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Maribor, 5. 10. 2011 

 
 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 7. krog, 1. – 2. 10. 2011 

 

NK Starše : Železničar MB 

K - 119/1112 

 

Izključenega igralca Korez Matjaţ, NK Ţelezničar MB, se zaradi ponovljenega prekrška – 

2 x javni opomin (nešportno vedenje in ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 

in 

zaradi žalitev vseh uradnih oseb (po izključitvi nadaljeval s protestiranjem in ugovarjanjem, 

med tem pa je tudi žalil vse uradne osebe na tekmi, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih 

tekmah. 

 

K – 120/1112 

 

Ekipo NK Ţelezničar MB se zaradi prejetih petih rumenih kartonov in enega rdečega 

kartona na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 

41 €. 

 

NK Gostilna Lobnik Slivnica : Rače 

K - 121/1112 

 

Izključenega igralca Kovačič Nejc, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (brezobzirna igra in nešportno obnašanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK Korotan : Pobrežje Gradis 

K - 122/1112 

 

Izključenega igralca Kobler Boštjan, NK Pobreţje Gradis, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in simuliranje), prekršek po 18. čl., v skladu z 

8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

 



K -123/1112 

 

Izključenega igralca Djordjevič Dejan, NK Pobreţje Gradis, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 

8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

K – 124/1112 

 

Ekipo NK Pobreţje Gradis se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, 

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

 

NK Dobrovce : Vratko Dogoše 

K – 125/1112 

 

Ekipo NK Dobrovce se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 

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

 

 

Člani 2, 7. krog, 1. – 2. 10. 2011 

 

NK Kipertrans Hoče : Dela Ž Jakob 

 

K - 126/1112 

 

Izključenega igralca Štrumpfl Ervin, NK Dela Ţ Jakob, se zaradi žalitev sodnika med igro 

(v 82. minuti je žalil sodnika, ko se ni strinjal z njegovo odločitvijo, zaradi česar ga je sodnik 

izključil), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 

treh (3) zaporednih tekmah 

in 

zaradi žalitev po izključitvi (po izključitvi je pristopil do sodnika in nadaljeval z žalitvami 

sodnika ter ob zapuščanju igrišča še oseb, ki so bile v tehničnem prostoru domače ekipe), 

prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 

zaporednih tekmah. 

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na šestih (6) zaporednih 

tekmah. 

 

 

NK ZU-VIL Brunšvik : DTV Partizan Fram 

 

K - 127/1112 

 

Funkcionar Cigler Sandi, ki je bil trener ekipe NK DTV Partizan Fram, se zaradi tega, 

ker je protestiral na sodniške odločitve in bil zato odstranjen s tehničnega prostora (v 60. 

minuti je kljub predhodnem opozorilu ponovno komentiral sodniške odločitve, zaradi česar ga 

je sodnik odstranil s tehničnega prostora), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in DP kaznuje s 

prepovedjo vodenja ekipe na eni (1) zaporedni tekmi.  

 

 

Mladina, 5. krog,  1. – 2. 10. 2011 

 

NK Starše : Miklavž/Dobrovce 

 



K – 128/1112 

 

Izključenega igralca Pajtler Matej, NK Miklavţ/Dobrovce, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 

8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

NK Korotan/Prevalje: Vratko Dogoše 

 

K – 129/1112 

 
 

Ekipo NK Korotan/Prevalje  se zaradi neizpolnjevanja obveznosti – trener ni bil prisoten na tekmi, 

prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 

 

Kadeti, 5. krog,  2. 10. 2011 

 

NK Paloma : Kungota 

K - 130/1112 

 

Izključenega igralca Kejţar Rene, NK Paloma, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (dvakrat ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK Korotan/Fužinar : Miklavž/Dobrovce 

K – 131/1112 

 

Izključenega igralca Mom Ţan, NK Miklavţ/Dobrovce, se zaradi ponovljenega prekrška – 

2 x javni opomin (spotikanje in izguba igralnega časa), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

K - 132/1112 

 

Izključenega igralca Miloţič Jan, NK Miklavţ/Dobrovce, se zaradi ponovljenega prekrška 

– 2 x javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

K - 133/1112 

 

Funkcionar Balaţič Joţe, ki je bil trener ekipe NK Miklavţ/Dobrovce, se zaradi tega, ker 

je protestiral na sodniške odločitve in bil zato odstranjen s tehničnega prostora (v 78. minuti je 

kljub predhodnem opozorilu ponovno komentiral sodniške odločitve, zaradi česar ga je sodnik 

odstranil s tehničnega prostora), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in DP kaznuje s 

prepovedjo vodenja ekipe na eni (1) zaporedni tekmi.  

