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Maribor, 6. 6. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 25. krog, 2. – 3. 6.  2012 
 

 

NK AJM Kungota : Lenart 

K - 384/1112 

 

Izključenega igralca Petrinec Danijel, NK Kungota 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 

in 

zaradi žalitev ter groženj pomočniku sodnika (Ob izključitvi je tekel proti pomočniku sodnika 

ga verbalno žalil in mu grozil z obračunavanjem.) prekršek se 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 prepovedi igranja na štirih (4) zaporednih 

tekmah. 

 

Po tekmi je se je opravičil za prekršek. 

 

K - 385/1112 

 

Odstranjen funkcionar Fluher Mirko, ki je bil trener NK AJM Kungota, se zaradi 

nešportnega obnašanja do sodnika (V 45. minuti je žaljivo komentiral sodniške določitve. 

Glavni sodnik ga je zato odstranil s tehničnega prostora.), za prekršek po 23. čl. DP v skladu z 

8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

Trener je igrišče je zapustil na športen način in se po tekmi opravičil za prekršek. 

 

NK Jurovski dol : A.B.T. Miklavž 

K - 386/1112 

 

Izključenega igralca Majer Rok, NK Jurovski dol 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 S. Rojko Dobrovce : Rače 

K - 387/1112 

 

Izključenega igralca Kovačič Nejc, NK Rače se zaradi udarjanja (V 70. minuti je z glavo v 

glavo udaril nasprotnega igralca, ko se ni boril za žogo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 

 

 

Člani 2, 25. krog, 2. – 3. 6.  2012 

 

NK Dela Ž Jakob : DTV Partizan Fram  

K - 388/1112 

 

Ekipo NK Dela Ž. Jakob se zaradi sedmih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 

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

 

NK Šentilj : ZU-VIL Brunšvik 

K - 389/1112 

 

Izključenega igralca Stamenkovič Saša, NK Šentilj, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka (V 39. minuti je z roko preprečil dosego zadetka.), prekršek po 18. čl., v 

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

in 

zaradi nešportnega obnašanja do glavnega sodnika (Ob izključitvi žaljivo komentiral sodniško 

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

na eni (1) zaporedni tekmi. 

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi igranja na dveh (2) zaporednih 

tekmah. 

 

NK Marjeta : Radvanje 

K - 390/1112 

 

Izključenega igralca Miketek Kristjan, NK Radvanje se zaradi ponovljenega prekrška – 2 

x javni opomin (brezobzirna igra in vlečenje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

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

 

 

 

Mladina, 21. krog, 2. – 3. 6.  2012 

 

NK Miklavž/Dobrovce : Peca 

 

K - 391/1112 

 

Ekipo NK Peca se zaradi petih rumenih kartonov na mladinski tekmi, prekršek po 22 čl., v 

skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 20 €. 

 

 

 

 

 



 

 

NK Pesnica : Gostišče pri Antonu 

K - 392/1112 

 

Izključenega igralca Kaučič Bogdan, NK Gostišče pri Antonu se zaradi ponovljenega 

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

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

 

NK Paloma : Fram/Rače 

 

K – 393/1112 

 

Izključenega igralca Nikl David, NK Paloma se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

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

s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

K - 394/1112 

 

Izključenega igralca Kejžar 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  

in 

zaradi žalitev sodnika (Ob izključitvi je verbalno žalil sodnike in si sezul nogometne čevlje, 

med odhodom v garderobo pa je podrl kotno zastavico.) prekršek se 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 prepovedi igranja na štirih (4) zaporednih 

tekmah. 

 

K - 395/1112 

 

Ekipo NK Paloma se zaradi dveh rdečih kartonov na mladinski tekmi, prekršek po 22 čl., v 

skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 31 €  

in 

zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (že drugič nastopili z manj kot 11 

igralci), prekršek po 24. čl. v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 83 €.  

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna denarna kazen 120 €.  

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost za isti prekršek s sklepom številka  

K - 24/1112.  

 

NK Starše : Marles hiše 

K - 396/1112 

 

Funkcionar Darko Habuš, ki bi moral biti delegat na tekmi, se zaradi neizpolnitve 

obveznosti do MNZ (Kot delegiran delegat ni prišel na tekmo, ni opravil svoje obveznosti in 

ni opravičil svoje odsotnosti.), prekršek po 23. čl. DP, v skladu z 8. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo opravljanja funkcije za dobo (1) enega meseca, t.j. do 3. 7. 2012. 

 

 

 



K - 397/1112 

 

 

Na podlagi pisne prijave se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper igralca 

Urban Drevenšek, ki je igral za NK Starše s številko dresa 5 v zapisniku o tekmi 

prijavljen pod imenom Aljaž Kačič,  zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, ker je 

nastopil na tekmi, na kateri ni imel pravice nastopa. 

 

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

 

Glavni sodnik in pomočnika sodnika naj napišejo poročilo o svojih ugotovitvah. Pri tem naj 

natančno opišejo kako je bila opravljena identifikacija igralcev pred tekmo, kaj so ukrenili po 

tekmi, ko je bila podana prijava kršitve (Ali so preverili identiteto domnevnega kršitelja še 

enkrat, oziroma kaj so ukrenili, da bi dokazali sum kršitve DP.). 

 

 

 

K - 398/1112 

 

 

Na podlagi pisne prijave delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper 

NK Starše, zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, ker je NK nastopil na tekmi z 

igralcem, ki ni imel pravice nastopa. 

 

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

tako mora na MNZ Maribor do petka 8. 6. 2012 dostaviti športno izkaznico za Urbana 

Drevenška.  

 

 

K - 399/1112 

 

Na podlagi pisne prijave se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper 

funkcionarja Sašo Novak, NK Starše, ki je bil na tekmi trener ekipe, zaradi suma storitve 

prekrška po 18. čl. DP, ker je pred tekmo predal netočne podatke o igralcu, ki je nastopal in se 

je izdajal pod imenom Aljaž Kačič, nastopajoči igralec pa ni imel pravice nastopa. 

 

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

 

NK Marles hiše naj poda izjavo v povezavi z obravnavano kršitvijo in navede imena ter 

priimke igralcev, ki jih predlagajo za priče v disciplinskem postopku in bodo pričali na 

predvideni ustni obravnavi. V izjavi naj opišejo v katerih okoliščinah poznajo domnevnega 

kršitelja Drevenška. 

 

 

 

PRI IZVEDBI POSTOPKA BODO KOT DOKAZ UPORABLJENE FOTOGRAFIJE S 

TEKME, KI SO BILE KOT PRILOGA PRIJAVE POSLANE MNZ MARIBOR! 

 

 

 

 

 



Mladina, 18. krog, 23. 5.  2012 

 

NK Peca : Starše 

 

 

ZVEZA 

K – 372/1112 

 

V povezavi s sklepom o uvedbi disciplinskega postopka zoper delegata Janka Zbičajnika, 

zaradi suma storitve prekrška po 23. Čl. DP, delegata ponovno pozivamo, da opravi dolžnosti 

kot je navedeno v citiranem sklepu. 

Na podlagi do sedaj izvedenega disciplinskega postopka je za meritorno odločanje potrebno 

natančno poročilo delegata Zbičajnika.  

 

 

Starejši cicibani  18. krog, 3. 6. 2012 

 

NK Pobrežje Gradis : NK Jurovski dol 

 

 

K – 400/1112 

 

 

Ekipo NK Jurovski dol  se zaradi neopravičenega izostanka s tekme starejših dečkov, 

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

 

 

 

 

 

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 

 


