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Maribor, 18. 9. 2013 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 4. krog, 14. – 15. 9. 2013 
 

NK Paloma – S. Rojko Dobrovce  
 
K - 32/1314 
 
NK Paloma je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena 
DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € 
denarne kazni. 
 

Člani 1, 3. krog, 8. 9. 2013 

 
NK Cerkvenjak - Marjeta 
 
ZVEZA 
K - 20 /1314 
 
Disciplinski sodnik je na podlagi 1. in 2. člena DP MNZM, ki med drugim ureja tudi 
disciplinsko odgovornost uradnih oseb, med katere se šteje tudi uradne osebe, ki 
imajo kakršnokoli uradno vlogo v klubu, zaradi kršitev pravil na tekmovanju v okviru 
MNZM, v skladu z 29. čl. DP, ugotavljal odgovornost navedeno v sklepu pod zvezo, 
ter odločil.  
 
Uradna oseba Gavez Dušan, NK Cerkvenjak, ki je bil na tekmi kot predsednik NK 
Cerkvenjak, je storil prekršek po 24. čl. DP, ker je grobo prijel za nadlaht glavnega 
sodnika ga potegnil k sebi in zatem odrinil, kar je neetično oziroma nešportno 
vedenje. V skladu z 8. čl DP se izreče kazen prepoved dostopa do uradnega in 
tehničnega prostora na petih (5) zaporednih tekmah.  
 
V skladu z 31. čl. DP prijavljeni v disciplinskem postopku ni izrabil pravico, da se  
izjasniti v pisni obliki v roku 24 ur od prejema sklepa. 
 
 
 
 



Člani 2, 3. krog, 14. – 15. 9. 2013 
 

NK AJM Kungota – Inter Jakob 
 

K - 33/1314 
 
NK AJM Kungota je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 
člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 
41,00 € denarne kazni. 

NK Energo Tim Miklavž – Akumulator 
 
K - 34/1314 
 
Izključenega igralca Virtič Metod, NK Akumulator, se zaradi udarjanja (V 79. minuti je 
z odprto dlanjo udaril po hrbtu nasprotnega igralca.), za prekršek po 18. čl., v skladu 
z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata iz katerega izhaja, da intenziteta 
udarca ni bila močna in da je igrišče zapustil športno ter se opravičil. 
 
 
 

Mladina 1, 2. krog, 15. 9. 2013 

 

NK Slovenj Gradec – KNK Fužinar 
 
K - 35/1314 
 
Izključenega igralca Andrejc Matic, NK Slovenj Gradec, se zaradi žalitev sodnika (V 
86. minuti je verbalno na ves glas žalil sodnika) za prekršek po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerega izhaja, da 
je igrišče zapustil športno ter se opravičil. 
 

Mladina 2, 2. krog, 14. 9. 2013 

NK Pesnica/Jurovski dol - Lenart 
 
K - 36/1314 
 
Izključenega igralca Tuš Tomi, NK Lenart, se zaradi nasilne igre (V 92. minuti je z 
obema nogama startal za žogo in pri tem zadel tudi nasprotnika v predel narta.), za 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
dveh (2) zaporednih tekmah. 
 



Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerega izhaja, da 
intenziteta udarca ni bila močna in da je nasprotni igralec lahko nadaljeval z igro. 
 
 
K – 37/1314 
 
Izključenega igralca Simonič Blaž, NK Lenart, se zaradi ponovljenega prekrška 
(dvakrat ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 38/1314 
 
Uradna oseba Škerget Aleksander, NK Lenart, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika 
ekipe, je bil odstranjen s tehničnega prostora zaradi protestiranja in žalitev sodnika 
(V 88. minuti je verbalno žalil sodnika in komentiral sojenje), kar je prekršek po 24. 
členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in 
uradnega tehničnega prostora na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
K -39/1314 
 
NK Lenart, je na tekmi mladincev prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena 
DP. Na podlagi tretje alineje, drugega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 31,00 
€ denarne kazni. 
 

NK Rače – Marles hiše 
 
K - 40/1314 
 
NK Marles hiše je tekmo pričel samo z desetimi igralci, kar je kršitev 25. člena DP. V 
skladu z 8. čl DP se izreče jim izreče opomin. 
 
