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Maribor, 28. 8. 2013 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 
 
 

Člani 1, 1. krog, 24. 8. 2013 

NK Pobrežje – Gostilna Lobnik Slivnica 
 

K -1/1314 
 
Izključenega igralca Fajfar Gregor, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za dosego zadetka (V 89. minuti je vlekel za majico nasprotnega igralca, 
s čemer je preprečil dosego zadetka), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  

NK S. Rojko Dobrovce – ZU VIL Brunšvik 
 
K -2/1314 
 
Izključenega igralca Gorše Rok, NK S. Rojko Dobrovce, se zaradi nasilne igre (V 11. 
minuti je v borbi za žogo pri izbijanju žoge, ki jo je imel v posesti gostujoči igralec, 
zadel nasprotnika v noge, ki je lahko brez posledic nadaljeval v igro.), prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah.  

AquaSystems Dogoše – DTV Partizan Fram 
 
K -3/1314 
 
Izključenega igralca Bečaj Rok, NK DTV Partizan Fram, se zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca (V 67. minuti je z roko udaril v prsni koš nasprotnega igralca), 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh 
(3) zaporednih tekmah.  
 
 
 
 



NK Jurovski dol - Marjeta  
 
K -4/1314 
 
NK Marjeta, 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 - Rače  
 
K -5/1314 
 
NK Rače, 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. 
 
 
 
OPOZORILO; 
 
Delegati in sodniki ste dolžni v poročilo o izključitvi ali incidentu pri razlogih za 
izključitev, incident oz. prijavo opisati vse okoliščine prekrška. Zlasti je potrebno 
odgovoriti na vprašanja, kdo (priimek in ime igralca ali uradne osebe), kdaj (čas), kje 
(igralno situacijo, napr. prekršek je bil storjen v borbi za žogo, ali ko je bila igra 
prekinjena), kako (napr. udarjanje s pestjo v obraz, ali odrivanje z roko v predel 
telesa, …), s čem je bil prekršek storjen (napr. brca z nogo v nogo, udarec s 
stisnjeno pestjo v glavo, udarec z odprto dlanjo po hrbtu, verbalna žalitev,…), zakaj 
(napr. prekršek je bil storjen z namenom preprečitve zadetka ali kot maščevanje 
nasprotniku, ker je pred tem storil prekršek nad njim) in kakšne so bile posledice 
(za zdravje, potek tekme, ali je lahko oškodovanec nadaljeval z igro, ipd.) ter kako je 
ravnal izključeni igralec ali uradna oseba po izključitvi oz. odstranitvi.   
 
 

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 
 


