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Maribor, 30. 10. 2012 

 

 

 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 10. krog, 27. – 28. 10. 2012 

NK Duplek : Partizan Fram 
 

K 122/1213 

 

Igralec Velikonja Matjaž, NK Duplek, je bil izključen zaradi dveh opominov (vlečenje 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 123/1213 

 

Igralec Fras Željko, NK Partizan Fram, je bil izključen zaradi dveh opominov (vlečenje 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 124/1213 

NK Duplek, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in en rdeč karton , kar je kršitev 

22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 

€ denarne kazni. 

 

K 125/1213 

NK Partizan Fram, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov in en rdeč karton , kar je 

kršitev 22. člena DP. Na podlagi druge alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni 

plačati 62,00 € denarne kazni. 
 

 

 

 



NK Kungota : Železničar MB 
 

K 126/1213 

 

Igralec Bračko Žan, NK Železničar MB, je bil izključen zaradi dveh opominov (medsebojno 

odrivanje in udarjanje žoge po sodnikovem pisku), 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 127/1213 

NK Kungota, 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, 9. krog, 27. – 28. 10. 2012 

NK Šentilj : Marjeta 

K 128/1213 

 

Igralec Janžekovič Damjan, NK Šentilj, 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 86. minuti je med skokom s pestjo zamahnil proti obrazu nasprotnega igralca. Pri tem ni 

prišlo do udarca oziroma poškodbe zaradi česar je nasprotni igralec nadaljeval z igro. 

 

K 129/1213 

 

Uradna oseba Goljat Darko, NK, Marjeta, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, je bil odstranjen s 

tehničnega prostora zaradi ponovnega 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. 

 

 

 

Člani 2, 8. krog, 20. – 21. 10. 2012 

 

ZVEZA 

K 112/1213 

 

Na podlagi 29. člena DP se vodi 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 je sicer predsednik podal izjavo iz katere izhaja, da ima več prič, ki 

so bili prisotni dogodku pred uradnimi prostori in so pripravljeni pričat. V tej povezavi mora 

predsednik Sel v roku 3 dni izjavo dopolniti s podatki (ime in priimek priče) ter podatki kako 

je možno pridobiti njihovo izjavo oziroma jih vabiti na disciplinsko obravnavo.  

 

 



 

Mladina, 9. krog, 28. 10. 2012 

NK Marles hiše : Lenart 

K 130/1213 

 

Igralec Pisanec Jure, NK Marles hiše, 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. 

 

K 131/1213 

 

Igralec Kranvogel Sašo, NK Lenart, 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 tekmi. 

 

Starejši cicibani, 7. krog, 13. 10. 2012 

NK Rače : Starše/Marjeta 

 

ZVEZA K 118-/1213 

 

Uradna oseba Boštjan Kirbiš, ki je bil na tekmi trener ekipe NK Starše/Marjeta, se zaradi 

dajanja netočnih podatkov v prijavi ekipe za nastop na tekmi (trener je omogočil nastop 

igralcu, ki ni bil vpisan v zapisnik, saj ni imel pravice nastopiti na tekmi), prekršek po 23. 

členu, na podlagi 8. in 10. čl. DP izreče kazen prepoved opravljanja funkcij za dobo pet (5) 

mesecev, t.j. od 13. 10. 2012 do 13. 3. 2013. 

 

Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor, priznanje in obžalovanje prekrška ter druge 

okoliščine. Prav tako je potrebno poudariti, da takšno naklepno ravnanje trenerja ekipe ni 

sprejemljivo in pomeni hujšo kršitev Disciplinskega pravilnika.  

 

ZVEZA K -/1213 

 

Ekipo NK Starše/Marjeta se zaradi igranja igralca Vrbanec Nina, ki na tekmi ni imel pravice 

nastopati, prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP, kaznuje z 150 € denarne kazni.  

 

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

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

 

 

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 


