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SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

 

Člani 1, 24. krog,  26-28. 5. 2011 

 

 

NK Ţelezničar MB : Radlje 

K - 364/1011 

 

Izključenega igralca Novak Marko, NK Železničar MB, se zaradi prekrška v čisti situaciji 

za dosego zadetka, (V 89. minuti je kot zadnji igralec storil prekršek nad igralcem, ki je bil v 

situaciji za dosego zadetka), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

NK Partizan Fram : Lenart 

 

K - 365/1011 

 

Izključenega igralca Frelih Goran, NK Partizan Fram, se zaradi pljuvanja proti 

nasprotnem igralcu, (V 75. minuti je pljunil nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v skladu 

z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 

 

 

NK AJM Kungota : Vratko Dogoše 

 

K -366/1011 

 

Izključenega igralca Petrinec Danijel, NK AJM Kungota, se zaradi ponovljenega prekrška 

– 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra), 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 in delegata iz katerih izhaja, da igralec ni 

hotel takoj zapustiti igrišča in je ugovarjal.  

 

 

 

 

 



NK Pobreţje Gradis : Duplek 

 

K -367/1011 

 

Izključenega igralca Markuš Nejc, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

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

s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

Člani 1, 23. krog,  21-22. 5. 2011 

 

 

NK Gostilna Lobnik Slivnica : Pobreţje Gradis 

 

Zveza K -353/1011 

 

Ob smiselni uporabi 36. in 42. čl. DP ter Splošnih navodilih NZS se sklep K -353/1011 

odpravi, saj NK Pobreţje Gradis na navedeni tekmi ni prejel dva rdeča kartona.  

 

V tej povezavi se izda naslednji sklep: 

 

K - 353/1011 

 

Ekipo NK Gostilna Lobnik Slivnica se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski 

tekmi, prekršek po 22. čl. v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pisno pojasnilo NK Pobreţje Gradis, ki se jim za napako v 

sklepu številka 353/1011 opravičujem.  

 

 

Člani 2, 21. krog,  28-29. 5. 2011 

 

 

NK Gostišče pri Antonu : Šentilj 

K – 368/1011 

 

Ekipo NK Gostišče pri Antonu se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, 

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

 

 

NK ZU-VIL Brunšvik : Peca 2 

K – 369/1011 

 

Izključenega igralca Emeršič Miha, NK Peca 2, se zaradi udarjanja (V 37. minuti je s 

komolcem v telo udaril nasprotnega igralca, ko se nista borila za ţogo), prekršek po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 

 

 

 

 

 

 



K – 370/1011 

 

Izključenega igralca Kovač Marko, NK Peca 2, se zaradi nešportnega fizičnega kontakta s 

sodnikom (V 37. minuti je začel protestirati zoper sodniško odločitev, ko je sodnik izključil 

soigralca. Ko ga je sodnik opozoril, da naj preneha s kršitvijo ga je začel še ţaliti, z rokami pa 

ga je močno odrinil v predel prsi. Na kršitev so reagirali pomočnik sodnika in njegovi 

soigralci, ki so ga umirili ter napotili z igrišča. Po končani tekmi se je opravičil za dejanje), 

prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo 

enega leta (1) od izdaje sklepa (do 31. 5. 2012). 

 

Igralec ni izkoristil 19. čl. DP MNZM in  dostavil svojo izjavo o prekršku. 
 

K – 371/1011 

 

Ekipo NK Peca 2 se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 

čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

 

Mladina, 18. krog, 22-24. 5. 2011 

 

NK Jurovski dol : Malečnik 

K – 372/1011 

 

Ekipo NK Malečnik se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na mladinski tekmi, prekršek 

po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 20 €. 

 

NK Gostišče pri Antonu : Marles hiše 

 

Zveza K -355/1011 

 

Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

postopka zoper NK Gostišče pri Antonu izdajam sklep s katerim zaradi slabe organizacije 

mladinske tekme (V 69. minuti je na igrišče vstopil gledalec zaradi česar je bila tekma za dve 

minuti prekinjena. Ker ni bilo označenih rediteljev, ki bi poskrbeli za varnost oziroma bi 

preprečili njegovo nadaljnje ţaljenje in groţnje sodnikom, ga je moral sodnik odstraniti sam. 

Prav tako je po odhodu z igrišča nadaljeval z ţaljenjem in groţnjami sodnikom.), prekršek po 

24. čl. DP v skladu z 8. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 83 €. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov in delegata ter zagovor NK Gostišče pri 

Antonu. Iz poročil izhaja, da je gledalec vstopil na igrišče, da je bila teka prekinjena za dve 

minuti in, da ni bilo označenih rediteljev, ki bi skrbeli za varnost, kar pa je glede na 

infrastrukturo nujno potrebno. 

 

 

Kadeti, 24. krog, 29. 5. 2011 

 

NK Peca : Radvanje 

 

K -373/1011 

 

Ekipo NK Radvanje se zaradi neopravičenega izostanka s tekme kadetov, prekršek po 24 čl., 

v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 150 €. 



Kadeti, 23. krog,  21. 5. 2011 

 

 

NK Starše : Pobreţje Gradis 

 

Zveza K -358/1011 

 

Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

postopka zoper NK Pobrežje Gradis izdajam sklep s katerim se zaradi nešportnega vedenja 

igralcev po tekmi (poskus odtujitve nogometnih ţog), prekršek po 24. čl. v skladu z 8. čl. DP 

izreče opomin. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika, zagovor NK Pobreţje Gradis in dejstvo, 

da NK Starše niso dopolnile prijavo z zahtevanimi podatki. Iz zagovora NK Pobreţje in 

poročila sodnika izhaja, da je trener NK Pobreţje Gradis ustrezno reagiral in se opravičili za 

kakršne koli nepravilnosti s strani igralcev. Opravičilo in pojasnilo o stanju v kadetski pa je v 

zagovoru podal tudi klub.  

 

NK Koroške gradnje : Radvanje  

 

Zveza K -362/1011 

 

Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

postopka zoper NK Radvanje izdajam sklep s katerim se zaradi nešportnega obnašanja 

igralcev (po končani tekmi so igralci NK Radvanje sodniku z ostanki sendvičev na parkirnem 

prostoru pri nogometnem igrišču umazali njegov osebni avto), prekršek po 24. čl. v povezavi 

z 8. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 83 €.  

 

 

Kadeti, 22. krog,  14-15. 5. 2011 

 

 

NK Partizan Fram : Vratko Dogoše 

Zveza K -336/1011 

 

Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

postopka zoper igralca Lunežnik Matej, NK Partizan Fram izdajam sklep se katerim se 

zaradi ţalitve sodnika (po končani tekmi je ob odhodu z igrišča ţalil glavnega sodnika), 

prekršek po 18. čl. DP v povezavi z 8. in 9. čl. DP izreče kazen prepoved nastopanja na 

treh (3) zaporednih tekmah (3-2=1)  

 

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 


