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Maribor, 13. 10. 2011 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 8. krog, 8. – 9. 10. 2011 

 

NK Ţelezničar MB : Vratko Dogoše 

K - 134 /1112 

 

Izključenega igralca Bračko Ţan, NK Ţelezničar MB, se zaradi ţalitev sodnika med igro 

(v 90. minuti je ţalil sodnika, ko se ni strinjal z njegovo odločitvijo, zaradi česar ga je sodnik 

izključil), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 

treh (3) zaporednih tekmah 

in 

zaradi ţalitev po izključitvi (po izključitvi je nadaljeval z ţalitvami sodnika), prekršek po 18. 

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

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na šestih (6) zaporednih 

tekmah. 

 

NK AJM Kungota : S Rojko Dobrovce 

K - 135/1112 

 

Izključenega igralca Frangeţ Matjaţ, NK S Rojko Dobrovce, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka (v 50. minuti je s prekrškom preprečil zadetek), prekršek po 18. 

čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK Pobreţje Gradis : Radlje 

K - /1112 

 

Ekipo NK Pobreţje Gradis se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, 

prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 

 

 

NK Starše : Gostilna Lobnik Slivnica 

 

K - 136/1112 

 

Izključenega igralca Kugl Uroš, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi nasilne igre (v 88. 

minuti je nasilno odrinil nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

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

 



Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja olajševalna 

okoliščina, saj je prekršek storil kot spontano reakcijo na prekršek storjen nad njim. 

 

Člani 2, 8. krog, 8. – 9. 10. 2011 

 

NK Radvanje : Gostišče pri Antonu 

K - 137/1112 

 

Izključenega igralca Škarica Marin, NK Radvanje, 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. 

 

K - 138/1112 

 

Izključenega igralca Hebar Gregor, NK Gostišče pri Antonu, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (izguba igralnega časa in ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

NK Rošnja Loka : ZU-VIL Brunšvik 

K - 139/1112 

 

Izključenega igralca Kljajič Goran, NK Rošnja Loka, se zaradi nasilne igre (v 70. minuti 

je po prekršku nad njim s komolcem poskušal udariti nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., 

v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja olajševalna 

okoliščina, saj je prekršek storil kot spontano reakcijo na prekršek storjen nad njim. 

Upoštevan je bil tudi pisni zagovor izključenega igralca.  

 

NK Duplek : Kipertrans Hoče 

K -140/1112 

 

Izključenega igralca Hiršman Miha, NK Kipertrans Hoče, 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. 

 

K - 141/1112 

 

Izključenega igralca Novoselec Sergej, NK Duplek, 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. 

 

K - 142/1112 

 

Ekipo NK KIpertrans Hoče se zaradi prejetih šestih rumenih kartonov na članski tekmi, 

prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 

 

 

 

 

 



Mladina, 5. krog,  5. 10. 2011 

 

NK Tezno MB : Pesnica  

K - 143/1112 

 

Ekipo NK Pesnica se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (nastopali z 

desetimi igralci, poskušali nastopiti z igralcem za katerega je delegat pri identifikaciji 

ugotovil, da ne ustreza Zejnič Draganu, prav tako na tekmo ni bilo trenerja, za kar je 

predstavnik ekipe pred tekmo pojasnil, da je zbolel, vendar o tem niso obvestili MNZ), 

prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 83 €. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost K – 69/1112.                  

 

Mladina, 6. krog,  8. – 9. 10. 2011 

 

NK Korotan/Prevalje : Marles hiše 

 

K – 144/1112 

 

Izključenega igralca Baltič Mirsad, NK Korotan/Prevalje, 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  

in  

zaradi ţalitev in groţenj po izključitvi (po izključitvi je igralec slekel dres, brcnil v ograjo ob 

izhodu, ţalil sodnika in mu grozil), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih 

tekmah. 

 

K – 145/1112 

 

Izključenega igralca Kumprej Gašper, NK Korotan/Prevalje, se zaradi nasilne igre (v 56. 

minuti je izvršil nasilen start in zadel nasprotnega igralca v nogo od zadaj), prekršek po 18. 

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

tekmah.  

