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Maribor, 30. 4. 2013 

 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 19. krog, 27. – 28. 4.  2013 

NK DTV Partizan Fram - Miklavž  
 
K - 187/1213 
 
Izključenega igralca Veber Žan, NK DTV Partizan Fram, 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.  

NK S. Rojko Dobrovce - Duplek  
 
K - 188/1213 
 
Uradna oseba Dvoršak Simon, NK Duplek, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja ekipe, je 
bil odstranjen s tehničnega prostora zaradi protestiranja na sodniške odločitve (V 89. 
protestiral zoper sodniške odločitve.), kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 
8. člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega 
prostora na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
Po končani tekmi se je za dejanje opravičil, kar je bilo upoštevano pri izreku kazni. 

NK Cerkvenjak : Jurovski dol  
 
K - 189/1213 
 
Izključenega igralca Satler Aleš, NK Jurovski dol, 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 - 190/1213 
 
Izključenega igralca Kocbek Sašo NK Cerkvenjak, se zaradi nasilne igre (V 84. 
minuti je v borbi za žogo pri izbijanju žoge, ki jo je imel v posesti gostujoči igralec, 
zadel nasprotnika, 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.  
 
 
K - 191/1213 
 
NK Cerkvenjak, 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, 12. krog,  27. – 28. 4.  2013 

NK Starše - Pobrežje Gradis  
 
K - 192/1213 
 
Izključenega igralca Bričić Amir, NK Pobrežje Gradis, 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 Rošnja Loka - Prepolje 
 
K - 193/1213 
 
Izključenega igralca Klampfer Robert, NK Prepolje, se zaradi prekrška v čisti situaciji 
za dosego zadetka (V 57. minuti je s prekrškom ustavil nasprotnega igralca v čisti 
situaciji za dosego zadetka), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  

NK Šentilj – Kipertrans Hoče  
 
K - 194/1213 
 
Izključenega igralca Divjak Peter NK Kipertrans Hoče, se zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca (V 66. minuti je po prekrški nad njim stekel do nasprotnega 
igralca in ga z glavo udaril v glavo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah.  
 
Zaradi storjenega prekrška je prišlo do konfrotacije med več igralci, kar je bilo 
upoštevano pri izreku kazni.  
 
K - 195/1213 
 
Izključenega igralca Nabernik Jure NK Kipertrans Hoče, se žalitve sodnika (V 27. 
minuti je za strojen prekršek prejel opomin – rumeni karton. Zaradi nestrinjanja z 
odločitvijo je sodnika ga je verbalno žalil), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
Po tekmi se je opravičil za storjen prekršek kar je bilo upoštevano pri izreku kazni. 



 
 
K - 196/1213 
 
NK Kipertrans Hoče, je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
62,00 € denarne kazni. 
 
 
 
K - 197/1213 
 
Izključenega igralca Rošker Robert NK Šentilj, se zaradi medsebojnega 
obračunavanja (V 66. minuti je z rokami od zadaj napadel nasprotnega igralca), 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh 
(3) zaporednih tekmah.  
 
 

Starejši dečki – 2, 14. krog, 28. 4. 2013 

NK Jurovski dol – Inter Jakob 
 
K - 198/1213 
 
Izključenega igralca Pak Aljaž, NK Inter Jakob, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 60. minuti je s prekrškom ustavil nasprotnega igralca v čisti 
situaciji za dosego zadetka), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  

NK Pohorje – Lenart 
 

K- 199/1213 
 
NK Pohorje, v povezavi s tekmo ni izpolnila obveznosti, kar je kršitev 25. člena DP, 
se na podlagi 8. člena DP kaznuje z opominom.  
Za tekmo niso zagotovili zadostnega števila igralcev.  
 
 
 

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 


