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Maribor, 2. 5. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 19. krog, 28. – 29. 4.  2012 
 

NK A.B.T. Miklavž : Lenart 

K - 295/1112 

 

Izključenega igralca Lepej Damjan, NK A.B.T. Miklavž, 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. 

 

NK Radlje : AquaSystems Dogoše 

K  296/1112 

 

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

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

 

NK Starše : Rače 

K - 297/1112 

 

Izključenega igralca Gavez Žiga, NK Starše, se zaradi žalitev in groženj sodniku (V 74. 

minuti je verbalno žalil glavnega sodnika, zaradi česar ga je sodnik izključil. Po izključitvi pa 

je sodniku še grozil, da bo z njim obračunal po tekmi.), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

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

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da je Gavez  

najprej žalil sodnika in mu zatem še grozil, po končani tekmi pa se je prišel opravičiti 

sodniku. 

 

K - 298/1112 

 

Odstranjen funkcionar Lešnik Bojan, ki je bil predstavnik NK Starše, se zaradi žalitve 

sodnika (V 72. minuti je s tehničnega prostora verbalno žalil sodnika, da nima pojma …, 

zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora), za prekršek po 23. čl. DP v skladu z 

8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja funkcij za dobo enega (1) meseca, t. j. 

do 28. 5. 2012.  

 

 

 

 



K - 299/1112 

 

Izključenega igralca Gregorc Tadej, NK Rače, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 

zadetka (v 50. minuti je s prekrškom zaustavil nasprotnega igralca v čisti situaciji za dosego 

zadetka), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 

eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

K – 300/1112 

 

Ekipo NK Starše se zaradi petih rumenih in enega rdeča kartona na članski tekmi, prekršek 

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

 

 

K - 301/1112 

 

Na podlagi pisne prijave sodnika in delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski 

postopek zoper igralca Jeranovič Sebastijan, NK Rače, zaradi suma storitve prekrška po 

18. čl. DP, ker naj bi verbalno žalil sodnika (po končani tekmi je pristopil do glavnega 

sodnika in dejal, da nima pojma, naj se gre raje tuširat,…). 

 

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

 

V skladu s 33. in 34. členom se prijavljenemu igralcu izreka suspenz. 
 

 

Pomočnika sodnika naj napišeta poročilo o svojih ugotovitvah.  

 

 

 

 

Člani 1, 18. krog, 20. – 21. 4.  2012 

 

NK Lenart : Gostilna Lobnika Slivnica 

ZVEZA 

K - 283/1112 

 

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

postopka zoper funkcionarja Tomažič – Šeruga Miran, ki je bil trener NK Gostilna 

Lobnik Slivnica, izdajam sklep s katerim se zaradi žalitve sodnika po končani tekmi (Po 

končani tekmi je na igrišču pristopil do glavnega sodniška in ga verbalno žalil, da nima pojma 

o sojenju, da je nepoštenjak in da jih je namerno okradel), za prekršek po 23. čl. DP v skladu 

z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na treh (3) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano dopolnjeno poročilo glavnega sodnika in delno tudi 

zagovor, ki ga je podal NK Gostilna Lobnik Slivnica. Prav tako je bila upoštevana 

predkaznovanost za podoben prekršek, ki je bila izrečena s sklepom številka 268/1011, dne 

12. 4. 2011, ko je grozil glavnemu sodniku.  

 

 

 

 



Člani 2, 19. krog, 28 - 29. 4.  2012 

 

NK Marjeta : Dela Ž Jakob 

K - 302/1112 

 

Izključenega igralca Knuplež Andreas, 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. 

 

 

NK Radvanje : Rošnja Loka 

K - 303/1112 

 

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

skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 

 

Člani 2, 18. krog, 20. – 21. 4.  2012 

 

NK Duplek : Šentilj  

ZVEZA 

K  - 287112 

 

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

postopka zoper funkcionarja Hanžič Samo, ki je bil predstavnik ekipe NK Šentilj, 

izdajam sklep s katerim se zaradi neizpolnjevanja dolžnosti pri organizaciji tekme (Med 

tekmo je protestiral na odločitve sodnika, ki ga je zaradi tega odstranil s tehničnega prostora. 

Ob zapuščanju tehničnega prostora se je vedel nešportno, saj je brcnil v plastenko.), za 

prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. in 10, čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja funkcij 

za čas enega (1) meseca, t.j. do 20. 5. 2012. 

 

 

Mladina, 14 krog, 15. 4. 2012 

 

 

NK Peca : Korotan/Prevalje  

 

ZVEZA 

K - 288/1112 

 

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

postopka zoper funkcionarja Vrstovšek Drago, ki je bil delegat na tekmi, izdajam sklep s 

katerim se zaradi neizpolnitve dolžnosti pri organizaciji tekme (Delegat ni zagotovil točnosti 

podatkov na 1. strani zapisnika o tekmi o igralcu Baltič Mirsadu, ki je bil naveden v prijavi 

ekipe za tekmo, katero je delegatu pred tekmo pravilno predložil NK Korotan/Prevalje), za 

prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja funkcije za 

dobo enega (1) meseca, t.j. do 15. 5. 2012. 

 

Pri izreku kazni so bila upoštevana dopolnjena poročila oziroma izjave. 

 

Prav tako je bila upoštevana predkaznovanost za podoben prekršek, ki je bila izrečena s 

sklepom številka 118/1112, z dne 5. 10. 2011, ko prav tako ni zagotovil točnosti podatkov.  

 



 

Kadeti, 15 krog, 22. 4. 2012 

 

NK Jurovski dol : Radlje 

 

ZVEZA 

K -291/1112 

 

Na podlagi pisne prijave sodnika in NK Jurovski dol se v skladu z 28. čl. DP vodi 

disciplinski postopek zoper NK Radlje, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker naj 

bi na tekmi nastopil igralec, ki ni imel pravice nastopiti (na tekmi naj bi v prvem polčasu 

nastopil Pušpan Žan, dejansko pa je pod njegovim imenom nastopil Mravljak Jernej, katerega 

so osebno prepoznali, sicer tudi kot sošolca s srednje gradbene šole v Mariboru). 

 

Prijavljeni klub je v skladu s 30. čl. DP podal zagovor.  

 

Sodnik in NK Jurovski dol prijave nista dopolnila s poimensko navedbo prič, ki bodo 

lahko potrdile navedbe v prijavi.  

 

Zaradi tega ponovno naročam, da naj sodnik opiše kdaj in kako je opravil identifikacijo 

spornega igralca oziroma kako je ugotovil kršitev. NK Jurovski dol pa naj navede podatke o 

pričah, da se bo lahko nadaljeval postopek.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 


