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Maribor, 30. 8. 2013 

 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 

 
 

Pokal, 1. krog, 28. 8. 2013 

NK Pobrežje Maribor – Starše 
 

 

K -6/1314 
Izključenega igralca Djordjevič Dejan, NK Pobrežje Maribor, 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. 
 

Igrišče je zapustil športno in se po tekmi za prekršek opravičil.  

NK Železničar MB – Marjeta 

 
K -7/1314 

Izključenega igralca Lenič Nejc, NK Železničar MB, se zaradi nasilne igre (V 33. 
minuti je brcnil nasprotnega igralca v nogo, pri tem pa in imel namena igrati z žogo. 
Nasprotni igralec je 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.  
 

NK Duplek – Rošnja Loka 

 

K -8/1314 
Izključenega igralca Ropič Mario, NK Rošnja Loka, se zaradi prekrška v čisti situaciji 
za dosego zadetka (V 70. minuti je s prekrškom 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 ZU_VIL Brunšvik – Energo Tim Miklavž 
 

 
K -9/1314 
 

Sodnik Fras Mihael in Žvajkar Simon sta prišla na tekmo ob 16.35 s čemer nista 
izpolnila obveznosti, da bi morala pravočasno priti na tekmo. 
Zaradi tega se ju preda v postopek disciplinskemu sodniku MDNS.   

 
NK S. Rojko Dobrovce – Rače 
 

K-10/1314 
 
Izključenega igralca Stražišar Boštjan, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška 

(vlečenje, ugovarjanje, protestiranje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah 
 

Igrišče je zapustil nešportno. 
 
 

NK Radlje - Cerkvenjak 
 
K-11/1314 

 
Izključenega igralca Štrucl Andrej, NK Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje, protestiranje, medsebojno odrivanje), 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 

 
 
 

 
 Bojan Kitel, l.r. 
        Disciplinski sodnik 

 


