreče jim izreče opomin. 
 
NK Brunšvik je dolžan v roku treh dni dostaviti - poslati s strani sodnika podpisan 
izvod 3. strani zapisnika o tekmi, ki bi ga morali poslati takoj po tekmi, ne pa 
nepodpisanega šele 9. 11. 2013.  
 
 

Mlajši cicibani - Koroška, 4. krog, 12. 10. 2013 

 
 
NK Peca – Slovenj Gradec 
 
K - 152/1314 
 
NK Peca, se zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek po 
25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 
 
Na tekmi je za NK Peca nastopil Kaker Jan , ki na dan tekme še ni dopolnil 7 let – 
premlad. 

 

 

 

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 
 