 

Kadeti 1, 2. krog, 14. 9. 2013 

NK Korotan Prevalje – KNK Fužinar 
 
K - 41/1314 
 
KNK Fužinar je tekmo pričel samo z osmimi igralci, kar je kršitev 25. člena DP. V 
skladu z 8. čl DP se izreče jim izreče opomin. 
 

Kadeti 2, 2. krog, 14. 9. 2013 

NK Šentjanž Zlatoličje – Inter Jakob 
 

K - 42/1314 
 
Izključenega igralca Pak Aljaž, NK Inter Jakob, se zaradi nasilne igre (V 35. minuti je 
startal s podplatom na nasprotnega igralca, ko ta ni imel v posesti žoge.), za 



prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je šlo 
izključno za start s podplatom, ki se je končal brez posledic.  
 

 

Starejši cicibani A+B 2, 4. krog, 16. 9. 2013 
 

NK Dobrovce/Miklavž – NŠ NK Maribor 1 in 2 
 

K - 43/1314 
 
Na podlagi 29. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper NŠ NK Maribor 1 in 2 
zaradi suma storitve prekrška neizpolnitve obveznosti v povezavi s tekmo, saj je na 
tekmo prišla samo ena ekipa oziroma del ekipe in brez trenerja.  
 
V skladu z 31. čl. DP se ima prijavljeni v disciplinskem postopku pravico izjasniti v 
pisni obliki v roku 24 ur od prejema sklepa.  
 
 
 

 

Starejši dečki 2, 1. krog, 7. 9. 2013 
 

 

ZVEZA 
K - 30/1314 
 
Disciplinski sodnik je na podlagi 1. člena DP MNZM, ki med drugim ureja tudi 
disciplinsko odgovornost sodnikov zaradi kršitev pravil na tekmovanju v okviru 
MNZM, v skladu z 29. čl. DP, ugotavljal odgovornost navedeno v sklepu pod zvezo, 
ter odločil.  
 
Disciplinski postopek zoper uradno osebo Fideršek Dejan, ki je bil na tekmi v vlogi 
sodnika, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP (neizpolnitve obveznosti v 
povezavi s tekmo in nešportnega vedenja), se v skladu s 37. čl. DP ustavi. 
 

NK Rače v postopku ni sledil pozivu disciplinskega sodnika, da naj posreduje 
podatke - imena in priimke prič, ki jih bomo lahko po potrebi pozvali za pojasnila na 
disciplinski obravnavi na MNZ Maribor. Sodnik pa je podal zagovor in pojasnil svoje 
vedenje ter kršitev že kaznovanega Buhina. Zaradi opisanih dejstev ni možno 
nadaljevati postopka oziroma ga je potrebno ustaviti, saj ni dokazov, da bi sodnik 
storil prekršek iz disciplinskega pravilnika MNZM.  
 
Pisnih izjav staršev in otrok, ki se nanašajo na sodniške odločitve ni možno 
upoštevati kot dokaz, saj na tekmi niso bili v vlogi uradnih oseb, prav tako pa 
disciplinski sodnik v skladu s 4. odstavkom 29. člena ne more odločati o odločitvah 
sodnika sprejetih med tekmo.  
 
Zaradi tega se zadeva v delu, ki se nanaša na odločitve sodnika med tekmo preda 
MDNS.  



 
 
 
K - 44/1314 
 
Izključenega igralca Ačko Miha, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška (dvakrat 
ugovarjanje in protestiranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
 
 

DRUGE ZADEVE 

 
K - 45/1314 
 
Na podlagi 36. čl. DP se izreka suspenz NK Paloma zaradi neplačanih finančnih 
obveznosti do MNZM oziroma MNZ Celje, ki sta v tekmovalni sezoni organizirala 
tekmovanje v Štajerski nogometni ligi, kjer je klub sodeloval. 
 
 
NK Palomi  se izreka SUSPENZ od 3. 10. 2013 naprej in dokler kaznovani  ne 
dokaže, da je denarne obveznosti plačal. 
 
 
K - 46/1314 
 
Na podlagi 36. čl. DP se izreka suspenz NK Tezno zaradi neplačanih finančnih 
obveznosti do MNZM oziroma MNZ Celje, ki sta v tekmovalni sezoni organizirala 
tekmovanje v Štajerski nogometni ligi, kjer je klub sodeloval.  
 
NK Tezno Maribor se izreka SUSPENZ od 3. 10. 2013 naprej in dokler kaznovani  ne 
dokaže, da je denarne obveznosti plačal. 
 
 
 

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 
 
 
 


