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Maribor, 13. 6. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 26. krog, 9. - 10. 6.  2012 

 

NK Starše : S. Rojko Dobrovce 

K - 404/1112 

 

Izključenega igralca Pesek Peter, NK Starše, se zaradi udarjanja s čemer je povzročil 

konfrotacijo več igralcev (V 45. minuti je z rokami udaril v predel prsi nasprotnega igralca 

tako močno, da je ta padel po tleh.) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah 

in  

napada na sodnika (V 45. minuti, po tem, ko mu je glavni sodnik pokazal rdeči karton je z 

rokami za vrat nasilno odrinil glavnega sodnika), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo enajst (11) mesecev, t.j. do 9. 5. 2013. 

V skladu s 5. čl. DP se izreče enota kazen prepoved nastopanja za dobo enega (1) leta, t.j. 

do 9. 6. 2013. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, da igrišča ni zapustil na športen 

način, saj je verbalno grozil sodnikom. 

 

 

Člani 2, 26. krog, 9. - 10. 6.  2012 

 

NK Akumulator : Prepolje 

K - 405/1112 

 

Izključenega igralca Marko Tomaž, NK Prepolje, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (ugovarjanje in simuliranje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 

in 

zaradi žalitev sodnika (Ob izključitvi verbalno žalil sodnika.) prekršek se 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 prepovedi igranja na štirih (4) zaporednih 

tekmah. 

 

 

 



K - 406/1112 

 

Odstranjen funkcionar Arnejčič Andrej, ki je bil predstavnik NK Prepolje, se zaradi 

nešportnega obnašanja do sodnika (V 83. minuti je verbalno žalil sodnike. Glavni sodnik ga je 

zato odstranil s tehničnega prostora.), za prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. in 10. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo enega (1) meseca. 

 

NK Rošnja Loka :  Dela Ž. Jakob 

K - 407/1112 

 

Funkcionar Lovro Savernik, ki je bil na tekmi trener NK Dela Ž. Jakob, se zaradi dajanja 

netočnih podatkov v prijavi ekipe za nastop na tekmi (Trener je za tekmo na zapisnik in s 

predloženo športno izkaznico prijavil igralca Fras Bojana in Zorman Patrika. Pri identifikaciji 

igralcev pred tekmo je bilo ugotovljeno, da je trener prijavil igralca katerega fotografija ni 

izkazovala istovetnosti z navzočim igralcem. Od navzočih igralcev je bil zahtevan dokument, 

ki pa ga nista predložila, zaradi česar jima ni bilo dovoljeno nastopiti), prekršek po 23. členu, 

na podlagi 8. in 10. čl. DP izreče kazen prepoved opravljanja funkcij za dobo deset (10) 

mesecev, t.j. do 9. 4. 2012. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata in zagovor trenerja. Ob tem je bilo 

nesporno ugotovljeno, da je trener v postopku prijave ekipe dal netočne podatke o igralcih 

oziroma je poskušal spraviti v zmoto uradne osebe, saj je bilo med postopkom ugotovljeno, da 

sta poskušala tekmo igrati Štrumplf Ervin in Ploč Tomaž, ki na tekmi nista imela pravice 

nastopiti zaradi izrečene kazni s strani disciplinskega sodnika. Takšno naklepno ravnanje 

trenerja v športu je nesprejemljivo in pomeni hujšo kršitev Disciplinskega pravilnika. 

 

K - 408/1112 

 

Ekipo NK Dela Ž Jakob se zaradi poskusa igranja igralcev, ki na tekmi nista imela pravice 

nastopati (Pri identifikaciji igralcev pred tekmo je bilo ugotovljeno, da je NK Dela Ž. Jakob 

za tekmo prijavilo igralca s športno izkaznico na ime Fras Bojan in Zorman Patrik. 

Fotografija na športni izkaznici ni izkazovala istovetnosti s prijavljenima navzočima 

igralcema. Zato je delegat zahteval osebni dokument, ki pa ga igralca nista predložila. Na tej 

podlagi igralcema ni dovolil nastopiti. Ugotovljeno je bilo, da sta poskušala tekmo igrati 

Štrumplf Ervin in Ploč Tomaž, ki na tekmi nista imela pravice nastopiti zaradi izrečene kazni 

s strani disciplinskega sodnika. ), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP, kaznuje z 250 € 

denarne kazni.  

