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Maribor, 19. 10. 2011 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 9. krog, 15. – 16. 10. 2011 

 

NK A.B.T. Miklavţ : Starše 

K - 156/1112 

 

Izključenega igralca Krajnc Matija, NK Starše, se zaradi ţalitev sodnika med igro (v 70. 

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 Radlje : Lenart 

K -157/1112 

 

Izključenega igralca Ploj Tomi, NK Lenart, se zaradi nasilne igre (v 41. minuti je po 

prekršku nad njim z glavo 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.  

 

K - 158/1112 

 

Funkcionar Novak Tomislav, ki je bil pomočnik trenerja ekipe NK Lenart, se zaradi 

tega, ker je ţalil sodnika in preklinjal ter bil zato odstranjen s tehničnega prostora (v 41. 

minuti je začel ţaljivo komentirati sodniške odločitve, ţalil sodnika in preklinjal. Zato ga je 

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

kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na štirih (4) zaporednih tekmah.  

 

Pri izreku kazni so bile upoštevane oteţevalne okoliščine, ki izhajajo iz poročila sodnika in 

delegata, saj pomočnik trenerja ni hotel takoj zapustiti tehničnega prostora in je s tribune 

ţaljivo komentiral sodniške odločitve do konca tekme. 

 

 



NK Gostilna Lobnik Slivnica : Ţelezničar MB 

 

K - 159/1112 

 

Ekipo NK Ţelezničar MB 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 S. Rojko Dobrovce : Pobreţje Gradis 

 

K -160/1112 

 

Izključenega igralca Beranič Gregor, NK S Rojko Dobrovce, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (simuliranja in protestiranja), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 

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

 

 

 

Člani 2, 9. krog, 15. – 16. 10. 2011 

 

NK Dela Ţ. Jakob : Duplek 

K - 161/1112 

 

Ekipo NK Dela Ţ. Jakob se zaradi šestih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek 

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

 

NK Marjeta : Akumulator 

 

K – 162/1112 

 

Izključenega igralca Bruder Boruta, se zaradi ţalitev sodnika med igro (v 78. 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. 

 

Igralec se je po tekmi opravičil sodniku. 

 

 

Mladina, 6. krog,  15. - 16. 10. 2011 

 

NK Fram/Rače : Korotan/Prevalje 

 

K - 163/1112 

 

Izključenega igralca Koren Matic, NK Fram/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  

in 

zaradi ţaljivega komentiranja sojenja, (po izključitvi je ţaljivo komentiral odločitev sodnika) 

prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 

zaporedni tekmi. 

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi igranja na dveh (2) zaporednih 

tekmah. 



 

 

K - 164/1112 

 

Ekipo NK Fram/Rače se zaradi prejetih šestih rumenih in enega rdečega kartona na članski 

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

 

 

Kadeti, 7. krog,  16. 10. 2011 

 

NK Korotan/Fuţinar : ZU-VIL Brunšvik 

 

Izključenega igralca Čretnik Nejc, NK ZU-VIL Brunšvik se zaradi ponovljenega prekrška 

– 2 x javni opomin (brezobzirna igra in protestiranje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

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

in 

zaradi ţalitev, fizičnega napada na sodnika in pljuvanja proti sodniku (V 17. minuti je po 

izključitvi ţalil sodnika, ga fizično napadel ter pri tem sodnika odrinil tako sunkovito, da je 

sodnik padel po tleh. Ob tem je hotel s sodnikom fizično obračunavati in na koncu še pljunil 

proti sodniku. Fizično obračunavanje so preprečili soigralci. Zaradi opisane kršitve je moral 

sodnik tekmo prekiniti. Izključeni igralec pa je z ţaljivkami in groţnjami sodniku nadaljeval 

tudi po končani tekmi, ko je sodnik zapuščal prostore.) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo pet (5) let. 

 

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja za dobo pet (5) pet let, 

t.j. do 16. 10. 2016. 

 

Igralec in trener sta podala  pisna zagovora. 

 

 

NK Lenart : Miklavţ/Dobrovce  

 

K - 164/1112 

 

Izključenega igralca Mitja Pak, NK Lenart, se zaradi nešportnega fizičnega kontakta s 

sodnikom (v 28. minuti je po izvedenem prostem udarcu nasprotne ekipe in prejetem zadetku 

protestiral pri sodniku, da je bil prosti udarec izveden prehitro in pri tem z rokami rahlo v 

predel prsi odrinil glavnega sodnika. Ko ga je sodnik opozoril je dejanje ponovil, zatem pa ga 

je sodnik izključil.), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja za dobo šestih (6) mesecev, t.j. do 16. 4. 2012. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo trenerja in teţa storitve dejanja, ki je 

nedopustno. 

