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Maribor, 19. 9. 2012 

 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 4. krog, 14. – 15. 9. 2012 

NK Gost. Lobnik Slivnica : S. Rojko Dobrovce  

 

K 38/1213 

 

Igralec Holcman Boštjan, NK S. Rojko Dobrovce, je bil izključen zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka, 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 

in 

po izključitvi z rokami v telo dvakrat odrinil sodnika ter mu grozil, ker se ni strinjal z njegovo 

odločitvijo, kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja za čas štirih (4) mesecev,  

Na podlagi 5. člena DP se mu izreče enotna kazen prepovedi nastopanja za dobo štiri (4) 

mesece, t.j. do 15. 1. 2013. 

V 71. minuti je kot vratar s prekrškom zaustavil nasprotnika v čisti situaciji za dosego 

zadetka. Zaradi tega ga je sodnik izključil z rdečim kartonom. Ker se z odločitvijo sodnika ni 

strinjal je začel vpiti na sodnika, ga verbalno žalil, za konec pa ga je z rokami dvakrat odrinil. 

Umiril se je po posredovanju soigralcev.  

 

K 39/1213 

 

Igralec Knuplež Roselito, NK S. Rojko Dobrovce, je bil izključen zaradi dveh opominov 

(simuliranje in ugovarjanje), 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. 

 

K 40/1213 

 

NK Gost. Lobnik Slivnica, 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. 

 

 

 

 

 



K 41/1213 

 

NK S. Rojko Dobrovce, je na tekmi članov prejela dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena 

DP. Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne 

kazni. 

NK Duplek : ZU-VIL Brunšvik 

 

K 42/1213 

 

Igralec Dobaj Marko, NK Duplek, je bil izključen zaradi dveh opominov (brezobzirna igra in 

igra z roko), 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. 

 

K 43/1213 

 

NK Duplek, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in en rdeč karton, kar je kršitev 

22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 

€ denarne kazni. 

NK Korotan Prevalje : DTV Partizan Fram  

 

K 44 /1213 

 

Igralec Krlej Uroš, NK DTV Partizan Fram, 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 

treh (3) prvenstvenih tekmah. 

V 35. minuti je na grob način zrušil nasprotnega igralca, tako da ga je z nogo zadel v koleno,  

ko je prodiral proti golu. Pri tem pa ni imel več možnosti dosega žoge in je bil očiten namen 

nasprotnika ustaviti s prekrškom.  

 

K  45/1213 

 

Uradna oseba Hraš Zvonko, NK, DTV Partizan Fram, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, je bil 

odstranjen s tehničnega prostora zaradi žalitev sodnikov, 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) prvenstvenih tekmah. 

V 90. minuti je verbalno žalil sodnike, zaradi česar je bil odstranjen s tehničnega prostora. Po 

končani tekmi se je opravičil sodnikom.  

 

K 46/1213 

 

Uradna oseba Plesec Roman, NK, Korotan Prevalje, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, ni 

izpolnjeval obveznosti v zvezi s tekmo, kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. 

člena DP kaznuje z opominom. 

Trener Plesec ni uporabljal priponke, ki je obvezna za vse uradne osebe, ki so v tehničnem 

prostoru.  

 

 

 

 



NK Jurovski dol : Rače  

 

K 47/1213 

 

Rezervni igralec Bezjak Aleksander, NK Rače, je bil izključen zaradi dveh opominov 

(dvakrat ugovarjanje in protestiranje), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. 

člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi 

in 

je po izključitvi verbalno žalil ter grozil sodnikom s fizičnim obračunavanjem, kar je prekršek 

po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas treh 

(3) prvenstvenih tekmah..  

Na podlagi 5. člena DP se mu izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na štirih (4) 

prvenstvenih tekmah. 

V 86. minuti je bil zaradi ponovnega protestiranja-ugovarjanja izključen kot rezervni igralec. 

Po odhodu s tehničnega prostora je odšel za zaščitno ograjo od koder je nadaljeval z žalitvami 

in grožnjami. 