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in zagovor trenerja. 

 

 

Mlajši cicibani – Koroška  - 4. krog, 7. 9. 2011 

 

KNK Fužinar 2 : Akumulator 



 

K -134/1112 

 

Ekipo NK KNK Fuţinar 2 se zaradi nastopa igralca, ki ni  imel pravice nastopanja (nastopal 

Kladnik Žan, ki je bil na dan tekme premlad), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje 

z denarno kaznijo 83 €. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost za isti prekršek iz 1. kroga, 7. 9. 

2011. 

 

Člani 1, 5. krog, 17. 9. 2011 

 

NK Korotan : Vratko Dogoše 

 

Zveza 

K  - 118/1112 

 

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

postopka zoper funkcionarja Vrstovšek Drago, ki je bil na tekmi delegat izdajam sklep s 

katerim zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (ni zagotovil točnosti podatkov 

zapisanih v zapisnik o tekmi), prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 

opominom. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevana prijava ter pisni zagovor delegata.  

 

 

 

Člani 1, 6. krog, 24. 9. 2011 

 

NK Lenart : A.B.T. Miklavž 

 

Zveza 

K  - 100 /1112 

 

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

postopka zoper funkcionarja Beranič Srečko, ki je bil na tekmi predstavnik kluba NK 

A.B.T. Miklavţ, izdajam sklep s katerim zaradi groženj in žalitev sodnikom ter udarca 

glavnega sodnika po končani tekmi Beranič Srečko (Po končani tekmi je Beranič vstopil v 

prostor, kjer so bili sodniki in delegat ter glavnemu sodniku grozil, da ga bo že dobil in da je 

zanj bolje, da ne zapusti prostora. Po tem je prostor zapustil in se vrnil čez čas skupaj z 

igralcem Kirbišem ter ob tem še enkrat žalil glavnega sodnika. Takrat je tudi stopil za hrbet 

glavnega sodnika, ki je sedel za mizo, in ga od zadaj z odprto dlanjo udaril po ramenu ter ob 

tem ponovno grozil, da bo z njim še obračunal tako, da bo končal s sojenjem. Zaradi tega se je 

v dogajanje vmešal prvi pomočnik, kateremu je Beranič zagrozil, da bo tudi z njim obračunal, 

saj da ne ve kam on spada. Zaradi opisanih nedopustnih kršitev predstavnika kluba Beraniča 

po tekmi je prišlo do verbalnega spora, ki ga je kaznovani pojasnil v svojem zagovoru.), za 

prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh 

funkcij za obdobje pet (5) let, t. j. do 27. 9. 2016.  

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov in delegata iz katerih nesporno izhaja 

zgoraj opisano vedenje in udarec sodnika, ki v skladu s Splošnimi navodili NZS – 



disciplinsko politiko organov vodenja lig NZS predstavlja dejanje za katerega je potrebno 

izreči najhujšo kazen.  

 

Pri izreku kazni je bil upoštevan del zagovora kaznovanega, ki se nanaša na kršitev in iz njega 

izhaja, da kaznovani prizna in obžaluje posamezno dejanje, da je po njegovem samo položil 

roko na ramo sodnika in da se sodniku opravičuje za izrečene besede.  

 

Prav tako je bil upoštevan del pisnega zagovora kaznovanega iz katerega izhaja več vprašanj 

o ocenah sojenja in počutju nogometašev njegovega kluba po tej tekmi, ki niso bila predmet 

disciplinskega postopka, zaradi česar se s tem delom ravna v skladu s spodaj navedenim 

izrekom.  

 

Del zagovora iz katerega izhaja suma, da so sodniki razţalil kaznovanega s tem, ko je 

prišlo do verbalnega spora in da naj ne bil izpolnili vseh obveznosti v povezavi s prijavo 

domnevnih drugih kršiteljev, se preda v nadaljnji postopek Medobčinskemu društvu 

nogometnih sodnikov Maribor.  

 

 

Zveza 

K  - 101 /1112 

 

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

postopka zoper igralca Lepej Damjan, NK A.B.T. Miklavţ, izdajam sklep s katerim zaradi 

žalitev sodnika Lepej Damjan (Po končani tekmi je Lepej žalil glavnega sodnika.), za 

prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo igranja na treh (3) 

zaporednih tekmah.  

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov in delegata iz katerih nesporno izhaja 

zgoraj opisana kršitev. Prav tako je bil upoštevan pisni zagovor kaznovanega. 

 

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 

 
 