 

K - 146/1112 

 

Ekipo NK Korotan/Prevalje se zaradi prejetih dveh redečih kartonov na mladisnki tekmi, 

prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 31 €. 

 

NK Peca : Paloma 

K - 147/1112 

 

Izključenega igralca Mitja Rebernik, NK Paloma, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (izguba igralnega časa in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 

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

 

 

 

 

 



Starejši dečki - 1, 6. krog,  9. 10. 2011 

 

NK Duplek : Koroške gradnje 

 

K -148 /1112 

 

Izključenega igralca Nakič Igor, NK Koroške gradnje, se zaradi prekrška v čisti situaciji 

za dosego zadetka, (v 49. minuti s prekrškom preprečil dosego zadetka), prekršek se po 18. 

čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

NK ZU-VIL Brunšvik : Miklavţ/Dobrovce 

 

K - 149/1112 

 

Izključenega igralca Senčar Tomaţ, NK Miklavţ/Dobrovce, se zaradi nasilne igre (v 70. 

minuti je izvršil nasilen start in pri tem s podplatom močno zadel nasprotnega igralca v nogo, 

kateri je utrpel vidno poškodbo in ni mogel nadaljevati z igro.), prekršek po 18. čl., v skladu z 

8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  

 

K - 150/1112 

 

Izključenega igralca Ţugman Hrenič Ţan, NK Miklavţ/Dobrovce, se zaradi nasilne igre 

(v 47. minuti je po tem, ko ga je domači igralec preigral le tega silovito brcnil v predel 

gleţnja.), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 

treh (3) zaporednih tekmah 

in  

zaradi ţalitve sodnika po izključitvi (po izključitvi je ne igrišču verbalno ţalil sodnika), 

prekršek po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo igranja na treh (3) 

zaporednih  tekmah.  

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi igranja na šestih (6) zaporednih 

tekmah.  

 

Starejši dečki - 1, 5. krog,  5. 10. 2011 

 

NK Rače : NŠ D Pekič Hoče 

K - 151/1112 

 

Izključenega igralca Močnik Aljaţ, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (vlečenje in igra z roko), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

Starejši dečki - 2, 6. krog,  9. 10. 2011 

 

NK Gostišče pri Anotnu : Pesnica  

K - 152/1112 

 

Ekipo NK Pesnica se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati (nastopal Babič 

Uroš, ki je bil na dan tekme premlad), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 

opominom. 

 



 

 

Starejši cicibani »A-1«, 6. krog,  9. 10. 2011 

 

NK Duplek : Pesnica  

K - 153/1112 

 

Ekipo NK Duplek se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati (nastopal Himelrajh 

Tomaţ, ki je bil na dan tekme premlad), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 

opominom. 

 

Mlajši dečki »A-1«, 3. krog, 6. 10. 2011 

 

NK Peca : Ţelezničar MB 

K - 154/1112 

 

Ekipo NK Ţelezničar MB se zaradi neopravičenega izostanka s tekme mlajših dečkov, 

prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 14. čl. DP, kaznuje z odvzemom dveh (2) točk članski 

ekipi v tej tekmovalni sezoni in denarno kaznijo 100 €. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteţevalna okoliščina, saj je bil klub za istovrstni prekršek 

ţe kaznovan. 

 

Mlajši cicibani - Koroška, 6. krog,  4. 10. 2011 

 

NK Peca : KNK Fuţinar 2  

K - 155/1112 

 

Ekipo NK KNK Fuţinar 2 se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati (nastopal 

Kladnik Ţan, ki je bil na dan tekme premlad), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje 

z denarno kaznijo 150 €. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost za isti prekršek, K – 91/1112, 

 K – 134/1112. 

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pritoţbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritoţbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. 

04515-0000616361.  Zoper izrečene disciplinske kazni je dovoljena pritoţba v roku tri dni /3/ 

od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/.O pritoţbi 

zoper sklepe odloča komisija za pritoţbe in predpise MNZ Maribor. Pritoţba je pravočasna, 

če je oddana zadnji dan pritoţbenega roka in priporočeno po pošti 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 

 
 

 


