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Maribor, 17. 5. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 22. krog, 16. 5.  2012 
 

NK Pobrežje Gradis : S. Rojko Dobrovce 

 

K - 327/1112 

 

Izključenega igralca Paklec Dejan, NK S. Rojko Dobrovce, se zaradi udarjanja v glavo (V 

82. minuti je z glavo udaril nasprotnega igralca v obraz, ko se nista borila za žogo. S tem 

dejanjem je izzval konfrontacijo med več igralci.), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah.  

 

K - 328/1112 

 

Izključenega igralca Anton Robnik, NK Pobrežje Gradis, se zaradi pljuvanja (V 83. 

minuti je pritekel iz gola do sredine igrišča, kjer je med konfrontacijo pljunil nasprotnega 

igralca, ki je bil izključen zaradi prekrška udarjanja, v obraz.), prekršek po 18. čl., v skladu z 

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

 

K - 329/1112 

 

Ekipo NK Pobrežje Gradis se zaradi šestih rumenih in enega rdečega kartona na članski 

tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

NK Starše : A.B.T. Miklavž 

K - 330/1112 

 

Izključenega igralca Krajnc Matija, NK Starše 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 Rače : Jurovski dol 

K - 331/1112 

 

Izključenega igralca Krajnc Rok, NK Rače 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 - 332/1112 

 

Ekipo NK Rače se zaradi petih rumenih in enega rdečega kartona na članski tekmi, prekršek 

po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

K - 333/1112 

 

Odstranjen funkcionar Črnčec Robert, ki je bil trener NK Jurovski dol, se zaradi žalitve 

sodnika (V 58 minuti je glasno protestiral zoper sodniške odločitve, zaradi česar ga je glavni 

sodnik ustno opozoril. V 88. Minuti je ponovno protestiral zoper sodniške odločitve in pri tem 

verbalno žalil sodnika, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora.), za prekršek 

po 23. čl. DP v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja funkcij na treh 

(3) zaporednih tekmah.  

 

 

Člani 2, 21. krog, 16. 5.  2012 

 

 

NK Rošnja Loka : Šentilj 

 

K - 334/1112 

 

Ekipo NK Rošnja Loka se zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 

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

 

NK Duplek : Dela Ž Jakob 

K - 335/1112 

 

Izključenega igralca Čeh Darko, NK Dela Ž Jakob se zaradi poskusa napada na sodnika, 

žalitev in groženj sodniku (V 92. Se je napotil proti sodniku, da bi z njim obračunal, vendar so 

ga zadržali soigralci. Sodnik mu je zato dal opomin. Po tem je verbalno žalil sodnika, mu 

grozil in hotel z njim obračunati, vendar so mu namero preprečili soigralci. Zaradi tega ga je 

glavni sodnik izključil z rdečim kartonom. Umiril se ni niti v garderobi.), prekršek po 18. čl., 

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

 

Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila iz katerih izhaja, da se igralec ni umiril tudi po 

prejetem rdečem kartonu.  

 

NK Akumulator : Marjeta 

 

K - 336/1112 

 

Ekipo NK Marjeta se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (Športne 

izkaznice so predložili šele ob 17.15 uri, kar je prepozno.), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. 

DP kaznuje z opominom.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Starejši dečki -2, 23. krog, 16. 5.  2012 

 

 

NK Marles hiše : Dela Ž Jakob 

K - 337/1112 

 

Izključenega igralca Dreier Uroš, NK Dela Ž Jakob 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. 

 

 

Mlajši dečki A – 1 , 15 krog, 9. 5. 2012 

 

NK Marles hiše : Rače 

K - 338/1112 

 

Ekipo Rače se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati (nastopal Vogrin Blaž, ki 

na dan tekme še ni dopolnil 10 let - premlad ), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP 

kaznuje z opominom. 

 

 

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 

 

 

 

                                                    SKLEP O SUSPENZU 

 

Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor navedenim 

klubom izreče suspenz: 

 

 

NK MALEČNIK 

NK POBREŽJE 

NK PREVALJE 

NK RAČE 

NK SLOVENJ GRADEC 

NK ŠENTILJ 

 

Suspenz dobi pravno veljavo sredo, 23. 5. 2012,  in na osnovi 35. čl. DP ugasne šele, ko 

suspendirana ekipa dokaže, da je svoje finančne obveznosti poravna. Proti sklepu o suspenzu 

pritožba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 

                                                                                            

 

                             Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 


