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Maribor, 3. 10. 2012 

 

 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 6. krog, 29. – 30. 9. 2012 

NK Miklavž : DTV Partizan Fram  

 

K 77/1213 

 

Igralec Milutinovič Nikola, NK Miklavž, 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 treh (3) 

prvenstvenih tekmah. 

V 75. minuti je izvedel nasilni start z nartom v nasprotnikovo nogo. Ob izključitvi je reagiral 

nešportno. 

NK Duplek : S. Rojko Dobrovce 

 

K 78/1213 

 

NK Duplek, 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, 5. krog, 29. – 30. 9. 2012 

NK Pobrežje Gradis : Remax Prepolje  

 

K 79/1213 

 

NK Pobrežje Gradis, je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena 

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

kazni. 

 



 

NK Marjeta : Rošnja Loka  
 

 

K 80 /1213 

 

Igralec Isufi Burim, NK Rošnja Loka, je bil izključen zaradi napada na sodnika, kar je 

prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za 

dobo (7) sedem mesecev, t.j. do 30. 4. 2013. 

V 35. minuti je po doseženem zadetku pritekel do glavnega sodnika ter ga pričel verbalno 

žaliti in mu groziti, da bo z njim fizično obračunal. Dejanje je storil na način, ki je 

nedopusten, saj je sodniku približal obraz do obraza in nanj izvajal pritisk. Ob tem je sodnika 

dvakrat prijel-povlekel za majico tako močno, da je sodniku odpadel grb. S kršitvijo je 

nadaljeval tudi po izključitvi. Pri izreku kazni je bilo upoštevano tudi pisno opravičilo igralca.  

 

K 81/1213 

 

ŠD Loka Rošnja, je na tekmi članov prejel šest rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. 

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

kazni. 

 

 

Mladina, 5. krog, 29. 9. 2012 

NK KNK Fužinar : Pesnica/Kungota  

K 82/1213 

 

NK KNK Fužinar, se zaradi slabe organizacije tekme, kar je prekršek po 25. členu DP, v 

skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 

NK KNK Fužinar za mladinsko tekmo ni zagotovila redarjev in predstavnika ekipe. Na tekmi 

sicer ni bilo varnostnih problemov.  

 

 

 

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

NK Šentilj  : Paloma 
 

ZVEZA K 76 /1213 

 

 

NK Šentilj naj dopolni zagovor s tem, da dostavi kopijo pisnega dokazila in druga posneta 

dokazila s katerim je pravočasno obvestil MNZ Maribor o želeni prestaviti termina tekme (iz 

zagovor izhaja, da je vse posneto in bo zato potrebno opraviti pregled dokaznega gradiva).  

 

Dopolnitev je potrebno podatki v roku 3 dni.   

 

 

 



 

Starejši dečki 1, 3. krog, 26. 9. 2012 

NK Pobrežje Gradis : NŠ D. Pekić Hoče 

 

K 83/1213 

 

Sodnico Pavalec Urško se preda v postopek disciplinskemu sodniku MDNS, ker ni prišla na 

tekmo. 

Stroške organizacije tekme se krije v skladu s 16. členom TP.  

 

 

Mlajši cicibani, 5. krog, 29. 9. 2012 

NK Starše/Zlatoličje 1 : AquaSystems Dogoše 

K 85/1213 

 

Na podlagi 29. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper NK Starše/Zlatoličje, ki ni 

organiziral tekme.  

 

V skladu z 31. členom DP se lahko NK Starše/Zlatoličje izjasni v pisni obliki v roku 24 ur od 

objave sklepov.  

 

 

Člani 1, 5. krog, 22. – 23. 9. 2012 

 

Popravek sklepa, 26. 9. 2012 

 

NK Rače : Gost. Lobnik Slivnica 

 

 K 62/1213  

 

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

fizioterapevta 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. 

 

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 


