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Maribor, 31. 10. 2013 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 10. krog, 26 - 27. 10. 2013 

NK S. Rojko Dobrovce - Cerkvenjak 
 
K - 123/1314 
 
Izključenega igralca Zorman Mitja, NK Cerkvenjak, se zaradi ponovljenega prekrška 
(ugovarjanje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

NK Pobrežje Maribor – ZU VIL Brunšvik 
 
K - 124/1314 

NK Pobrežje Maribor je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in rdeč karton, 
kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP 
so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 
K - 125/1314 
 
Izključenega igralca Ujič Aleksandar, NK Pobrežje Maribor se zaradi nešportnega 
fizičnega kontakta s sodnikom (V 25. minuti je sodnik dosodil prekršek za NK ZU VIL 
Brunšvik. Takrat je do sodnika pristopil igralec Ujič, ki je sodnika vprašal, če to zdaj 
prekršek, ker očitno ni bil zadovoljen s sodniškim kriterijem, saj pred tem naj ne bi 
dosodil prekrška za njegovo ekipo. Sodnik mu je pokazal, da se mora odmakniti, ker 
pa tega ni upošteval in se je med merjenjem razdalje za postavitev igralcev gibal 
tako, da je sodniku preprečeval pot, ga je sodnik opozoril, da se mora umakniti. Tega 
Ujič ni upošteval in je vztrajal pri pojasnilu sodnika ter ga z odprto dlanjo narahlo 
zadržal v predelu telesa. Sodnik ga je zato izključil z rdečim kartonom.), po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 
tekmah. 
 
NK Pobrežje Maribor na tekmi članov ni zagotovil osebe za prvo pomoč s čemer ni 
izpolnil obveznosti v povezavi z organizacijo tekme in je storil prekršek po 25. čl. DP, 
zaradi česar se izreče opomin.  



 

Člani 2, 9. krog, 26 - 27. 10. 2013 

NK Radvanje – Kipertrans Hoče 
 
K - 126/1314 
 
Izključenega igralca Videc Goran, NK Kipertrans Hoče se zaradi ponovljenega 
prekrška (brezobzirna igra in simuliranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

NK Prepolje - AJM Kungota 
 
K – 127/1314 
 
Izključenega igralca Lampreht Aleš, NK AJM Kungota se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 18. minuti je s prekrškom preprečil dosego zadetka), 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 

Člani 2, 6. krog 6. - 7. 10. 2013 

NK AJM Kungota - Rošnja Loka 
 
ZVEZA 
K -/1314 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se uradna oseba Novak Sašo, NK 
Rošnja Loka, ki je bil v vlogi pomočnika trenerja, zaradi protestiranja zoper sodniške 
odločitve (Po končani tekmi je protestiral zoper sodniške odločitve), kar je prekršek 
po 18. čl DP, v skladu z 8. čl DP izreče opomin. 
 
Na podlagi poročil in pojasnila, ki so bila posredovana v postopku, so bila ugotovljena 
vsa dejstva in okoliščine prekrška, ki so bile potrebna za odločitev o prekršku kot je 
navedena v izreku.  
 
 

Mladina 2, 8. krog, 26. 10. 2013 

NK Šentilj/Paloma – Lenart 
 
K - 128/1314 
 
NK Šentilj/Paloma hiše je tekmo pričel samo z devetimi igralci, kar je kršitev 25. 
člena DP. V skladu z 8. čl DP se izreče jim izreče opomin. 
 
 
 
 



 

Kadeti 2, 7. krog, 20. 10. 2013 

NK Šentjanž Zlatoličje - Peca 
 

K – 129/1314 
 
Izključenega igralca Kos Vid, NK Peca se zaradi ponovljenega prekrška (spotikanje 
in ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 130/1314 
 
Izključenega igralca Kunc Anej, NK Peca se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat 
brezobzirna igra), 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 
 


