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Maribor, 8. 5. 2013 

 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
 

Člani 1, 19. krog, 27. 4. 2013 

NK S. Rojko Dobrovce - Duplek  
 
K - 200/1213 
 
Uradna oseba Trunk Damjan, NK Duplek, ki je bil na tekmi v vlogi fizioterapevta 
ekipe, je bil odstranjen s tehničnega prostora zaradi žalitev sodnika (V 89. je najprej  
protestiral zoper sodniške odločitve zatem pa verbalno žalil sodnika. Ko mu je sodnik 
dejal, da mora zapustiti tehnični prostor tega ni hotel storiti takoj. Sodnike je verbalno 
žalil tudi po odhodu z igrišča. ), kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. 
člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega 
prostora na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Po končani tekmi se je za dejanje opravičil, kar je bilo upoštevano pri izreku kazni. 
 

 

 

Člani 1, 20. krog, 4. – 5. 5.  2013 

NK ZU-VIL Brunšvik - S. Rojko Dobrovce 
 
K - 201/1213 
 
Izključenega igralca Trantura Jure, NK ZU-VIL Brunšvik, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 27. 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.  
 
K - 202/1213 
 
Izključenega igralca Škerget Ivan, NK ZU-VIL Brunšvik, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka (V 74. 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.  
 



 
 
K - 203/1213 
 
NK ZU-VIL Brunšvik, je na tekmi članov prejel dva rdeča, kar je kršitev 22. člena DP. 
Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € 
denarne kazni. 

NK Duplek - Rače  
 
K - 203/1213 
 
Izključenega igralca Kekec Miha, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška 
(vlečenje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
K - 204/1213 
 
Uradna oseba David Moravs, NK Rače, ki je bil na tekmi v vlogi fizioterapevta ekipe, 
je bil odstranjen s tehničnega prostora zaradi nedovoljenega komentiranja in 
protestiranja zoper sodniško odločitev (V 63. minuti je ob dosojenem kazenskem 
strelu za nasprotno ekipo nešportno komentiral sodniško odločitev s katero se ni 
strinjal. Prav tako je dejal, da sodniki nimajo občutka za igro.), 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. 
 

 

Člani 2, 13. krog,  4. – 5. 5.  2013 

NK Pobrežje Gradis - Akumulator  
 
K – 205/1213 
 
Izključenega igralca Gruber Mitja, NK Akumulator, 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 Marjeta - Prepolje 
 
K - 206/1213 
 
Uradna oseba Pečnik Aleš, NK Marjeta, ki je bil na tekmi v vlogi fizioterapevta ekipe, 
je bil odstranjen s tehničnega prostora zaradi večkratnega protestiranja zoper 
sodniške odločitve (Nazadnje je v 65. minuti glasno protestiral zoper sodniško 
odločitev s katero se ni strinjal.), 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. 
 



K - 207/1213 
 
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. 
 
 
 
 

Mladina , 17. krog, 5. 5.  2013 

NK Fužinar : Radlje  
 
K - 208/1213 
 
Izključenega igralca Rudolf Matic, NK Radlje, 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.  
 
 
 
 

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 
 


