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Maribor, 14. 9. 2012 

 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Pokal člani , 2. krog, 12. 9. 2012 

NK Marjeta - ZU_VIL Brunšvik  

K 30/1213 

 

Igralec Trantura Jernej, NK ZU-VIL Brunšvik, 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. 

NK Akumulator - Slovenj Gradec 

K 31/1213 

 

Igralec Gruber Mitja, NK Akumulator, je bil izključen zaradi nasilne igre, kar je prekršek po 

18. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 

prvenstveni ali pokalni tekmah. 

 

K 32/1213 

 

NK Slovenj Gradec, se zaradi neizpolnitve obveznosti do MNZM, kar je prekršek po 25. 

členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 

NK Slovenj Gradec za tekmo ni zagotovila trenerja, odsotnosti trenerja pa ni opravičila 

MNZM, kar je v nasprotju z 21. členom TP. 

NK KNK Fužinar - Kovinar Tezno 

K 33/1213 

 

Igralec Marčeta Dejan, NK Kovinar Tezno, je bil izključen zaradi žalitev in groženj sodniku, 

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

nastopanja na treh (3) tekmah in  

po izključitvi ni hotel zapustiti igrišča oziroma tehničnega prostora ter ni hotel pokazati 

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

prepovedjo nastopanja na eni (1) tekmi. 

V skladu s 5 čl. DP se izreče enota kazen prepoved nastopanja na štirih (4) tekmah, ki se 

izvrši v skladu s 4. odstavkom 21. čl DP. 



V 13. minuti, je Marčeta kot rezervni igralec verbalno žalil pomočnika sodnika,. zaradi česar 

je bil na intervencijo pomočnika sodnika izključen. Po izključitvi ni hotel zapustiti tehničnega 

prostora in ni hotel pokazati številke na dresu. 

 

K 34/1213 

 

Uradna oseba Škerjanec Milan, NK Kovinar Tezno, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, je bil 

odstranjen s tehničnega prostora zaradi ugovarjanja in protestiranja zoper sodniške odločitve, 

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 na eni (1) pokalni tekmi. 

V 84. 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.  

NK AquaSystems Dogoše - Paloma 

K 35 /1213 

 

Igralec Oswald Matej, NK Paloma, 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) pokalni tekmi. 

NK Marles hiše - Rače  

K 36/1213 

 

Igralec Kerndl Matjaž, NK Marles hiše 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) pokalni tekmi. 

 
 

 

Pokal mladina , 1. krog, 5. 9. 2012 

 

NK Malečnik – NŠ NK Maribor 

 

K 37 /1213 

 

Uradna oseba Kladnik Alojz, ki je bil na tekmi v vlogi delegata, ni prišel na tekmo, 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 5. 10. 2012. 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost s sklepom DS K-59/1112, dne 20. 9. 

2011.  

 

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 


