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Maribor, 4. 4. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 15. krog, 30. 3. – 1. 4.  2012 

 
 

NK Jurovski dol : Radlje 

K - 243/1112 

 

Izključenega igralca Sredenšek Jan, NK Radlje, zaradi udarca (v 61. minuti je z roko po 

hrbtu 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 delegata in sodnika iz katerih izhaja, da je 

prekršek v igralni situaciji v borbi za žogo.  
 

 

NK Rače : Pobrežje 

K - 244/1112 

 

Na podlagi pisne prijave sodnikov in delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski 

postopek zoper igralca Dema Kujtima, NK Pobrežje, zaradi suma storitve prekrška po 18. 

čl. DP, ker naj bi v 67. minuti sodniku zbil z roke rumeni karton, ga s pestjo dvakrat udaril v 

obraz in fizično napadal.   

 

Prijavljeni igralec oziroma njegov zastopnik ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur 

podati pisni zagovor. Igralec je sicer podal zagovor, vendar iz njega ne izhaja pojasnilo glede  

udarjanja sodnika v obraz.  

 

Igralca se v skladu z določili 33. in 34. člena DP suspendira.  

 

 

Člani 2, 15. krog, 30. 3. – 1. 4. 2012 

 

NK Radvanje : Duplek 

K -245/1112 

 

Izključenega igralca Škarica Marin, NK Radvanje, 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 eni (1) zaporedni tekmi. 

 



 

Kadeti, 12 krog, 30. 3. – 1. 4. 2012 

 

NK Radlje : Korotan 

K - 246/1112 

 

Izključenega igralca Smajič Haris, NK Radlje, se zaradi žalitev, groženj, pljuvanja in 

fizičnega napada na sodnika (V 62. minuti je sodnik izključenega igralca opozoril z rumenim 

kartonom, zaradi protestiranja. Igralec je po »prejetem rumenem kartonu« začel žaliti sodnika. 

Zaradi tega ga je sodnik izključil z rdečim kartonom. Izključeni igralec je ob izključitvi 

sodnika močno odrinil v telo in mu groziti s smrtjo. Zato so posredovali soigralci, ki so 

izključenega igralca vlekli od sodnika, vendar pa je izključeni igralec med tem sodnika pljunil 

po dresu. Med zapuščanjem igrišča je izključeni igralec nadaljeval s kršitvijo in uničevanjem 

inventarja. Po končani tekmi je izključeni igralec počakal sodnika pri izhodu s stadiona in ga 

fizično napadel tako, da ga je potiskal, ga hotel udariti z roko in mu grozil, zaradi česar so 

posredovali navzoči ljudje, ki so ga spravili v garderobo.), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 

9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo dveh let (2) in šest (6) mesecev, t.j. do 

1. 10. 2014. 

 

Pri odločitvi je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da gre za nevarnega 

igralca, ki ga je potrebno odstraniti z nogometnih igrišč. 

 

___________________________________________________________________________ 

 
K – 247/1112 

 

NK Peca 2  se zaradi odstopa od tekmovanja s člansko ekipo, prekršek se po 24. čl. in v 

skladu z 8. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo v višini 200 EUR (sklep IO, z dne 20. 6. 

2007) .  
 

K – 248/1112 

 

NK Radvanje  se zaradi odstopa od tekmovanja z mladinsko ekipo, prekršek se po 24. čl. in v 

skladu z 8. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo v višini 200 EUR (sklep IO, z dne 20. 6. 

2007) .  
 

K – 249/1112 

 

NK Paloma  se zaradi odstopa od tekmovanja s kadetsko ekipo, prekršek se po 24. čl. in v 

skladu z 8. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo v višini 200 EUR (sklep IO, z dne 20. 6. 

2007). 

 

 

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 


