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SKLEPI   

disciplinskega sodnika, 20. 9. 2011 

 

Člani 1, 5. krog, 17- 18. 9. 2011 

 

NK Radlje : S. Rojko Dobrovce 

 

K - 70 /1112 

 

Izključenega igralca Koren Matej, NK S. Rojko Dobrovce, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka, (v 76. 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. 

 

K - 71/1112 

 

Funkcionar Pšeničnik Marko, ki je bil trener ekipe NK Radlje, se zaradi tega, ker je 

vstopil na igrišče in bil zato odstranjen s tehničnega prostora (v 13. minuti je vstopil na 

igrišče, da je pomiril igralce, ki so se sprli po hujšem prekršku) , prekršek po 23. čl., v skladu 

z 8. in DP kaznuje z opominom.  

 

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

delegata o tekmi. Trener je prekršek storil kot spontano reakcijo na hujši prekršek, ko je bila 

potrebna pomoč poškodovanemu, pomiritev igralcev, ni protestiral ali komentiral sodniške 

odločitve in je takoj zapustil igrišče ter se po tekmi in tudi kasneje pisno opravičil.  

 

NK Jurovski dol : AJM Kungota 

K -72/1112 

 

Izključenega igralca Ragolič Mitja, NK AJM Kungota, se zaradi ponovljenega prekrška – 

2 x javni opomin (dvakrat ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje 

s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

NK Korotan : Vratko Dogoše  

 

K – 73/1112 

 

Ekipo NK Vratko Dogoše se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, 

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

 

 



 

Člani 2, 5. krog,  17 - 18. 9. 2011 

 

NK Radvanje : DTV Partizan Fram 

K – 74/1112 

 

Ekipo NK Radvanje 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 ZU-VIL Brunšvik Prepolje 

K -75/1112 

 

Izključenega igralca Krejač Damjan, NK Prepoelje, 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 – 76/1112 

 

Ekipo NK Prepolje se zaradi prejetih enega rdečega in petih rumenih kartonov na članski 

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

 

 

Mladina, 3. krog,  17 - 18. 9. 2011 

 

 

NK Paloma : Pesnica 

 

K - 77/1112 

 

Izključenega igralca Gornik Patrick, NK Paloma, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka, (v 61. 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 Fram/Rače : Miklavţ/Dobrovce 

K – 78/1112 

 

Ekipo NK Miklavţ/Dobrovce se zaradi prejetih šestih rumenih kartonov na mladinski tekmi, 

prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 20 € in prepozno oddanih 

izkaznic, prekršek po 24. členu v skladu z 8. čl. DP izreče opomin. Za oba prekrška se v 

skladu s 5 čl. DP izreče enotna kazen 20 €. 

 

 

NK Starše : Tezno MB 

 

K - 79/1112 

 

Izključenega igralca Visočnik Ţan, NK Tezno MB, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka, (v 42. 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. 

 

 

 



 

Kadeti, 3. krog,  17 - 18. 9. 2011 

 

NK Korotan/Fuţinar : Jurovski dol 

 

K - 80/1112 

 

Izključenega igralca Pernat Gregor, NK Jurovski dol, se zaradi nasilne igre (v 53. minuti 

je izvršil nasilen start, vendar nasprotnik ni bil zadet), 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 bila upoštevana oteţevalna okoliščina, saj igrišča ni zapustil športno. 

 

NK Radlje : Lenart 

K -81/1112 

 

Izključenega igralca Pak Mitja, NK Lenart, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (dvakrat spotikanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK Rače/Fram : Miklavţ/Dobrovce 

 

K - 82/1112 

 

Izključenega igralca Đuran Nino, NK Miklavţ/Dobrovce, se zaradi udarjanja (v 76. minuti 

je v sporu nasprotnega igralca s pestjo udaril v glavo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

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

 

K - 83/1112 

 

Izključenega igralca Gomilšek Gašper Izidor, Rače/Fram, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka, (v 51. 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. 

 

K -84/1112 

 

Izključenega igralca Robič Matej, NK Rače/Fram, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (vlečenja in ugovarjanja), 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 bila upoštevana oteţevalna okoliščina, saj igralec igrišča ni zapustil 

športno. 

 

K - 85/1112 

 

Izključenega igralca Bajrič Alen, NK Rače/Fram, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (odrivanje in ugovarjanje), 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 bila upoštevana oteţevalna okoliščina, saj igralec igrišča ni zapustil 

športno. 



