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SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 3. krog,  7. 9. 2011 

 

NK Fužinar : Železničar MB 

 

K - 50/1112 

 

Funkcionar Gregelj Gorazd, ki je bil predstavnik ekipe NK Fužinar, se zaradi tega, ker je 

protestiral na sodnikove odločitve in bil odstranjen s tehničnega prostora po tem pa je grozil 

še s fizičnim obračunavanjem in pljunil proti sodniku (v 83. minuti je protestiral na sodniške 

odločitve, zaradi česar ga je sodnik opozoril, vendar opozorila ni upošteval in je začel kričati 

na glavnega sodnika in njegovega pomočnika ter ju žaliti in jima groziti s fizičnim 

obračunavanjem, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora), prekršek po 23. 

čl., v skladu z 8. in DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo dveh (2) 

mesecev, t.j. do 8. 11. 2011.  

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, saj kaznovani funkcionar tudi po 

odstranitvi s tehničnega prostora ni prenehal s kršitvijo oziroma jo je celo stopnjeval.  

 

NK Rače : Lenart 

K - 51/1112 

 

Funkcionar Površnik Zoran, ki je bil predstavnik ekipe NK Rače, se zaradi tega, ker je 

protestiral na sodnikove odločitve, žalil sodnike in bil odstranjen s tehničnega prostora po tem 

pa je pljunil proti sodniku (V 65. minuti je protestiral na sodniške odločitve ter vpil na 

sodnika, zaradi česar ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora. Ob zapuščanju igrišča je 

pljunil na tla proti sodniku in z roko udaril po pločevini prostora za rezervne igralce, ob tem 

pa ves čas preklinjal.), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in DP kaznuje s prepovedjo 

opravljanja vseh funkcij za dobo dveh (2) mesecev, t.j. do 8. 11. 2011.  

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, saj kaznovani funkcionar tudi po 

odstranitvi s tehničnega prostora ni prenehal s kršitvijo oziroma jo je celo stopnjeval. 

Upoštevano je bilo sicer tudi opravičilo, vendar nižje kazni zaradi teže prekrška ni možno 

izreči.  

 

 

 

 

 



NK A.B.T. Miklavž : Vratko Dogoše 

K – 52/1112 

 

Izključenega igralca Mikl Samo, NK Vratko Dogoše, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 

x javni opomin (simuliranje in ugovarjanje), 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 oteževalna okoliščina, saj igralec igrišča ni zapustil 

športno in je nadaljeval s prekrškom. 

 

 

K - 53 /1112 

 

Izključenega igralca Prša Blaž, NK Vratko Dogoše, se zaradi žalitev in groženj sodniku, (v 

70. minuti se ni strinjal z odločitvijo sodnika in je s tehničnega prostora kot rezervni igralec 

stekel na igrišče, kjer je žalil sodnika in mu grozil s fizičnim obračunavanjem), prekršek se po 

18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih 

tekmah. 

 

 

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

športno in je nadaljeval z žalitvami, prav tako pa je grožnje ponovil še po koncu tekme, ko so 

sodniki zapuščali igrišče.  

 

 

K – 54/1112 

 

Ekipo NK Vratko Dogoše se zaradi prejetih dveh rdečih in osem rumenih kartonov na 

članski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 120 € in 

zaradi nešportnega vedenja gledalca Darka Daljeviča, prekršek po 24. čl. v skladu z 8. čl. DP 

kaznuje z opominom. V skladu s 5. čl. DP se ekipi izreče enota kazen 120 €. 

 

 

 

Člani 2, 3. krog,  3. - 4. 9. 2011 

 

 

NK Radvanje : Prepolje  

K – 55/1112 

 

Ekipo NK Prepolje se zaradi neizpolnjevanja obveznosti (pred tekmo prepozno oddali 

športne izkaznice), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 

 

NK Rošnja Loka : Akumulator  

 

K – 56/1112 

 

Ekipo NK Rošnja Loka 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 Gostišče pri Antonu : Duplek 

 

K -57/1112 

 

Izključenega igralca Mulec Aljaž, NK Duplek, se zaradi nasilne igre (v 40. minuti je z 

rokama za vrat nasilno prijel nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

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

 

 

NK Peca 2 : Marjeta 

 

K -58/1112 

 

Izključenega igralca Premzl Simon, NK Marjeta, 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. 

 

Člani 1, 2. krog,  3. 9. 2011 

 

NK Duplek : Radvanje 

 

Zveza K -41/1112 

 

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

postopka zoper Ademovič Primož, NK Duplek izdajam sklep s katerim se zaradi žalitev in 

groženj sodniku (Od 80 minute naprej in po koncu tekme žalil in grozil sodnikom s fizičnim 

obračunavanjem), prekršek po 18. čl. DP v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje Ademoviča s 

prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov in delegata ter zagovor igralca. 

 

 

 

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 

 

 

 

Maribor, 8. 9. 2011 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 

 
 


