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Maribor, 8. 5. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 20. krog, 5. – 6. 5.  2012 
 

NK AJM Kungota : Radlje 

K - 304/1112 

 

Izključenega igralca Kardoš Grega, NK Radlje se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

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

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK AquaSystems Dogoše : S. Rojko Dobrovce 

K - 305/1112 

 

Izključenega igralca Letonja Danijel, NK AquaSystems Dogoše, 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 eni (1) zaporedni tekmi. 

 

K - 306/1112 

 

Ekipo NK S. Rojko Dobrovce se zaradi sedmih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek 

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

 

NK Rače : Gostilna Lobnik Slivnica 

K - 307/1112 

 

Izključenega igralca Božnik Adam, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi prekrška v 

čisti situaciji za dosego zadetka (v 80. minuti je s prekrškom zaustavil nasprotnega igralca v 

čisti situaciji za dosego zadetka), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK Lenart : Jurovski dol 

K - 308/1112 

 

Ekipo NK Jurovski dol se zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 

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

 

 

 

 



Člani 1, 19. krog, 28. – 29. 4.  2012 

 

 

NK Starše : Rače 

 

Zveza K - 301/1112 

 

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

postopka zoper prijavljenega igralca Jeranovič Sebastijan, NK Rače, izdajam sklep s 

katerim v sredo 16. 5. 2012, ob 15.45 uri razpisujem ustno obravnavo in s tem nadaljevanje 

postopka. Sodniki in igralec bodo vabljeni z  vabilom na obravnavo. 

 

Ponovno pozivam pomočnika sodnika naj TAKOJ napišeta poročilo o svojih ugotovitvah. 

Suspenz igralcu v postopku se zaključi in lahko igralec nadaljuje z igranjem tekem.  

 

OB TEM OBVEŠČAM DRUŠTVO NOGOMETNIH SODNIKOV, DA SODNIKI KLJUB 

POZIVU DISCIPLINSKEGA SODNIKA, NISO PODALI DODATNIH - PODROBNIH 

POROČIL IN S TEM NISO IZPOLNILI SVOJIH OBVEZNOSTI DO MNZ MARIBOR.  

 

 

Člani 2, 20. krog, 5. – 6. 5.  2012 

 

 

 

NK Radvanje : Rošnja Loka 

 

K- 309 /1112 

 

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

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

 

 

NK DTV Partizan Fram : ZU-VIL Brunšvik 

 

K - 310/1112 

 

Izključenega igralca Lorber Jure, NK ZU-VIL Brunšvik, se zaradi žalitev sodnika (V 90. 

minuti je verbalno žalil glavnega sodnika, 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. 

 

 

K - 311/1112 

 

Ekipo NK DTV Partizan Fram se zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek 

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

 

 

 

 

 

 



 

Mladina, 17 krog, 2. – 6. 5. 2012 

 

NK Paloma : Peca 

 

K – 312/1112 

 

Izključenega igralca Pečovnik Matic, NK Peca, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (ugovarjanje in medsebojno odrivanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

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

 

NK Fram/Rače : Gostišče pri Antonu 

K - 313/1112 

 

Izključenega igralca Lunežnik Matej, NK Fram/Rače, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 

x javni opomin (ugovarjanje in medsebojno odrivanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

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

 

K – 314/1112 

 

Izključenega igralca Klajnošek Žan, NK Gostišče pri Antonu, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka (v 57. minuti je s prekrškom zaustavil nasprotnega igralca v čisti 

situaciji za dosego zadetka), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

Mladina, 16 krog, 27. 4. 2012 

 

NK Peca : Fram/Rače 

K - 315/1112 

 

Ekipo NK Fram/Rače se zaradi neopravičenega izostanka s tekme mladine, prekršek se po 

24 čl., v skladu z 8. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 160 €. 

 

 

Kadeti, 15 krog, 22. 4. 2012 

 

NK Radlje : Jurovski dol 

 

ZVEZA K -291/1112 

 

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

postopka zoper NK Radlje, zaradi suma storitve prekrška po 24. Čl. DP izdajam sklep s 

katerim se postopke USTAVI, ker ni dokazov, je bil storjen prekršek, saj sodnik in NK 

Jurovski dol nista dopolnila poročila oziroma prijave z dokazi. 

 

K - 316/1112 

 

Ekipo NK Jurovski dol se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (kljub pozivu 

disciplinskega sodnika niso dopolnili prijavo njihovega trenerja Verle Metoda z zahtevanimi 

podatki za uspešno in učinkovito delo disciplinskega sodnika), prekršek po 24 čl., v skladu z 

8. čl. DP, kaznuje z opominom. 

 



 

OB TEM OBVEŠČAM DRUŠTVO NOGOMETNIH SODNIKOV, DA SODNIK 

KLJUB POZIVU DISCIPLINSKEGA SODNIKA, NI PODAL DODATNEGA 

POROČILA IN S TEM NI IZPOLNILI SVOJIH OBVEZNOSTI DO MNZ MARIBOR. 

PREDLAGAM UVEDBO DISCIPLINSKEGA POSTOPKA ZOPER SODNIKA.  

 

Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor NK Radlje. 

 

 

 

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 

 

SKLEP O SUSPENZU 

 

 

Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor navedenim 

klubom izreče suspenz: 

 

 

NK CERKVENJAK 

NK DUPLEK 

NK MALEČNIK 

NK POBREŽJE 

NK PREVALJE 

NK RAČE 

NK RADVANJE 

NK SLOVENJ GRADEC 

NK ŠENTILJ 

 

 

Suspenz dobi pravno veljavo sredo, 23. 5. 2012,  in na osnovi 35. čl. DP ugasne šele, ko 

suspendirana ekipa dokaže, da je svoje finančne obveznosti poravna. Proti sklepu o suspenzu 

pritožba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 

 