 

K - 86/1112 

 

Funkcionar Pečnik Marjan, ki je bil trener ekipe NK Rače/Fram, se zaradi tega, ker je 

vstopil na igrišče in ţalil glavnega sodnika ter bil zato odstranjen s tehničnega prostora (v 51. 

minuti je pritekel na igrišče brez dovoljenja sodnika in začel protestirati na odločitev sodnika. 

Ob tem je sodnika še grobo ţalil), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in DP kaznuje s 

prepovedjo vodenja ekipe na štirih (4) zaporednih tekmah.  

 

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

Trener je prekršek storil naklepno, na tekmi kadetov, kjer bi moral dajati vzgled in biti vzor. 

Ob tem pa je po izključitvi oziroma zapuščanjem igrišča nadaljeval s kršitvijo. 

 

 

Starejši dečki, 3. krog,  17. 9. 2011 

 

NK Duplek : ZU-VIL Brunšvik 

 

K - 87/1112 

 

Ekipo NK Duplek se zaradi neizpolnjevanja obveznosti (nastopili samo z 10 igralci), 

prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP, kaznuje z opominom. 

 

NK Miklavţ/Dobrovce : NŠ D. Pekič Hoče 

K -88/1112 

 

Izključenega igralca Jagarinec Nejc, NK NŠ D. Pekič Hoče, se zaradi ponovljenega 

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

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

 

Člani 1, 4. krog, 10. 9. 2011 

 

NK Prepolje: Gostišče pri Antonu 

Zveza 

K -64/1112 

 

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

postopka zoper izključenega igralca Štrucl Andrej, NK Gostišče pri Antonu izdajam sklep 

s katerim zaradi kritiziranja sojenja (po končani tekmi se je napotil do glavnega sodnika, kjer 

je kršil disciplinska pravila predstavnik njegove ekipe in med tem tudi sam kritiziral sojenje, 

ko je hotel pomiriti predstavnika svoje ekipe), prekršek po 18. čl. DP v skladu z 8. čl. DP s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov in delegata ter zagovor igralca Štrucla. 

Iz poročil in zagovora izhaja, da je igralec storil prekršek in se zanj po tekmi in tudi v pisnem 

zagovoru opravičil.  

 

Zveza  

K -65/1011 

 

Na podlagi 28. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

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



katerim se postopek nadaljuje oziroma razširi zoper funkcionarja Pučko Danilo, NK Gostišče 

pri Antonu, ki je bil na tekmi v uradni vlogi maserja, zaradi suma, da je po končani tekmi ţalil 

sodnike. 

 

Prav tako se odpravi suspenz zoper funkcionarja Rokavec Stanislav, NK Gostišče pri Antonu, 

ki je bil na tekmi v uradni vlogi predstavnika kluba.  

 

 

Na podlagi zagovora, da kršitelj ni bil funkcionar (glej 2. čl. DP, ki za funkcionarje po DP 

šteje vse, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v nogometu), v uradni vlogi predstavnika kluba 

Rokavec Stanislav, ampak Pučko Danilo, ki je bil v uradni vlogi maserja (kot izhaja iz 

zapisnika), morajo sodniki in delegat v roku 3 dni dopolniti poročilo, predvsem v smislu, 

da pojasnijo postopek ugotavljanja identitete kršitelja oziroma morebitno napako v 

imenu in priimku prijavljenega kršitelja.  

 

V skladu s 30. členom ima pravico podati zagovor funkcionar Pučko Danilo, NK 

Gostišče pri Antonu, ki je bil na tekmi v uradni vlogi maserja, na katerega se razširi 

disciplinski postopek.  

 

Člani 2, 2. krog, 3. 9. 2011 

 

NK Prepolje : Rošnja Loka 

 

Zveza 

K -59/1112 

 

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

postopka zoper prijavljenega funkcionarja Kladnik Alojz, ki je bil na tekmi v uradni vlogi 

delegata in ni izpolnil obveznosti do MNZ Maribor (dovolil nastopati igralcu, ki na tekmi ni 

imel pravico nastopati.), izdajam sklep s katerim za prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. in 10 

čl. DP izrekam prepoved opravljanja funkcije za dobo enega (1) meseca. 

 

Ker je mogoče namen kaznovanja doseči na drug način se v skladu s 15. členom DP 

izvršitev kazni odloţi za dobo 3 mesecev, če storilec v tem času ne bo storil podobnega 

ali hujšega prekrška. Prav tako se kaznovanemu za pogojno odloţitev kazni nalaga 

dolţnost spremljanja izkušenega uradnega delegata, na dveh zaporednih krogih, da si 

pridobi potrebna znanja in izkušnje za opravljanje uradne vloge delegata.  

