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Maribor, 17. 4. 2013 

 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 17. krog, 13. – 14. 4.  2013 

NK DTV Partizan Fram - Korotan Prevalje  
 
K -164/1213 
 
Izključenega igralca Kraker Bojan, NK Korotan Prevalje, se zaradi ponovljenega 
prekrška (brezobzirna igra in vlečenje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
K - 165/1213 
 
NK Korotan Prevalje, 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. 
 
 

Člani 2, 10. krog,  13. – 14. 4.  2013 

NK Starše - Prepolje  
 
K -166/1213 
 
NK Starše, 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 Kipertrans Hoče - Radvanje  
 
K - 167/1213 
 
Izključenega igralca Perko Filip NK Kipertrans Hoče, se zaradi nasilne igre (V 43. 
minuti je z rokami dvakrat odrinil nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 



 
 
 
 

Mladina , 13. krog, 13. – 14. 4.  2013 

 

NK Marles hiše - Kovinar Tezno  
 

K -168/1213 
 
Izključenega igralca Mlaker Aleš, NK Marles hiše, 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.  
 
 

NK Lenart - Radlje  
 
K - 169/1213 
 
NK Radlje, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (na tekmi niso imeli 
športnih izkaznic), kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje 
s 150 € denarne kazni.  
V skladu s 15. čl. DP se izvršitev kazni pogojno odloži za dobo 6 mesecev, t.j. do 15. 
10. 2013 pod pogojem, da v tem času ne bodo storili podobnega ali težjega prekrška. 
 
 
 

Kadeti, 14. krog, 13. – 14. 4. 2013 

NK Rače - Duplek  
 
K - 170/1213 
 
Izključenega igralca Kozoderc Nino, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in spotikanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
K - 171/1213 
 
Izključenega igralca Grgič Jure NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška 
(brezobzirna igra in ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Starejši dečki - Koroška, 13. krog, 12. - 14. 4. 2013 

 
 

NK Radlje - Slovenj Gradec 
 
K - 172/1213 
 
Izključenega igralca Vaukman Grega, NK Radlje, se zaradi ponovljenega prekrška 
(vlečenje in stalno kršenje pravil), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

NK KNK Fužinar - Peca 
 
K - 173/1213 
 
Izključenega igralca Kunc Anej, NK Peca, se zaradi ponovljenega prekrška (vlečenje 
in stalno kršenje pravil), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja 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 

 
                                                                                 
Spoštovani! 
 
G. Ervin Vidovič je bil delegat na nogometni tekmi v Dobrovcih. V poročilo o tekmi je 
zapisal: 
 
»Bivši nogometaš in sodnik g. Bojan Lepoglavec je že daljše obdobje zaradi hude 
bolezni odsoten od športnih in igralnih površin. Rehabilitacija bolezni je dokaj 
uspešna tako, da je že okreten in željan biti vsaj prisoten ob športnih prijateljih in 
igriščih. G. Lepoglavec biva v domu upokojencev in starostnikov Tezno, Panonska 
ulica v Mariboru in predlagam, da ga številni športni prijatelji, sodniki (sedaj delegati), 
kdaj pa kdaj obiščejo in vzamejo s seboj na katero od tekem MNZM. Zelo bo 
hvaležen in to mu bo precej prispevalo k nadaljnjem zdravljenju. Tokrat je bil z menoj 
v Dobrovcih in počutil se je lepo. Njegova telefonska številka je 070 675 808. 
Delegat: E. Vidovič« 
 
 
Hvala vam g. Vidovič.  

 

 Bojan Kitel, l.r. 
        Disciplinski sodnik 


