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Maribor, 30. 4. 2014 
 

SKLEPI 
disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 19. krog, 26. – 27. 4. 2014 

 

NK ZU-Vil Brunšvik – Gostilna Lobnik Slivnica  
 

K - 202/1314 
 
Izključenega igralca Crnjac Tomaž, NK Gostilna Lobnik, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka (V 51. minuti je v kazenskem prostoru s prekrškom 
preprečil dosego zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

K -203/1314 

 
Odstranjeno uradno osebo, Vidačkovič Ivan, NK Gostilna Lobnik Slivnica, ki je bil v 

vlogi trenerja, se zaradi ugovarjanja in protestiranja (V 16. minuti je sodnik prvič 
opozoril trenerja, da mora prenehati komentirati in ugovarjati zoper sodniške 
odločitve. Ker s tem ni prenehal, ga je sodnik ob polčasu odstranil s tehničnega 

prostora), kar je prekršek po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
dostopa do uradnih prostorov na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

NK Rače – Marjeta 
 

K - 204/1314 
 
Izključenega igralca Rajšp Jure, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška (vlečenje 

in brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
NK DTV Partizan Fram - Korotan Prevalje 
 

K - 205/1314 
 

Izključenega igralca Lakovnik Matjaž, NK Korotan Prevalje, se zaradi ponovljenega 
prekrška (dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
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K - 206/1314 
 

NK Korotan Prevalje je na tekmi članov prejel šest 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 Cerkvenjak – Pobrežje Maribor 

 
K - 207/1314 

 
Izključenega igralca Žmavc Damjan, NK Cerkvenjak, se zaradi prekrška žalitve (V 
68. minuti je izrekel žaljivko, se takoj vsem opravičil in zapustil igrišče.), 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 in delegata iz katerih izhaja, da je 
igralec izrekel samo eno kratko žaljivko, da se je vsem takoj opravičil, da se je 

opravičil tudi po tekmi in obžaloval prekršek, ki ga je storil v afektu.  
 

NK Jurovski dol – Kovinar Tezno 
 
K - 208/1314 

 
Izključenega igralca Rep Luka, NK Kovinar Tezno, se zaradi ponovljenega prekrška 

(dvakrat brezobzirna igra), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

NK Dogoše - Paloma 
 

K - 209/1314 
 
Izključenega igralca Drajzibner Denis, NK Paloma, se zaradi ponovljenega prekrška 

(brezobzirna igra in ugovarjanje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

Člani 2, 14. krog, 26 - 27. 4. 2014 

 

NK AJM Kungota - Kipertrans Hoče 
 

K - 210/1314 
 
Izključenega igralca Divjak Peter, NK Kipertrans Hoče, se zaradi prekrška žalitev 

sodnika (V 60. minuti je protestiral na odločitev sodnika po dosojenem prekršku, kljub 
temu, da se je nahajal na drugi strani igrišča, ko je sodnik dosodil prekršek. Zaradi 

tega ga sicer sodnik opozoril z rumenim kartonom. Takoj zatem je začel verbalno 
žaliti vse sodnike z različnimi žaljivkami.), 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 in delegata iz katerih izhaja, da je 

igrišče zapustil ob pomoči igralcev, torej odhod ni bil športen.  
 



 

 

 
 

K - 211/1314 
 

Izključenega igralca Caf Feldin Žan, NK Kipertrans Hoče, se zaradi ponovljenega 
prekrška (izguba igralnega časa in simuliranje), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
 

K -212/1314 
 
NK Kipertrans Hoče je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov in dva rdeča 

kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na podlagi četrte alineje, prvega odstavka, 22. 
člena DP so dolžni plačati 83,00 € denarne kazni. 

 
NK Starše - Radvanje 
 

K - 213/1314 
 

Izključenega igralca Lukič Sašo, NK Radvanje, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka (V 78. minuti je s prekrškom na razdalji 35 m od vrat preprečil 
samostojni napad in dosego zadetka), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

Starejši dečki – 1, 10. krog, 27. 4. 2014 

 
NK Malečnik – Maribor Tabor 
 

K - 214/1314 

 
NK Malečnik je tekmo odigral s samo desetimi igralci, kar je kršitev 25. člena DP. V 
skladu z 8. čl. DP se izreče jim izreče opomin. 

 

Starejši dečki – 2, 13. krog, 27. 4. 2014 

 
NK Kungota/Pesnica - Rače 
 

K - 215/1314 
 
NK Rače je tekmo odigral s samo desetimi igralci, kar je kršitev 25. člena DP. V 

skladu z 8. čl. DP se izreče jim izreče opomin. 
 

NK Cerkvenjak – Jurovski dol 
 

 

K - 216/1314 
 

NK Cerkvenjak tekmo odigral s samo devetimi igralci, kar je kršitev 25. člena DP. V 
skladu z 8. čl. DP se izreče jim izreče opomin. 
 

 
 



 

 

 
 

 
NK Radlje – D.P. Hoče - Slivnica 

 
K - 217/1314 
 

Izključenega igralca Žižmond Klemen, NK Radlje, se zaradi prekrška nasilne igre (V 
54. minuti je med igro odrinil nasprotnega igralca), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je igralec 

takoj in športno zapustil igrišče.  
 

Člani 1, 18. krog, 19. 4. 2014 

 
ZVEZA 

K -194/1314 
 

Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se igralca Koren Žiga, NK DTV 
Partizan, zaradi nasilnega vedenja (Po končani tekmi je z nogometnim čevljem brcnil 
v vrata in povzročil škodo na vratih), kar je prekršek po 18. čl. DP, v skladu z 8. čl. 

DP se izreče prepoved nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah  
in  

v skladu s 1. odstavkom 15. čl. DP prepove nastopanje za obdobje treh mesecev t.j. 
do 19. 7. 2014, ki se odloži pod pogojem, da bo odpravil povzročeno škodo oziroma 
jo plačal. O poravnani škodi mora NK Marjeta obvestiti MNZ Maribor v roku do 10. 5. 

2014.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o tekmi in dokazi, ki jih je predložil NK 
Marjeta. V disciplinskem postopku pa igralec ni podal zagovora, kljub pozivu 
namestnika disciplinskega sodnika.  

 
 

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 
 

 