 

K 48/1213 

 

Uradna oseba Stražišar Boštjan, NK, Rače, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, je bil odstranjen 

s tehničnega prostora zaradi ponovnega protestiranja-ugovarjanja, kar je prekršek po 24. členu 

DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega 

tehničnega prostora na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

K 49/1213 

 

NK Rače, je na tekmi članov prejel pet rumenih in en rdeč karton, kar je kršitev 22. člena DP. 

Na podlagi druge alineje, prvega odstavka 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne 

kazni. 

 

 

 

Člani 2, 3. krog, 14. – 15. 9. 2012 

NK Remax Prepolje - Rošnja Loka  

K 50/1213 

 

NK Remax Prepolje, 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 Kipertrans Hoče : Šentilj  

K 51/1213 

 

Uradna oseba Hanžič Samo, NK Šentilj, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, je bil odstranjen s 

tehničnega prostora zaradi ponovnega protestiranja in nešportnega ugovarjanja pomočniku 

sodnika, kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo 

dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 



NK Marjeta : Akumulator  

K 52/1213 

 

NK Akumulator, je na tekmi članov prejela dva rdeča in sedem rumenih kartonov, kar je 

kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni 

plačati 110,00 € denarne kazni. 

 

K 53/1213 

 

Igralec Trdina Jan, NK Akumulator, 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. 

 

K 54/1213 

 

Igralec Marmarac Sadmir, NK Akumulator, je bil izključen zaradi dveh opominov (spotikanje 

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) prvenstveni ali pokalni tekmi. 

 

Mladina, 3. krog, 16. 9. 2012 

NK Radlje : Lenart  

K 55/1213 

 

Uradna oseba Moser Robert, NK Radlje, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika ekipe, je bil 

odstranjen s tehničnega prostora zaradi ponovnega protestiranja in nešportnega ugovarjanja 

pomočniku sodnika, kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s 

prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

 

Starejši dečki, 3. krog, 16. 9. 2012 

 

NK Inter Jakob : Pesnica  

K 56/1213 

 

Igralec Kebrič Marko, NK Inter Jakob, 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 tekmi. 

 

 

Starejši cicibani, 3. krog, 15. 9. 2012 

 

NK Duplek : Paloma  

K 57/1213 

 

Na podlagi prve alineje, drugega odstavka, 29. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper 

NK Duplek, zaradi suma storitve prekrška po 25. členu DP. Za NK Duplek naj bi na tekmi 

nastopil igralec s številko 7, ki ni imel pravice nastopiti na tekmi. 

 



V tej povezavi se lahko NK Duplek v skladu z 31. čl. DP izjasni v roku 24 ur od prejema 

sklepa. Na MNZ Maribor se lahko seznanijo s fotografijami igralca številka 7, ki so bile 

posnete med tekmo.  

 

NK Duplek mora do petka 21. 9. 2012 na MNZ Maribor dostaviti izkaznico igralca, ki je igral 

z dresom številka 7. 

 

 

 

U-8, 3. krog, 9. 9. 2012 

NK Jurovski dol : Pesnica 

K 58 /1213 

 

NK Jurovski dol, v povezavi s tekmo ni izpolnila obveznosti, kar je kršitev 25. člena DP, se 

na podlagi 8. člena DP kaznuje z opominom.   

Za tekmo niso zagotovili zadostnega števila igralcev. Ob tem pa niso izkoristili možnosti 

prestavitve termina tekme.  

 

 

 

Mlajši cicibani, 2. krog, 9. 9. 2012 

NK Kungota : Paloma 

K 59/1213 

 

Disciplinski postopek zoper NK Kungota, ki je na tekmi vodila zapisnik in vanj vpisala v 

seznamu igralcev NK Paloma igralca Drozg Žana, ki je registriran igralec NK Šentilj se 

ustavi, ker dejanje ni prekršek. Dejanje je bilo posledica dogovorne rešitve nastale situacije, 

ker računalniški program ni obdelal podatkov igralcev, ki so vpisani v seznam igralcev.  

  

 

 

 

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 

 

 