 

Za realizacijo sklepa poskrbi z delegiranjem namestnik vodje tekmovanj. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da je bil na hrbtni strani športne izkaznice vpisan 

zdravniški pregled, je pa manjkal pripis, da je sposoben nastopati za člane, kar delegat zaradi 

pomanjkanja znanja ali izkušenj ni upošteval.  

 

Člani 1 - 4. krog, 14. 9. 2011 

 

NK Fuţinar : Rače 

Zveza 

K -68/1112 

 

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

postopka zoper prijavljenega funkcionarja Pipenbaher Marko, NK Rače, ki je bil na 



tekmi v uradni vlogi predstavnika kluba in je po končani tekmi na igrišču in pred garderobami 

ţalil sodnike ter jim grozil (grozil po tekmi na igrišču in pred garderobami, da bo s sodniki 

fizično obračunal in jih ţalil), izdajam sklep s katerim za prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. 

in 10 čl. DP izrekam prepoved opravljanja funkcij za dobo enega (1) meseca, t.j. do 16. 

10. 2011. V izrek kazni se šteje čas, ko je bil kaznovani v suspenzu.  

 

 

Člani 2 -3. krog, 14. 9. 2011 

 

 

NK Radvanje : Prepolje 

Zveza 

K -60/1112 

 

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

postopka zoper prijavljenega funkcionarja Panikvar Franc, ki je bil v uradni vlogi 

trenerja NK Prepolje izdajam sklep s katerim zaradi ţalitev delegata (ko je izvedel, da 

delegat ne dovoli nastopiti igralcu, je odšel v prostor k delegatu in ga med ogovarjanjem 

ţalil), prekršek po 18. čl. DP v skladu z 8. čl. DP s prepovedjo vodenja ekipe na dveh (2) 

zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata in pisno opravičilo kaznovanega 

trenerja, ki prekršek obţaluje in se ga zaveda.  

 

Mlajši dečki  - »A1« 2. krog, 10. 9. 2011 

 

NK Ţelezničar MB : Marles hiše 

K -89/1112 

 

Ekipo NK Ţelezničar MB se zaradi neopravičenega izostanka s tekme mlajši dečki, prekršek 

po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 120 €. 

 

 

Starejši cicibani »A+B«  - 2. krog, 10. 9. 2011 

 

NK Tezno MB : Ţelezničar MB 

K - 90/1112 

 

Ekipo NK Ţelezničar MB se zaradi neopravičenega izostanka s tekme starejših cicibanov, 

prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 120 €. 

 

 

Mlajši cicibani – Koroška  - 1. krog, 7. 9. 2011 

 

NK KNK Fuţinar 1 : KNK Fuţinar 2  

 

K - 91/1112 

 

Ekipo NK KNK Fuţinar 2 se zaradi nastopa igralcev, ki niso imeli pravice nastopati 

(nastopali Kladnik Ţan, Kamenik Mikha in Kamenik Matic, ki so bili na dan tekme premladi), 

prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 



Mlajši cicibani – Koroška  - 2. krog, 10. 9. 2011 

 

NK Peca : Akumulator  

K - 92/1112 

 

Ekipo NK Akumulator se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati (nastopal 

Plešivčnik Jure, ki je bili na dan tekme prestar), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP 

kaznuje z opominom. 

 

Mlajši cicibani – 4, 2. krog, 10. 9. 2011 

 

NK Rogoza : Rače  

K -93/1112 

 

Ekipo NK Rače se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati (nastopal Pungartnik 

Luka, ki je bil na dan tekme premlad), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 

opominom. 

 

Mlajši cicibani – 3, 2. krog, 11. 9. 2011 

 

NK Tezno 2: ŠD Slivnica  

 

K - 94/1112 

 

Ekipo NK ŠD Slivnica se zaradi nastopa igralcev, ki niso imeli pravice nastopati (nastopali 

Benotič Luka, Horvat Ţan in Klemenčič Matej, ki so bili na dan tekme premladi), prekršek po 

24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 

Mlajši cicibani – 1, 2. krog, 11. 9. 2011 

 

NK Paloma : Pesnica  

K -95 /1112 

 

Ekipo NK Paloma se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati (nastopal Krist 

Mitja, ki je bil na dan tekme premlad), prekršek 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 

 

 

Maribor, 20. 9. 2011 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 


