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Maribor, 28. 9. 2011 

 
 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 6. krog, 24 - 25. 9. 2011 

 

NK Lenart : A.B.T. Miklavţ 

K - 99/1112 

 

Izključenega igralca Kirbiš Matej, NK A.B.T. Miklavţ, se zaradi ţalitev glavnega sodnika 

(v 63. minuti je ţalil sodnika, ko je ta dosodil prekršek), 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 bila upoštevana oteţevalna okoliščina, ki izhaja iz poročil sodnika in 

delegata. Igralec igrišča ni zapustil športno saj je nadaljeval s kršitvijo, po končani tekmi pa je 

vstopil v prostore za sodnike in zahteval pojasnila za izključitev.  

 

K - 100/1011 

 

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

zoper funkcionarja Beranič Srečko, ki je bil na tekmi predstavnik NK A.B.T. Miklavţ, 

zaradi suma storitve prekrška po 23. čl. DP, ker obstaja sum, da je po končani tekmi v 

prostoru za sodnike grozil glavnemu sodniku in pomočniku sodnika, ţalil glavnega sodnika in 

ga z dlanjo udaril po ramenu od zadaj. 

 

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

 

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

 

K - 101/1011 

 

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

zoper igralca Lepej Damjan, NK A.B.T. Miklavţ, zaradi suma storitve prekrška po 23. čl. 

DP, ker obstaja sum, da je po končani tekmi pred prostori za sodnike grozil in ţalil glavnega 

sodnika. 

 

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

 

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

 

 



 

K – 102/1112 

 

Ekipo NK A.B.T. Miklavţ se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, 

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

 

K – 103/1112 

 

Ekipo NK Lenart se zaradi prejetih šestih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 

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

 

NK Rače : Starše 

K - 104/1112 

 

Izključenega igralca Gavrič Zoran, NK Starše, se zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 

zadetka, (v 72. minuti s prekrškom preprečil dosego zadetka), prekršek se po 18. čl., v skladu 

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

 

 

Člani 2, 6. krog,  24 - 25. 9. 2011 

 

NK Dela Ţ Jakob : Marjeta 

K - 105/1112 

 

Izključenega igralca Maher Gorazd, NK Dela Ţ Jakob, se zaradi nasilne igre, (v 90. 

minuti je v efektu po prekršku nad njim močno odrinil nasprotnega igralca z rokami v predel 

ramen) prekršek se 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 je bil prekršek 

storjen v efektu kot reakcija na nešportni prekršek storjen nad njim. 

 

NK Duplek : Peca 

K - 106/1112 

 

Izključenega igralca Dobaja Marko, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

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

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

 

NK Prepolje : Šentilj 

K - 107/1112 

 

Izključenega igralca Kikl Martin, NK Šentilj, se zaradi ţaljivega komentiranja sojenja, (v 

87. minuti je ţaljivo komentiral sojenje, ker sodnik ni dosodil kota, ko je ţoga zapustila 

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

eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

 

 

 

 



NK Rošnja Loka : Radvanje 

 

K - 108/1112 

 

Izključenega igralca Malek Miro, NK Rošnja Loka, se zaradi nasilne igre, (v 80. minuti je 

od zadaj izvršil nasilen start in v višini koleni zadel nasprotnika) prekršek se po 18. čl., v 

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

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da se je igralec takoj 

opravičil. 

 

K - 109/1112 

 

Izključenega igralca Horvat Matej, NK Radvanje, se zaradi tega, ker je ţalil sodnika in 

jima grozil s fizičnim obračunom (v 87. minuti je ţalil in grozil glavnemu sodniku in 

njegovemu pomočniku, zaradi česar ga je glavni sodnik izključil z rdečim kartonom. Na 

izključitev je reagiral nesprejemljivo, saj se je postavil »nos na nos« do glavnega sodnika, 

zaradi česar so reagirali soigralci in mu nadaljevanje kršitve preprečili.), prekršek po 23. čl., v 

skladu z 8. in 9 čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah.   

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteţevalna okoliščina, saj je kaznovani ob zapuščanju 

igralne površine slekel dres. Prav tako pa je po končani tekmi ponovno stopil pred sodnike da 

jim je zaprl pot, ko so ti odhajali v garderobe, vendar mu je nadaljevanje te kršitve preprečil 

njegov trener. 

 

 

Mladina, 4. krog,  24. – 25. 9. 2011 

 

NK Miklavţ/dobrovce : Paloma 

K - 110/1112 

 

Izključenega igralca Gashi Labinot, NK Miklavţ/Dobrovce, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka, (v 87. je s prekrškom preprečil dosego zadetka) prekršek se po 18. 

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

 

NK Pesnica : Starše  

K – 111/1112 

 

Ekipo NK Starše se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (15. minut prepozno oddali 

izkaznice in tekmo igrali samo z 10 igralci), prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 

opominom. 

