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SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 2. krog,  3. - 4. 9. 2011 

 

NK Vratko Dogoše : Gostilna Lobnik Slivnica 

 

K - 25/1112 

 

Funkcionar Daljevič Darko, ki je bil trener NK Vratko Dogoše, zaradi tega, ker je 

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

protestiral na sodniške odločitve, zaradi česar ga je sodnik opozoril, vendar opozorila ni 

upošteval in je začel kričati na sodnika, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega 

prostora), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. 9. in DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na 

eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK Lenart : KNK Fuţinar 

K - 26/1112 

 

Izključenega igralca Šisernik David, KNK Fuţinar, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka, (v 43. minuti s prekrškom preprečil dosego zadetka), prekršek se po 18. čl., v 

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

 

NK S Rojko Dobrovce : A.B.T. Miklavţ  

K – 27/1112 

 

Ekipo NK A.B.T. Miklavţ se zaradi prejetih šestih rumenih kartonov na članski tekmi, 

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

 

NK Pobreţje Gradis : Rače 

 

K – 28/1112 

 

Izključenega igralca Šimac Andrej, NK Pobreţje Gradis, se zaradi ţalitev sodnika, (v 84. 

minuti se ni strinjal z odločitvijo sodnika in ga zato ţalil), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. 

in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteţevalna okoliščina, saj igralec igrišča ni zapustil 

športno in je nadaljeval z ţalitvami. Upoštevano pa je bilo tudi opravičilo, priznanje in 

obţalovanje prekrška, ki ga je po tekmi v pisni obliki izrazil igralec.  

 



K - 29/1112 

 

Funkcionar Šimac Ivo, ki je bil trener NK Pobreţje Gradis, zaradi tega, ker je protestiral 

na sodnikove odločitve in bil odstranjen s tehničnega prostora (v 84. minuti je protestiral na 

sodniške odločitve, saj je trdil, da sodnik favorizira druge ekipe v isti ligi, …), prekršek po 23. 

čl., v skladu z 8. in DP kaznuje z opominom. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano pisno opravičilo trenerja. 

 

K - 30/1112 

 

Izključenega igralca Ujič Aleksander, NK Pobreţje Gradis se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka, (v 33. minuti je z roko preprečil dosego zadetka), prekršek se po 

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

tekmi. 

 

K – 31/1112 

 

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 €. 

 

K – 32/1112 

 

Ekipo NK Rače 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 Kungota : Starše 

K – 33/1112 

  

Ekipo NK STARŠE se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (na tekmi ni bilo 

trenerja z ustrezno licenco) prekršek se po 24. čl. v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno 

kaznijo v višini 83 € 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost: K -18/1112. 

 

 

K – 34/1112 

 

Delegat  KRAJNC Štefan je dovolil, da je na klopi pri NK Starše trener, ki nima licence. 

Funkcionar je opravil v tem letu šolanje, nima pa potrjene licence, kar je dovoljenje za 

opravljanje trenerskega dela, prekršek se po  23. čl., v skladu z 8.  in 10. čl. DP  kaznuje z 

opravljanjem vseh funkcij za obdobje enega meseca (1), to je do 6. 10. 2011. 
 

 

Člani 2, 2. krog,  3. - 4. 9. 2011 

 

 

NK Akumulator : DTV Partizan Fram  

K – 35/1112 

 

Ekipo NK Akumulator 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 Marjeta : Šentilj  

K – 36/1112 

 

Ekipo NK Šentilj se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 

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

 

K - 37/1112 

 

Funkcionar Gornik Robert, ki je bil trener NK Šentilj, zaradi tega, ker je protestiral na 

sodnikove odločitve in bil odstranjen s tehničnega prostora (v 70. minuti je bil odstranjen s 

tehničnega prostora, ker je kljub opozorilu protestiral na sodniške odločitve), prekršek po 23. 

čl., v skladu z 8. in DP kaznuje z opominom. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo trenerja takoj po tekmi, kar izhaja iz poročila 

sodnika in delegata.  

 

NK Dela Ţ Jakob : Gostišče pri Antonu 

 

K -38/1112 

 

Izključenega igralca Firbas Dejan, NK Gostišče pri Antonu, 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. 

 

 

NK Duplek : Radvanje  

 

K – 39/1112 

 

Ekipo NK Duplek se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 

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

 

 

K - 40/1112 

 

Izključenega igralca Miketek Kristijan, NK Radvanje, se zaradi poskusa nasilnega napada 

(v 65. minuti je z nogo zamahnil proti zadnjici domačega igralca št. 20 z namenom, da ga 

brcne, ko ta ni imel ţoge, vendar ga ni zadel, ker je igralec tekel), prekršek po 18. čl., v skladu 

z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah.  

 

 

K - 41/1112 

 

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

postopek zoper igralca Ademovič Primoţ, NK Duplek, zaradi storitve prekrška po 22. čl. 

DP, ker  je po  končani tekmi ţalil in grozil pomočniku sodnika.  

 

Prijavljeni igralec ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  

 

Igralec je po 33. členu DP v suspenzu. 

 



 

NK Kipertrans Hoče : ZU-VIL Brunšvik  

 

K – 42/1112 

 

Ekipo NK Duplek se zaradi prejetih šestih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 

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

 

 

Mladina, 1. krog,  3. - 4. 9. 2011 

 

 

NK Korotan/Prevalje : Miklavţ/Dobrovce 

 

K -43/1112 

 

Izključenega igralca Kac Tomaţ, NK Miklavţ/Dobrovce, se zaradi ponovljenega prekrška 

– 2 x javni opomin (ugovarjanje in 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 bila upoštevana oteţevalna okoliščina, ker igrišča ni zapustil športno, saj je 

ugovarjal sodniku.  

 

K - 44/1112 

 

Izključenega igralca Lozinšek Mitja, NK Miklavţ/Dobrovce, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in 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 bila upoštevana oteţevalna okoliščina, ker igrišča ni zapustil športno, saj je 

ugovarjal sodniku 

 

K - 45 /1112 

 

Ekipo NK Miklavţ/Dobrovce se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na mladinski tekmi, 

prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 31 €. 

 

 

 

Starejši dečki, 1. krog,  3. - 4. 9. 2011 

 

NK ZU-VIL Brunšvik : Rače  

 

K - 46/1112 

 

Ekipo NK ZU-VIL Brunšvik se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati (nastopal 

Wimberger Alexander, ki je bil na dan tekme premlad ), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. 

DP kaznuje z opominom. 

 

 

 

 



 

Mlajši cicibani, 1. krog,  3. - 4. 9. 2011 

 

 

NK Tezno 1 : Pobreţje Gradis  

 

K - 47/1112 

 

Ekipo NK Pobreţje Gradis se zaradi nastopa igralcev, ki niso imeli pravice nastopati 

(nastopali Bizjak, Buhin T. Buhin A. in Nešovič, ki so bili na dan tekme prestari), prekršek po 

24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 

 

NK Radvanje 2 . Ţelezničar MB 

K - 48/1112 

 

Ekipo NK Ţelezničar MB se zaradi neopravičenega izostanka s tekme mlajših cicibanov, 

prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 120 €. 

 

 

NK Dobrovce/Miklavţ : Maribor Tabor  

K - 49/1112 

 

Ekipo NK Maribor Tabor, ŠD Radvanje se zaradi igranja brez športnih izkaznic in pravice 

nastopanja (Dovečar R., Dovečar Ţ., Islamaj A.), prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP 

kaznuje z opominom. 

 

 

 

 

 

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 

 
 
 


