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SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 16. krog, 9. 4. 2011 

 

NK Gostilna Lobnik Slivnica : Jurovski dol 

 

K 267- /1011 

 

Izključenega igralca Satler Aleš, NK Jurovski dol, se zaradi nasilne igre (z nogo je rahlo 

brcnil v hrbet nasprotnega igralca, ko je ta sedel na tleh), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 

9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

 

K - 268/1011 

 

Funkcionar Tomažič Šeruga Miran, ki je bil trener NK Gostilna Lobnik Slivnica, zaradi 

tega, ker je grozil glavnemu sodniku (v 67. minuti je grozil glavnemu sodniku, da ga bo 

počakal po tekmi in bo dobil svoje, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora), 

prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na štirih (4) 

zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ker kršitelj po odstranitvi s 

tehničnega prostora ni hotel takoj zapustiti in je nadaljeval s prekrškom. 

 

 

NK Tezno MB : AJM Kungota 

K - 269/1011 

 

Funkcionar Ragolič Boštjan, ki je bil predstavnik NK AJM Kungota, zaradi tega, ker je 

povzročil nered na tekmi (v 73. minuti je s kričanjem zahteval prekinitev tekme, ker naj bi se 

poškodoval njihov igralec, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora), prekršek 

po 23. čl., v skladu z 8. in DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za obdobje 

(1) enega meseca.  

 

Ob upoštevanju 15. člena DP se izvršitev kazni pogojno odloži za tri mesece od izdaje sklepa, 

če kaznovani ne bo storil podobnega ali hujšega prekrška,  t.j. do 12. 7. 2011. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, ker je hotel predstavnik ekipe 

doseči nudenje pomoči igralcu in se je opravičil za storjen prekršek. 

 

 



NK Duplek : Rače 

 

K – 270/1011 

 

Ekipo NK Duplek se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 

čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 

 

 

Člani 2, 14. krog,  9. 4. 2011 

 

 

NK Radvanje : A.B.T. Miklavž 

K -271/1011 

 

Izključenega igralca Putora Danilo, A.B.T. Miklavž, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (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 Akumulator : Rošnja Loka 

K – 272/1011 

 

Izključenega igralca Šipek Jani, NK Akumulator, se zaradi težjega nešportnega obnašanja 

(z nogo je brcnil nasprotnika in ga odrinil, ko je bila igra prekinjena), prekršek po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je bil prekršek storjen kot 

spontana reakcija igralca na nešporten prekršek, ki ga je nasprotnik storil nad njim. 

 

K - 273/1011 

 

Izključenega igralca Malek Miro, NK Rošnja Loka, se zaradi težjega nešportnega 

obnašanja (z rokami prijel za vrat nasprotnika, ko je bila igra prekinjena), prekršek po 18. čl., 

v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih 

tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je bil prekršek storjen kot 

spontana reakcija igralca na nešporten prekršek, ki ga je nasprotnik storil nad njim in 

opravičilo igralca. 

 

Mladina, 12. krog, 9. 4. 2011 

 

NK Fram/Rače : Setrans Pesnica 

K - 274/1011 

 

Izključenega igralca Vogrinec Kristijan, NK Setrans Pesnica, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

Ekipo NK Fram/Rače se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek 

po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 20 €. 

 

 



 

 

Kadeti, 16. krog, 9. 4. 2011 

 

NK Peca : Malečnik 

K - 275/1011 

 

Funkcionar Klemenčič Vlado, ki je bil zdravnik NK Malečnik, zaradi tega, ker je žalil 

glavnega sodnika (v 58. minuti je žalil glavnega sodnika, zaradi česar ga je sodnik odstranil s 

tehničnega prostora), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in DP kaznuje s prepovedjo 

opravljanja vseh funkcij za obdobje (1) enega meseca, t.j. do 14. 5. 2011.  

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ker je po odstranitvi nadaljeval s 

prekrškom in še grozil sodniku, prekršek pa je storil na tekmi mlajših kategorij kar negativno 

vpliva na vzgojo mladih in razvoj nogometa.  

 

NK Koroške gradnje : Pobrežje Gradis 

 

K - 276/1011 

 

Izključenega igralca Eljvan Mustafa, NK Pobrežje Gradis, se zaradi udarjanja (z roko 

med igro v obraz udaril nasprotnega igralca, ki je sicer lahko nadaljeval z igro), prekršek po 

18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 

tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je bil prekršek storjen kot 

spontana reakcija igralca med igro oz. med prerivanjem med igralcema. 

 

 

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 

 


