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Maribor, 24. 10. 2012 

 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 9. krog, 20. – 21. 10. 2012 

NK AquaSystems Dogoše : Gost. Lobnik 

 

K  104/1213 

 

Igralec Simonič Drago, NK AquaSystems Dogoše, je bil izključen zaradi dveh opominov 

(protestiranje 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 in zaradi 

verbalne žalitve sodnika, kar je prekršek po 19. čl. DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje 

s prepovedjo nastopanja na treh zaporednih prvenstvenih tekmah. 

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih 

prvenstvenih tekmah.  

V 86. minuti, ob izključitvi je verbalno žalil sodnika in se od ograjenega dela igrišča oddaljil 

šele po posredovanju fizioterapevta in soigralcev.  

NK Cerkvenjak : Duplek 

K 105/1213 

 

Igralec Markuš Nejc, NK Duplek, je bil izključen zaradi nasilne igre, kar je prekršek po 19. 

členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 

prvenstvenih tekmah. 

V 36. minuti je med drsečim startom z nogo udaril v predel goleni nasprotnega igralca, ki je 

zato obležal na tleh. Intenziteta udarca je bila silovita, vendar je igralec lahko nadaljeval z 

igro.  

NK Miklavž : Jurovski dol 

K 106/1213 

 

NK Miklavž, 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 DTV Partizan Fram : KNK Fužinar 

K 107/1213 

KNK Fužinar, 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. 
 

 

 

Člani 2, 8. krog, 20. – 21. 10. 2012 

NK Marjeta : Kipertrans Hoče 

K 108/1213 

NK Kipertrans Hoče, 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 Rošnja Loka : Starše 

K 109/1213 

 

Igralec Demirovič Tadej, NK Starše, je bil izključen zaradi dveh opominov (ugovarjanje 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 tekmi. 
 

 

K  110/1213 

 

Igralec Šerdoner Uroš, NK Starše, je bil izključen zaradi dveh opominov (dvakrat 

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

prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

 

K 111/1213 

 

NK Starše, je na tekmi članov prejel sedem rumenih in dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. 

člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 100,00 € 

denarne kazni. 

 

 

K 112/1213 

 

Na podlagi 29. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Starše in Davorina Sela, 

sicer predsednika NK Starše, zaradi suma nešportnega vedenja, kar je prekršek po 24. in 25. 

čl. DP, kar naj bi storila s tem, ko sta skupaj z Aljažem Zajcem po končani tekmi pristopila do 

uradnih prostorov in hotela fizično obračunavati s sodnikom.  

 

V skladu z 31. členom DP se lahko NK Starše in predsednik Davorin Sel izjasnita v pisni 

obliki v roku 24 ur od objave sklepov.  

 

 



NK Remax Prepolje : Šentilj  

 

K 113/1213 

 

Igralec Velički Uroš, NK Šentilj, je bil izključen nasilne igre, kar je prekršek po 19. členu DP, 

se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) prvenstvenih ali 

pokalnih tekmah. 

V 26. minuti je močno odrinil nasprotnega igralca tako, da je ta padel po tleh. Pri tem ni prišlo 

do poškodbe zaradi česar je nasprotni igralec lahko nadaljeval z igro. 

 

K 114/1213 

 

Igralec Mlinarič Darin, NK Remax Prepolje, je bil izključen zaradi nasilne igre, kar je 

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

dveh (2) prvenstvenih tekmah. 

V 26. minuti je močno odrinil nasprotnega igralca tako, da je ta padel po tleh. Pri tem ni prišlo 

do poškodbe zaradi česar je nasprotni igralec lahko nadaljeval z igro. 

 

 

Mladina, 8. krog,  21. 10. 2012 

 

NK Pesnica/Kungota : Cerkvenjak 

 

K 115/1213 

 

Igralec Kresal Klemen je kljub prepovedi nastopanja, po sklepu K 97/1213 opravljal funkcijo 

maserja, kar je prekršek po 4. odstavku 8. čl. in 2. čl. DP in se kaznuje s prepovedjo 

nastopanja še na eni (1) prvenstveni tekmi (1+1=2). 

 

 

Kadeti, 8. krog, 20. 10. 2012 

NK Zlatoličje/Starše : Slivnica 

 

K 116/1213 

 

Igralec Prešuh Timotej, NK Zlatoličje/Starše, je bil izključen zaradi dveh opominov 

(ugovarjanje in spotikanje), 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 dečki, 7. krog, 20. 10. 2012 

NK ZU-VIL Brunšvik : Miklavž/Dobrovce 

 

K 117 /1213 

 

Igralec Wimberger Marvin, NK ZU-VIL Brunšvik, je bil izključen zaradi dveh opominov 

(dvakrat vlečenje), 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, 7. krog, 13. 10. 2012 

NK Rače : Starše/Marjeta 

 

K 118/1213 

 

Na podlagi 29. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Starše/Marjeta, zaradi 

suma igranja igralca, ki na tekmi ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek po 25. čl. DP, to naj 

bi storili s tem, ko je na tekmi za njih nastopil igralec štev. 7 Vrbanec Nino, ki na tekmi ni 

imel pravice nastopa. 

 

V skladu z 31. členom DP se lahko NK Starše/Marjeta izjasni v pisni obliki v roku 24 ur od 

objave sklepov. Ob tem mora v roku tri dni na MNZ Maribor dostaviti športno izkaznico 

Vrbanec Nina, s številko 87986.  

 

NK Rače mora podati podrobno pisno obrazložitev in v njej pojasniti zakaj je pod številko 7 v 

zapisnik vpisan igralec Poš Aljoša, NK Starše/Marjeta, zakaj sta bila na tekmi pod z isto 

številko dresa dva igralca in ali morda obstajajo fotografije spornih igralec. 

 

 

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 

 

 


