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Maribor, 25. 4. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

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

 
 

NK Pobrežje Gradis : A.B.T. Miklavž 

K - 282/1112 

 

Izključenega igralca Šabotić Semir, NK Pobrežje Gradis, se zaradi nasilne igre (v 92. 

Minuti je v borbi za žogo s komolcem zadel nasprotnega igralca v predel vratu), prekršek po 

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

tekmah.  

NK Lenart : Gostilna Lobnika Slivnica 

 

K - 283/1112 

 

Na podlagi poročila in prijave sodnika ter delegatke se v skladu z 28. čl. DP uvede 

disciplinski postopek zoper funkcionarja Tomažič – Šeruga Miran, ki je bil trener NK 

Gostilna Lobnik Slivnica, zaradi suma storitve prekrška po 23. čl. DP, ker je po končani 

tekmi protestiral zoper odločitve sodnika in ga žalil (Po končani tekmi naj bi vse do garderob 

protestiral na sodniške odločitve in žalil sodnike). 

 

Prijavljeni trener ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor. Do 

izreka kazni se prijavljenega trenerja v skladu s 33. členom DP suspendira in prepove 

opravljanje funkcij.  

 

Sodniki in delegatka morajo v roku 3 dni dopolniti poročila s konkretnim opisom načina 

oziroma vsebine protestiranj in  žalitev.  

 

 

NK Fužinar : Starše 

 

K - 284/1112 

 

Izključenega igralca Čapelnik Žana, NK Fužinar, 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 Železničar MB : Rače 

 

 

K -285/1112 

 

Ekipo NK Železničar MB se neizobešene zastave MNZ Maribor na članski tekmi, prekršek 

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

 

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

 

NK Prepolje : ZU-VIL Brunšvik 

K - 286/1112 

 

Izključenega igralca Glavica Jan, NK Prepolje, 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. 

 

Kaznovani igralec  Drevenšek Domen, NK Prepolje  je kljub prepovedi (4 RU) opravljal 

funkcijo fizioterapevta na članski tekmi 18. kroga,  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). 

 

NK Duplek : Šentilj  

K – 287/1112 

 

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

postopek zoper funkcionarja Hanžič Samo, ki je bil predstavnik NK Šentilj, zaradi suma 

storitve prekrška po 23. čl. DP, ker bil med tekmo odstranjen s tehničnega prostora zaradi 

protestiranja na odločitve sodnika (Po odstranitvi je s kršitvijo nadaljeval). 

 

Prijavljeni predstavnik ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni 

zagovor. Do izreka kazni se prijavljenega predstavnika v skladu s 33. členom DP suspendira 

in prepove opravljanje funkcij.  

 

Mladina, 14 krog, 15. 4. 2012 

 

 

NK Peca : Korotan/Prevalje  

K - 288/1112 

 

Na podlagi prijave vodje tekmovanja se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek 

zoper funkcionarja Vrstovšek Drago, ki je bil delegat na tekmi, zaradi suma storitve 

prekrška po 23. čl. DP, ker ni izpolnil dolžnosti v povezavi s tekmo oziroma svojo funkcijo.  

 

Prijavljeni delegat ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor v  

katerem naj pojasni ali je opravil identifikacijo igralcev pred tekmo in zagotovil, da so bili 

identificirani igralci vpisani v zapisnik, ki ga je dal v podpis sodnikom in predstavnikom 

kluba. Pojasni naj tudi ali je prvo stran zapisnika primerjal s športnimi izkaznicami.  

 

Do izreka kazni se prijavljenega delegata v skladu s 33. členom DP suspendira in prepove 

opravljanje funkcij.  



 

NK Peca in Korotan/Prevalje naj v roku treh dni podata izjave o domnevni kršitvi. Iz izjav naj 

izhaja kako in kdaj je bila opravljena identifikacija igralcev, v kakšnih okoliščinah je bil 

podpisan zapisnik in predvsem dejstvo ali bi lahko predstavnika, ki sta podpisala zapisnik ob 

tem ugotovila napako v zapisniku oziroma ali lahko jamčita za točnost zapisnih podatkov v 

zapisniku. NK Korotan/Prevalje naj se izjasni še kdo in kdaj je delegatu predal prijavo ekipe 

(izpisana ročno na obrazcu MNZ Maribor) za tekmo na podlagi katere je bila sestavljena prva 

stran zapisnika.  

 

 

Mladina, 15 krog, 22. 4. 2012 

 

NK Marles hiše : Peca 

K – 287/1112 

 

Izključenega igralca Štampar Luka, NK Marles hiše, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka (v 88. minuti je s prekrškom na robu kazenskega prostora 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. 

 

NK Starše : Pesnica 

K - 288/1112 

 

Izključenega igralca Žnuderl Jernej, NK Pesnica, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

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

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

 

NK Paloma : Miklavž/Dobrovce 

 

K - 289/1112 

 

Izključenega igralca Ferk Roka, NK Paloma, je v borbi za žogo brcnil v nogo nasprotnega 

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

dveh (2) zaporednih tekmah.  

 

Igralec se je takoj opravičil in športno zapustil igrišče. 

 

 

Kadeti, 15 krog, 22. 4. 2012 

 

 

NK Kovinar Tezno : Miklavž/Dobrovce 

 

K - 290/1112 

 

Izključenega igralca Korber Marko, NK Kovinar Tezno, 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 dveh (2) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana nešportni odhod z igrišča 

 

 



NK Radlje : Jurovski dol 

 

K - 291/1112 

 

 

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

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

 

Sodnik in NK Jurovski dol pa naj v roku treh dni dopolnijo prijavo s poimensko navedbo prič, 

ki bodo lahko potrdile navedbe v prijavi, v nadaljevanju disciplinskega postopka. Sodnik naj 

tudi opiše kdaj in kako je opravil identifikacijo spornega igralca oziroma kako je ugotovil 

kršitev.  

 

 

Starejši cicibani – 1 , 8 krog, 17. 4. 2012 

 

 

NK AJM Kungota : Jurovski dol 

 

K - 293/1112 

 

Ekipo Jurovski dol se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati (nastopal Demšar 

Kevin, ki na dan tekme še ni dopolnil 7 let - premlad ), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP 

kaznuje z opominom. 

 

 

  

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 

 

 

 


