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Maribor, 12. 9. 2012 

 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 3. krog, 8. 9. 2012 

 

NK Kungota : Gostilna Lobnik Slivnica 

K  13/1213 

 

Igralec Lorber Jure, NK Kungota, je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 

zadetka, kar je prekršek po 18. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) prvenstveni ali pokalni tekmi. 

 

NK S. Rojko Dobrovce : Jurovski dol 

K  14/1213 

 

Igralec Verbošt Iztok, NK Jurovski dol, je bil izključen zaradi nešportnega fizičnega kontakta 

s sodnikom, kar je prekršek po 18. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na dveh (2) prvenstvenih ali pokalnih tekmah. 

V 66. minuti, ko je sodnik sodil kazenski udarec je Verbošt s soigralci pristopil do sodnika  s 

hrbtne strani in ga nešportno trepljal po ramenu, zaradi česar ga je sodnik izključil.  

NK Železničar MB : AquaSystems Dogoše 

 

K  15/1213 

 

Igralec Jurič Goran, NK AquaSystems Dogoše, je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji 

za dosego zadetka, kar je prekršek po 18. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni ali pokalni tekmi. 

 

K  16/1213 

 

Igralec Radenković Peter, NK Železničar MB, je bil izključen zaradi dveh opominov 

(ugovarjanje in brezobzirna igra), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni ali pokalni tekmi 

 

 



DTV Partizan Fram - Cerkvenjak  

K 17/1213 

 

Igralec Firbas Dejan, NK Cerkvenjak je bil izključen zaradi dveh opominov (brezobzirna igra 

in izgubljanje igralnega časa), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni ali pokalni tekmi 

 

K 18/1213 

 

Uradna oseba Gavez Dušan, NK Cerkvenjak, ki je bil na tekmi v vlogi fizioterapevta, je bil 

odstranjen s tehničnega prostora zaradi žalitev sodnika, kar je prekršek po 24. členu DP, se na 

podlagi 8. in 10. člena DP kaznuje s prepovedjo sodelovanja v vseh z nogometom povezanih 

dejavnostih za dobo enega (1) meseca, t.j. do 8. 10. 2012.  

V 71. minuti je verbalno žalil sodnike, zaradi česar je bil odstranjen s tehničnega prostora. S 

tem je nadaljeval tudi na tribuni, po končani tekmi pa se je opravičil sodnikom.  

 

K 19/1213 

 

NK Cerkvenjak, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in en rdeč, kar je kršitev 22. 

člena DP. Na podlagi druge alineje 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni.  

 

 

Člani 2, 2. krog, 8. 9. 2012 

NK Rošnja Loka : Kipertrans Hoče 

 

K 20/1213 

 

Igralec Bukovec Samo, NK Kipertrans Hoče je bil izključen zaradi dveh opominov (dvakrat 

brezobzirna igra), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni ali pokalni tekmi. 

 

 

Mladina, 1. krog, 8. 9. 2012 

NK Jurovski dol : Cerkvenjak 

K 21/1213 

 

Igralec Lajh Matej, NK Cerkvenjak je bil izključen zaradi dveh opominov (dvakrat 

brezobzirna igra), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi. 

NK AquaSystems Dogoše : Kovinar Tezno 

 

K 22/1213 

 

Igralec Hozjan Nino, NK AquaSystems Dogoše, je bil izključen zaradi žalitev in 

medsebojnega odrivanja, kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah. 



V 73. minuti po kazenskem strelu se je sprl z nasprotnim igralcem in ga žalil med pobiranjem 

žoge z gola ter nasprotnika odrival, zaradi česar ga je sodnik izključil. Po storjenem prekršku 

se je opravičil. 

 

K 23/1213 

 

Igralec Roškar Žan, NK Kovinar Tezno, je bil izključen zaradi žalitev in medsebojnega 

odrivanja, kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na dveh (2) prvenstvenih tekmah. 

V 73. minuti po kazenskem strelu se je sprl z nasprotnim igralcem in ga žalil med pobiranjem 

žoge z gola ter nasprotnika odrival, zaradi česar ga je sodnik izključil. Po storjenem prekršku 

se je opravičil. 

 

NK Lenart - Pesnica/Kungota 

K 24/1213 

 

Igralec Repolusk Tomaž, NK Pesnica/Kungota, je bil izključen zaradi udarjanja nasprotnega 

igralca, kar je prekršek po 18. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah. 

V 44. minuti, je z nogo v nogo močno udaril nasprotnega igralca, ko je ta imel v posesti žogo, 

zaradi česar ga je sodnik izključil.  

 

NK Peca : Radlje 

K 25/1213 

 

NK Radlje, se zaradi neizpolnitve obveznosti do MNZM, kar je prekršek po 25. členu DP, v 

skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 

NK Radlje za tekmo ni zagotovila trenerja, odsotnosti trenerja pa ni opravičila MNZM, kar je 

v nasprotju z 21. členom TP. 

 

 

Starejši dečki, 2. krog, 8. 9. 2012 

NK Pohorje : Paloma 

K 26/1213 

 

Igralec Rošker Rene, NK Paloma je bil izključen zaradi dveh opominov (dvakrat vlečenje), 

kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

K 27/1213 

 

Igralec Farasin Adiran, NK Pohorje, je bil izključen zaradi udarjanja nasprotnega igralca, kar 

je prekršek po 18. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 

na treh (3) prvenstvenih tekmah. 

V 64. minuti, je z roko udaril nasprotnega igralca v obraz, ko je ta imel v posesti žogo, zaradi 

česar ga je sodnik izključil. 

 

 

 

 



Starejši dečki Koroška, 2. krog, 8. 9. 2012 

 

NK Peca : Korotan Prevalje 

K 28/1213 

 

Igralec Kunc Anej, NK Peca je bil izključen zaradi dveh opominov (dvakrat brezobzirna igra), 

kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

 

 

Mlajši cicibani, 2. krog, 9. 9. 2012 

NK Kungota : Paloma 

K 29/1213 

 

Na podlagi 29. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Kungota, ki je na tekmi  

vodila zapisnik in vanj vpisala v seznamu igralcev NK Paloma igralca Drozg Žana, ki je 

registriran igralec NK Šentilj.  

V skladu z 31. členom DP se lahko NK Kungota izjasni v pisni obliki v roku 24 ur od objave 

sklepov.  

 

 

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in mora biti 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 /39. 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 

 

 

 


