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Maribor, 6. 11. 2013 
 
 
 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 
 

Člani 1, 11. krog, 2. - 3. 11. 2013 

NK ZU VIL Brunšvik - Železničar MB 
 
 
K - 134/1314 
 
Izključenega igralca Uršič Ruben, NK Železničar MB, 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. 

NK Rače - Kovinar Tezno 
 
 
K - 135/1314 
 
Izključenega igralca Čeh Žiga, NK Kovinar Tezno, se zaradi ponovljenega prekrška 
(dvakrat izgubljanje igralnega časa), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
K - 136/1314 
 
Odstranjeno uradno osebo, Žmegač Tadej, NK Rače, ki je bil v vlogi fizioterapevta, 
se zaradi nešportnega vedenja (V 12. minuti je bil Žemgač povabljen na igrišče, da je 
nudil pomoč domačemu igralcu, nad katerim je bil storjen prekršek. Pri tem pa je 
namerno polil nasprotnega igralca št. 4, ki je pred tem storil prekršek.), kar je 
prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo dostopa do uradnih 
prostorov na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

 

 



NK Cerkvenjak - Gost. Lobnik Sliv 
 
K - 137/1314 
 
Izključenega igralca Šnuderl Igor, NK Gostilna Lobnik slivnica, se zaradi 
ponovljenega prekrška (vlečenje in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

Mladina 1, 8. krog, 30. 10. 2013 

NK Miklavž/Dobrovce - KNK Fužinar 
 
K - 138/1314 

NK Fužinar je na tekmi mladine prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena 
DP. Na podlagi prve alineje, drugega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 20,00 
€ denarne kazni. 
 

K - 139/1314 
 
V skladu z 29. čl. DP se na podlagi poročila sodnika in delegata uvede disciplinski 
postopek zoper uradno osebo Belai Aida, NK Fužinar, ki je bil v vlogi predstavnice 
ekipe, zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, saj na bi po končani tekmi žaljivo 
komentirala sojenje oziroma žalila sodnike.   
 
V skladu z 31. čl. DP ima uradna oseba v disciplinskem postopku pravico do pisnega 
pojasnila v roku 24 ur od prejema sklepa. 
 

 

Mladina 2, 9. krog, 3. 11. 2013 

NK Marles hiše - Rače 
 
K - 140/1314 
 
Izključenega igralca Jovanovič Simon, NK Rače se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 67. 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. 
 
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 


