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Maribor, 7. 11. 2012 

 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 11. krog, 3. – 4. 11. 2012 

NK DTV Partizan Fram : ZU-VIL Brunšvik 

K 132/1213 

 

Igralec Bohl Jože, NK ZU-VIL Brunšvik, je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka, kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

K 133/1213 

 

Igralec Škerget Ivan, NK ZU-VIL Brunšvik, je bil izključen zaradi dveh opominov 

(ugovarjanje in brezobzirna igra), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena 

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

 

K 134/1213 

NK ZU-VIL Brunšvik, je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena 

DP. Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne 

kazni. 

NK Cerkvenjak : Kungota 

K 135/1213 

 

Igralec Zorman Mitja, NK Cerkvenjak, je bil izključen zaradi dveh opominov (vlečenje in 

brezobzirna igra), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi 

in 

je po izključitvi verbalno žalil glavnega sodnika, kar je prekršek po 19. členu DP, se na 

podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah..  

Na podlagi 5. člena DP se mu izreče enotna kazen prepovedi nastopanja na štirih (4) 

prvenstvenih tekmah. 

V 41. minuti je bil zaradi brezobzirne igre izključen. Med odhodom z igrišča je verbalno žalil 

sodnika. 



 

K 136/1213 

 

Igralec Petrinec Danijel, NK Kungota, je bil izključen zaradi udarjanja, kar je prekršek po 19. 

členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 

prvenstvenih tekmah. 

V 41. minuti je z nogo srednje močno brcnil v spodnji del noge nasprotnega igralca, ko žoga 

ni bila v njegovi bližini. Poškodovani igralec je lahko nadaljeval z igro. 

NK AquaSystems Dogoše : Duplek  

K 137/1213 

NK Duplek, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. Na 

podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € denarne kazni. 

NK Jurovski dol : Gost. Lobnik Sliv 

K 138/1213 

 

Igralec Topolovec Smiljan, NK Gostilna Lobnik Slivnica, je bil izključen zaradi dveh 

opominov (dvakrat brezobzirna igra), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. 

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

NK Miklavž : KNK Fužinar 
K 139/1213 

 

Uradna oseba Beranič Matej NK, Miklavž, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, je bil odstranjen 

s tehničnega prostora zaradi žalitev sodnika, kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. 

člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do garderob in uradnega tehničnega prostora na treh 

(3) prvenstvenih tekmah. 

V 22. Minuti je glavni sodnik opozoril trenerja Beraniča, da se mora primerno obnašati, saj je 

po prejetem zadetku komentiral sodniške odločitve. V 29. minuti je po drugem prejetem 

zadetku verbalno žalil sodnike, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora.  

 
 

 

Člani 2, 8. krog, 20. – 21. 10. 2012 

 

ZVEZA 

K 112 /1213 

 

Na podlagi 29. člena DP se vodi disciplinski postopek zoper NK Starše in Davorina Sela, 

sicer predsednika NK Starše, zaradi suma nešportnega vedenja, kar je prekršek po 24. in 25. 

čl. DP, kar naj bi storila s tem, ko sta skupaj z Aljažem Zajcem po končani tekmi pristopila do 

uradnih prostorov in hotela fizično obračunavati s sodnikom.  

 

V skladu z 31. členom DP je sicer predsednik podal izjavo iz katere izhaja, da ima več prič, ki 

so bili prisotni dogodku pred uradnimi prostori in so pripravljeni pričat. V tej povezavi 

razpisujem ustno obravnavo, ki bo v ponedeljek 12. 11. 2012 ob 16.00 uri v prostorih MNZ 

Maribor. Vabljeni bodo prejeli vabila po e-pošti.   



 

Starejši dečki - Koroška, 10 krog, 4. 11. 2012 

NK Korotan Prevalje : Radlje 

K 140/1213 

 

Igralec Puhner Anej, NK Radlje, je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 

zadetka, kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

K 141/1213 

 

Uradna oseba Korošak Igor NK Radlje, ki je bil na tekmi v vlogi predstavnika kluba, je bil 

odstranjen s tehničnega prostora zaradi prekinjanja igre in nedostojnega vedenja do sodnika, 

kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 8. člena DP kaznuje s prepovedjo dostopa do 

garderob in uradnega tehničnega prostora na petih (5) prvenstvenih tekmah. 

Predstavnik Korošak se je pred začetkom tekme neprimerno vedel s tem, ko je sodnika 

opozarjal na sojene in prijavo višjim organom, če bo sodnik slabo sodil. V nadaljevanju je 

med tekmo komentiral sodniške odločitve na kar ga je sodnik opozoril. V 31. minuti pa je 

brez dovoljena sodnika vstopil na igrišče, zaradi česar ge je sodnik odstranil s tehničnega 

prostora. Po odstranitvi s tehničnega prostora je na igrišče prišel najprej v 34. minuti in nato 

še v 70. minuti, ko je zahteval od sodnika, da dosodi prepovedan položaj. Zaradi tega je 

sodnik prekinil tekmo in počakal, da se je Korošak odstranil. Ob tem pa je Korošak zahteval, 

da se pokliče gospoda Koletnika in zahteval srečanje z njim. 

 

 

 

Starejši cicibani A-2, 9. krog, 4. 11. 2012 

 

NK Marles hiše : Starše/Marjeta 

K 142/1213 

 

Na podlagi 29. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper Zajc Aljaža, sicer trenerja NK 

Starše/Marjeta, zaradi suma neopravičenega izostanka s tekme, kar je prekršek po 24. čl. DP, 

kar je storil s tem, ko ni bil navzoč na tekmi.  

 

V tej povezavi lahko prijavljeni v roku 24 ur poda zagovor.  

 

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in mora biti 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 /39. 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 