 

K – 112/1112 

 

Ekipo NK Pesnica se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (fizioterapevt in trener sta 

v 50 minuti zapustila tehnični prostor. Trener se je vrnil v 85 minuti, fizioterapevt pa se sploh 

ni več vrnil ), prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 

 

 

 

 



Kadeti, 4. krog,  24 - 25. 9. 2011 

 

NK Jurovski dol : Radlje 

K - 113/1112 

 

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

javni opomin (ugovarjanja in brezobzirne igre), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

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

 

 

Starejši dečki 2, 4. krog,  24 - 25. 9. 2011 

 

NK Prevalje : Pohorje 

K - 114/1112 

 

Izključenega igralca Ferk Simon, NK Pohorje, se zaradi nasilne igre (V 55. minuti je kot 

vratar v borbi za ţogo, v skoku udaril nasprotnega igralca ), 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 tudi izhaja, da se je izključeni 

igralec opravičil za prekršek in ga ni storil namerno.  

 

NK Gostišče pri Antonu : Paloma 

K - 115/1112 

 

Izključenega igralca Lovrec Vasja, NK Gostišče pri Antonu, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 

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

 

K - 116/1112 

 

Funkcionar Perkovič Gorazd, ki je bil trener ekipe NK Gostišče pri Antonu, se zaradi 

tega, ker je ţaljivo komentiral sodniške odločitve in bil zato odstranjen s tehničnega prostora 

ter zaradi ţalitev sodnika ob odhodu z igrišča (v 52. minuti je začel ţaljivo komentirati 

sodniške odločitve na kar je bil pred tem ţe opozorjen. Zato ga je sodnik odstranil s 

tehničnega prostora. Med zapuščanjem igrišča pa je sodnika še ţalil), prekršek po 23. čl., v 

skladu z 8. in DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na štirih (4) zaporednih tekmah.  

 

Pri izreku kazni so bile upoštevane oteţevalne okoliščine, ki izhajajo iz poročila sodnika.  

Trener je prekršek storil naklepno, na tekmi starejših dečkov, kjer bi moral dajati vzgled in 

biti vzor. Ob tem pa je po izključitvi oziroma zapuščanjem igrišča nadaljeval s kršitvijo. 

 

 

Starejši cicibani »A+B«  - 4. krog, 25. 9. 2011 

 

NK Miklavţ/Dobrovce : Ţelezničar MB 

K - 117/1112 

 

Ekipo NK Ţelezničar MB se zaradi neopravičenega izostanka s tekme starejših cicibanov, 

prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 200 €. 

 



Pri izreku kazni je bila upoštevana oteţevalna okoliščina, saj je bil klub za istovrstni prekršek 

ţe kaznovan oziroma so ga storili ţe drugič.  

 

 

Člani 1, 5. krog, 17. 9. 2011 

 

NK Korotan : Vratko Dogoše 

 

K - 118/1011 

 

Na podlagi prijave NK Dogoše in vodstva tekmovanja se v skladu z 28. čl. DP uvede 

disciplinski postopek zoper funkcionarja Vrtovšek Drago, ki je bil na tekmi delegat, 

zaradi suma storitve prekrška po 23. čl. DP, ker obstaja sum, da je v zapisnik napačno vpisal 

igralca Tratnjek Uroša (vpisati bi moral Tratnjek Klemen, ki ima športno izkaznico z eno 

številko razlike od vpisanega igralca), ki je istočasno igral tekmo za mladino v Jurovskem 

dolu (razvidno iz zapisnika o tekmi, saj je tam dosegel zadetek).  

 

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

 

 

Člani 2, 4. krog, 10. 9. 2011 

 

NK Prepolje : Gostišče pri Antonu 

 

Zveza 

K -64/1011 in K – 65/1112  

 

Na podlagi 28. čl. DP v povezavi s sklepoma disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

postopka zoper funkcionarja Rokavec Stanislav, NK Gostišče pri Antonu in razširitve 

postopka proti Pučko Danilo, NK Gostišče pri Antonu izdajam sklep s katerim se postopek 

nadaljuje oziroma za popolno ugotovitev dejanskega stanja izvede soočenje. 

 

V tej povezavi bo posredovano posebno vabilo na soočenje v prostorih MNZ Maribor.  

 

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pritoţbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritoţbe in nakazana na TRR MNZ Maribor, št. 

04515-0000616361.  Zoper izrečene disciplinske kazni je dovoljena pritoţba v roku tri dni /3/ 

od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM in 69. čl. TP NZS/.O pritoţbi 

zoper sklepe odloča komisija za pritoţbe in predpise MNZ Maribor. Pritoţba je pravočasna, 

če je oddana zadnji dan pritoţbenega roka in priporočeno po pošti 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 

 
 
 