 

 

K - 165/1112 

 

Izključenega igralca Tomi Tuš, NK Lenart, se zaradi nešportnega fizičnega kontakta s 

sodnikom (v 28. minuti je po izvedenem prostem udarcu nasprotne ekipe in prejetem zadetku 

protestiral pri sodniku, da je bil prosti udarec izveden prehitro in pri tem z rokami močneje v 

predel prsi odrival glavnega sodnika. Ko ga je sodnik izključil je slekel dres, začel groziti, da 



ga bo počakal po tekmi in z njim fizično obračunal.), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo enega (1) leta, t.j. do 16. 10. 2012. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo trenerja in teţa storitve dejanja, ki je 

nedopustno. 

 

 

 

 

 

Starejši dečki - 1, 7. krog, 15. 16. 10. 2011 

 

NK Malečnik : Duplek  

 

K - 166/1112 

 

Izključenega igralca Vogrin Vid, NK Duplek, 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 Koroške gradnje : Rače  

 

K - 167/1112 

 

Funkcionar Hauptman Dušan, ki je bil predstavnik ekipe NK Rače, se zaradi tega, ker je 

ţalil sodnika ter bil zato odstranjen s tehničnega prostora (v 57. minuti je začel ţaljivo 

komentirati sodniške odločitve in ţalil sodnika. Zato ga je sodnik odstranil s tehničnega 

prostora. Po tem je odstranjeni predstavnik ekipe nadaljeval z ţalitvami.), prekršek po 23. čl., 

v skladu z 8. In 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja funkcije za dobo enega 

meseca, t.j. do 16. 11. 2011.  

 

K - 168/1112 

 

Funkcionar Jamšek Maks, ki je bil trener ekipe NK Rače, se zaradi nešportnega fizičnega 

kontakta s sodnikom in ţalitev sodnika (Trener ob začetku tekme ni bil prisoten na igrišču, 

zaradi česar je ekipo vodil predstavnik. Ko je bil predstavnik odstranjen s tehničnega prostora, 

je v 68. minuti v tehničnem prostoru ţe bil trener h kateremu je ob prekinitvi pristopil sodnik 

in hotel preveriti, če ima ustrezno licenco. Pri tem ga je trener začel ţaliti, zaradi česar ga je 

sodnik odstranil s tehničnega prostora. Po odstranitvi s tehničnega prostora je trener še grozil 

sodniku in ga narahlo porinil.), prekršek po 23. čl. v skladu z 8. in 10. čl. DP izreče 

prepoved vodenja ekipe za čas treh (3) mesecev, t.j. do 16. 1. 2012.  

 

Člani 2, 4. krog, 10. 9. 2011 

 

NK Prepolje : Gostišče pri Antonu 

 

Zveza 

K  - 65/1112 

 

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

postopka zoper funkcionarja Pučko Danilo, ki je bil na tekmi fizioterapevt kluba NK 



Gostišče pri Antonu, izdajam sklep s katerim zaradi ţalitev sodnika po končani tekmi (Po 

končani tekmi je na igrišču pristopil do sodniške trojke, ţalil sodnika in ţaljivo komentiral 

sodniške odločitve), za prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo dveh (2) mesecev, t. j. do 10. 11. 2011. 

 

V skladu s 15. členom DP se izvršitev kazni pogojno odloţi, če kaznovani v roku 3 mesecev 

od storitve prekrška ne bo storil podobnega ali hujšega prekrška. Suspenz se všteje v izrečeno 

kazen.  

 

Med disciplinskim postopkom je bilo ugotovljeno, da je Danilo Pučko prekršek priznal, se 

zanj opravičil in prosil za najmilejšo kazen. Ob tem je pojasnil, da je postopek nanj pozitivno 

vplival in ţeli nadaljevati z zglednim delom v nogometu.  

 

 

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

postopka zoper funkcionarja Puklavec Stanislav, NK Gostišče pri Antonu, izdajam sklep s 

katerim se postopek ustavi. 

 

 

Starejši cicibani »A-1«, 5. krog, 6. 10. 2011 

 

NK Paloma/Šentilj : Duplek 

 

K – 170/1112 

 

Ekipo NK Paloma/Šentilj se zaradi neizpolnjevanja obveznosti, prekršek se  po 24 čl., v 

skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 


