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Maribor, 26. 9. 2012 

 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 5. krog, 22. – 23. 9. 2012 

NK Rače : Gost. Lobnik Slivnica  
K 61/1213 

 

Igralec Božnik Adam, NK Gostilna Lobnika Slivnica, 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 ali pokalnih tekmah. 

V 85. minuti je izvedel nasilni start z visoko dvignjeno nogo v predel pasu proti nasprotnemu 

vratarju. 

 

K 62/1213 

 

NK Rače, je na tekmi članov prejel sedem rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. Na 

podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € denarne kazni. 

 

Uradna oseba Danilo Ferlič, NK Gostilna Lobnik Slivnica, ki je bil na tekmi v vlogi 

predstavnika ekipe, je bil odstranjen s tehničnega prostora zaradi groženj in žalitev sodniku, 

kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo sodelovanja 

v vseh z nogometom povezanih dejavnostih za dobo enega (1) meseca, t. j. do 23. 10. 2012. 

V 76. minuti je verbalno grozil in žalil pomočnika sodnika in s kršitvijo nadaljeval po tem, ko 

ga je glavnik sodnik odstranil s tehničnega prostora. 

NK Kungota - Duplek 

K 63/1213 

 

Igralec Ul Matjaž, NK Kungota, je bil izključen zaradi dveh opominov (vlečenje in 

odrivanje), 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 64/1213 

 

Igralec Petrinec Danijel, NK Kungota, je bil izključen zaradi dveh opominov (brezobzirna 

igra in oviranje izvedbe prostega udarca), 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 65/1213 

 

Igralec Mulec Aljaž, NK Duplek, je bil izključen zaradi dveh opominov (brezobzirna igra in 

simuliranje), 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. 

 

K 66/1213 

 

NK Kungota, je na tekmi članov prejela dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na 

podlagi tretje alineje prvega odstavka 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 

 

 

Člani 2, 4. krog, 22. – 23. 9. 2012 

NK Akumulator - Pobrežje Gradis 
K 67/1213 

 

Igralec Hankić Amir, NK Pobrežje Gradis, je bil izključen zaradi dveh opominov (dvakrat 

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. 

NK Remax Prepolje - Marjeta  

K 68/1213 

 

NK Remax Prepolje, 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. 

 

K 69/1213 

 

Uradna oseba Panikvar Franc, NK, Remax Prepolje, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, je bil 

odstranjen s tehničnega prostora zaradi protestiranja in ugovarjanja, kar je prekršek po 24. 

členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega 

tehničnega prostora na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

K 70/1213 

 

Uradna oseba Ornik Iztok, NK, Marjeta, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika kluba, je bil 

odstranjen s tehničnega prostora zaradi protestiranja in ugovarjanja, kar je prekršek po 24. 

členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega 

tehničnega prostora na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

K 711213 

 

Uradna oseba Pečnik Aleš, NK, Marjeta, ki je bil na tekmi v vlogi fizioterapevta, je bil 

odstranjen s tehničnega prostora zaradi protestiranja in ugovarjanja, kar je prekršek po 24. 

členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega 

tehničnega prostora na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

 



Mladina, 4. krog, 22. 9. 2012 

NK Lenart - KNK Fužinar  

K 72/1213 

 

Igralec Kučej Nino, KNK Fužinar, je bil izključen zaradi dveh opominov (brezobzirna igra in 

izgubljanje igralnega časa), 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. 

NK Pesnica/Kungota - Radlje  

 

K 73/1213 

 

Igralec Mravljak Matej, NK Pesnica/Kungota, je bil izključen zaradi dveh opominov 

(brezobzirna igra in ugovarjanje), 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. 

NK Korotan Prevalje - Kovinar Tezno  

K 74/1213 

 

Igralec Lah Jan, NK Kovinar Tezno, je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 

zadetka, 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. 

NK Marles hiše : Cerkvenjak  

 

POPRAVEK, K 75/1213 

 

Na podlagi 29. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Limbuš Pekre, zaradi suma 

nešportnega vedenja gledalcev oz. navijačev, kar je prekršek po 25. čl. DP, kar naj bi storili s 

tem, ko so njihovi navijači med tekmo na rob igrišča vrgli več petard, med katerimi je bila ena 

dimna.  

 

V skladu z 31. členom DP se lahko NK Limbuš Pekre izjasni v pisni obliki v roku 24 ur od 

objave sklepov.  

 

Glavni sodnik in delegat morajo v roku treh dni dostaviti podrobno poročilo o incidentu.  

 

 

Starejši cicibani A-1, 3. krog, 14. 9. 2012 

 

NK Duplek : Paloma  

ZVEZA 

K 57/1213 

 

Uradna oseba Tomaž Vršič, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja NK Duplek, se zaradi dajanja 

netočnih podatkov v prijavi ekipe za nastop na tekmi (Na tekmi, ki jo je vodil kot trener in 

edina uradna oseba NK Duplek, je nastopil igralec številko 7, ki ni imel pravice nastopiti s 

čemer je spravil v zmoto uradne osebe na tekmi in ravnal nešportno), prekršek po 24. členu, 



na podlagi 8. in 10. čl. DP izreče kazen prepoved sodelovanja  v vseh z nogometom, 

povezanih dejavnostih za dobo pet (5) mesecev, t.j. 22. 2. 2013. 

 

Prav tako je potrebno poudariti, da takšno ravnanje trenerja ni sprejemljivo in pomeni hujšo 

kršitev Disciplinskega pravilnika. Pri izreku kazni je bilo upoštevano tudi priznanje prekrška 

in druge okoliščine, ki so bile ugotovljene med disciplinskim postopkom.  

 

ZVEZA 

K -577/1112 

 

Ekipo NK Duplek se zaradi igranja igralca s številko 7, ki na tekmi ni imel pravice nastopati, 

prekršek po 25 čl., v skladu z 8. čl. DP, kaznuje s 100 € denarne kazni.  

 

Takšno ravnanje NK je nesprejemljivo in pomeni hujšo kršitev Disciplinskega pravilnika. 

Klubi so odgovorni za ravnanja njihovih predstavnikov, saj ti delujejo v imenu kluba.  

 

Starejši dečki 2, 4. krog, 22. 9. 2012 

NK Šentilj  : Paloma 

K 76/1213 

 

Na podlagi 29. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Šentilj, ki ni organiziral 

tekme.  

 

V skladu z 31. členom DP se lahko NK Šentilj izjasni v pisni obliki v roku 24 ur od objave 

sklepov.  

 

 

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 

 

 

 


