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Maribor, 23. 5. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 23. krog, 19. – 20. 5.  2012 
 

NK Jurovski dol : Starše 

K - 339/1112 

 

Izključenega igralca Nahberger Denis, NK Starše, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka (V 23. minuti je s prekrškom preprečil dosego zadetka), prekršek po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  

 

NK Korotan : Rače 

K - 340/1112 

 

Izključenega igralca Vidovič Luka, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (ugovarjanje in 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 žalitev pomočnika sodnika (po izključitvi verbalno žalil pomočnika sodnika) prekršek 

se 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 prepovedi igranja na štirih (4) zaporednih 

tekmah. 

 

K - 341/1112 

 

Ekipo NK Rače 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 €. 

 

 

Člani 2, 23. krog, 19. – 20. 5.  2012 

 

NK ZU-VIL Brunšvik : Gostišče pri Antonu 

K - 342/1112 

 

Izključenega igralca Firbas Dejan, NK Gostišče pri Antonu se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in vlečenje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

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

 

 



NK Kipertrans Hoče : Akumulator 

K - 343/1112 

 

Izključenega igralca Perko Filip, NK Kipertrans Hoče, se zaradi udarjanja (V 72. minuti je 

z rokami na tla podrl nasprotnega igralca, ko je nad njim storil grob prekršek.), 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 delegata in sodnika iz katerih izhaja, da je bil 

prekršek storjen kot reakcija na grob prekršek storjen nad njim. 

 

K - 344/1112 

 

Izključenega igralca Šipek Jani, NK Akumulator, se zaradi nasilne igre (V 72. minuti je z 

v borbi za žogo s hrbtne strani storil grob prekršek nad nasprotnim igralcem.), prekršek po 18. 

čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih 

tekmah.  

NK Šentilj : Radvanje 

K - 345/1112 

 

Izključenega igralca Kikl Domen, NK Šentilj se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (brezobzirna in nešportno obnašanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

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

 

K - 346/1112 

 

Izključenega igralca Kerec Darijan, NK Radvanje se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (brezobzirna in nešportno obnašanje), 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 igralec igrišča ni 

zapustil športno, saj je po izključitvi ugovarjal in komentiral sojenje.  

 

K - 347/1112 

 

Izključenega igralca Horvat Matej, NK Radvanje se zaradi udarjanja sodnika (V 93. 

minuti je po končani tekmi prišel na igrišču do glavnega sodnika se z njim rokoval in ga z 

dlanjo udaril v trebuh ter verbalno grozil sodniku, da bo fizično obračunal), prekršek po 18. 

čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas petih (5) let, t.j. do 

20. 5. 2017.  

 

Pri izreku kazni so bila upoštevana poročila vseh sodnikov in delegata iz katerih izhaja, da je 

bil storjen opisan prekršek. 

 

K – 348/1112 

 

Ekipo NK Radvanje se zaradi dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v 

skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

 

 

 



Mladina, 19. krog, 19. – 20. 5.  2012 

 

NK Kovinar Tezno : Peca 

K -349/1112 

 

Ekipo NK Kovinar Tezno se zaradi petih rumenih kartonov na mladinski tekmi, prekršek po 

22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 20 €. 

 

NK Paloma : Korotan 

K - 350/1112 

 

Izključenega igralca Ferk Rok, NK Paloma, se zaradi udarjanja - nasilne igre (V 87. minuti 

je z rokami v prsa odrinil nasprotnega igralca tako, da je ta padel na tla), prekršek po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  

 

K - 350/1112 

 

Izključenega igralca Baltič Mirsad, NK Korotan, se zaradi udarjanja - nasilne igre (V 87. 

minuti je z rokami v prsa odrinil nasprotnega igralca tako, da je ta padel na tla), prekršek po 

18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 

tekmah.  

 

NK Starše : Gostišče pri Antonu 

 

K - 351/1112 

 

Na podlagi pisne prijave delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper 

igralca, ki ga je NK Gostišče pri Antonu prijavilo za tekmo pod imenom Kresal Klemen,  

zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, ker je poskušal nastopiti na tekmi, na kateri ni 

imel pravice nastopa. 

 

Prijavljeni igralec ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor in 

sporočiti svojo identiteto.  

 

Glavni sodnik in pomočnika sodnika naj napišejo poročilo o svojih ugotovitvah.  

 

Delegat naj dopolni poročilo s tem, da pojasni, če je bila ugotovljen identiteta osebe, ki se je 

izdajala za Kresal Klemna oz. kako bi se dalo ugotoviti identiteto kršitelja. Pojasni naj tudi, 

kaj je izjavil prijavljeni igralec, ki ni imel pravice nastopa in kako sta reagirala na prepoved 

nastopanja igralec in trener, ki je za tekmo prijavil igralca v postopku.  

 

K - 352/1112 

 

Na podlagi pisne prijave delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper 

NK Gostišče pri Antonu, zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, ker je NK poskušal 

nastopiti na tekmi z igralcem Kresal Klemnom, ki ni imel pravice nastopa. 

 

Prijavljeni NK ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  

 

 

 

 



K - 353/1112 

 

Na podlagi pisne prijave delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper 

funkcionarja Maguša Janko, NK Gostišče pri Antonu, ki je bil na tekmi trener ekipe, 

zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, ker je pred tekmo predal netočne podatke o 

igralcu, ki je poskušal nastopiti in se je izdajal pod imenom Kresal Klemen, ta igralec pa ni 

imel pravice nastopa. 

 

Prijavljeni funkcionar ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  

 

 

Kadeti 19. krog, 19. – 20. 5.  2012 

 

NK Radlje : ZU-VIL Brunšvik 

K - 351/1112 

 

Izključenega igralca Založnik Davorin, NK Radlje se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

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

 

 

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

 

NK Marles hiše : Dela Ž Jakob 

K - 352/1112 

 

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 - 353/1112 

 

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. 

 

 

Mladina, 16. krog, 21.  5.  2012 

 

NK Pesnica : Kovinar Tezno 

K -354/1112 

 

Igralec  RIBIČ Vanja NK Kovinar Tezno je v 19. krogu (16. 5. 2012)  prejel  četrti rumeni 

karton, zato je imel po 20. čl. DP MNZM prepoved igranja ene tekme na prvi naslednji 

prvenstveni tekmi. Igralec je nastopal na zaostali tekmi 16. kroga (21. 5. 2012),  prekršek se  

po 18. čl, v zvezi z zadnjim odstavkom 8. čl. DP,  kaznuje s prepovedjo  nastopanja še na 

eni (1) zaporedni tekmi. (1+1=2). 

 



 

 

 

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 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 

 