 

Takšno ravnanje NK je nesprejemljivo in pomeni hujšo kršitev Disciplinskega pravilnika. 

 

K - 409/1112 

 

Ekipo NK Dela Ž. Jakob se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (Nastopili 

smo z 8. igralci), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom.  

 

K - 410/1112 

 

Igralec Štrumpfl Ervin, NK Dela Ž. Jakob, se zaradi poskusa nastopanja na tekmi, ko ni 

imel pravice nastopiti (sklep K – 369/1112) za prekršek se po 18. čl. DP v skladu z 8. in 10. 

čl. DP kaznuje še s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi, po prestani kazni 

prepovedi. 

 



 

K - 411/1112 

 

Igralec Ploč Tomaž, NK Dela Ž. Jakob, se zaradi poskusa nastopanja na tekmi, ko ni imel 

pravice nastopiti (prepoved nastopanja v 26. krogu zaradi prejetih 4 RU) za prekršek se po 18. 

čl. DP v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje še s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 

tekmi, po prestani kazni prepovedi. 

 

 

NK Radvanje : Hoče 

 

K – 412/1112 

 

Izključenega igralca Auda Boštjana, NK Hoče se zaradi nasilne igre (v 18. minuti igralec 

poskušal igralcu domače ekipe z nizkim štartom po tleh izbiti žogo iz posesti, to je storil na 

grob in nekontroliran način, pri čemer je igralca med vodenjem žoge z nogo zadel v predel 

stegenske mišic ), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na treh (3) zaporednih  tekmah. 

 

 

 

 

Mladina, 22. krog, 2. – 6. 6.  2012 

 

 

 

NK Fram/Rače : Starše 

 

 

 

ZVEZA K - 402/1112 

 

Ekipo NK Starše se zaradi neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo (tekmo pričeli z 8 

igralci, prepozno oddali športne izkaznice in zamudili na tekmo) in zaradi zapustitve igrišča 

med tekmo kar je imelo za posledico prekinitev tekme, za prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. 

DP, kaznuje z 150 € denarne kazni.  

 

 

ZVEZA K - 403/1112 

 

Prijavljenega funkcionarja Mlakar Andreja, NK Starše, ki je bil na tekmi predstavnik ekipe, se 

zaradi povzročitve prekinitve tekme, za prekršek po 23. čl. DP izreče kazen prepoved 

opravljanja funkcije za dobo treh (3) mesecev 

in 

zaradi žalitev sodnika (med zapuščanjem igrišča je verbalno žalil sodnike), prekršek po 23. čl. 

DP izrečne kazen prepoved opravljanja funkcije za dobo enega (1) meseca. 

V skladu s 5. Čl. DP se izreče enotna kazen prepoved opravljanja vseh funkcij za dobo 

štirih (4) mesecev, t.j. do 2. 10. 2012. 

 

Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor, ki ga je v postopku podal prijavljeni funkcionar in 

teža strojenega dejanja, ki je bilo storjeno na tekmi mladine.  

 



 

 

Mladina, 21. krog, 2. – 3. 6.  2012 

 

NK Starše : Rače 

 

ZVEZA 

K – 397/112 

 

Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

postopka zoper prijavljenega igralca Drevenšek Urban, NK Starše, izdajam sklep s 

katerim v sredo 20. 6. 2012, ob 15.45 uri razpisujem ustno obravnavo in s tem nadaljevanje 

postopka. Sodniki, priče in igralec bodo vabljeni z  vabilom na obravnavo. 

 

 

Starejši cicibani »A+B«, 11. krog, 6. 6.  2012 

 

NK Kovinar Tezno : Nissan Jarenina 

 

K – 413/1112 

 

 

Ekipo NK Nissan Jarenina se zaradi neopravičenega izostanka s tekme starejših cicibanov, 

prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 120 €.  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 


