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Maribor, 23. 4. 2013 

 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
 

Člani 1, 18. krog, 20. – 21. 4.  2013 

NK KNK Fužinar - S. Rojko Dobrovce  
 
K - 175/1213 
 
NK S Rojko Dobrovce, je na tekmi članov prejel 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. 
 

NK Cerkvenjak - Miklavž  
 
K -176/1213 
 
NK Miklavž, je na tekmi članov prejel 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. 

NK Jurovski dol – Železničar MB 
 
K - 177/1213 
 
Izključenega igralca Andrič Marko, NK Železničar, se zaradi ponovljenega prekrška 
(dvakrat ugovarjanje, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  

NK AquaSystems Dogoše - DTV Partizan Fram 
 
K -178/1213 
 
Izključenega igralca Škerget Klemen, NK Partizan Fram, 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.  
 



 
 
 
 

Člani 2, 11. krog,  20. – 21. 4.  2013 

NK Radvanje - Šentilj 
 
K - 179/1213 
 
Izključenega igralca Lorber Matej NK Šentilj, se zaradi nasilne igre (V 54. minuti je po 
prekršku vlečenja nad njim z roko zamahnil proti nasprotnem igralcu, vendar ga ni 
zadel oziroma udaril), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je bil 
prekršek storjen kot spontana reakcija na prej storjen prekršek nad njim, prav tako pa 
je igralec takoj in športno zapustil igrišče ter se po končani tekmi vsem opravičil 
zaradi storjenega prekrška.  

NK Prepolje - Akumulator 
 
K - 180/1213 
 
Izključenega igralca Repnik Boris, NK Akumulator, se zaradi ponovljenega prekrška 
(spotikanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 

NK Marjeta - Starše 
 
 
K - 181/1213 
Izključenega igralca Haler Jernej, NK Starše, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 37. minuti je s prekrškom preprečil napada v čisti situaciji za 
dosego zadetka), 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 Cerkvenjak - Marles hiše 
 
K - 182/1213 
 
Izključenega igralca Lajh Matej, NK Cerkvenjak, se zaradi pljuvanja (Med prekinitvijo 
igre v 67. minuti je med prepirom pljunil v obraz nasprotnega igralca, prekršek po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih 
tekmah.  



 
Za strojen prekršek se je po tekmi opravičil, igrišče pa je zapustil na način, da se je 
nekaj časa zadrževal v tehničnem prostoru, kjer je z vedenjem vplival na potek 
tekme.  
 
 

NK Radlje – Pesnica/Kungota 
 
K – 183/1213 
 
NK Pesnica/Kungota, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(nastopanja z 8 igralci), kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP 
kaznuje z opominom. 
 
 
 

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 


