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Maribor, 9. 11. 2011 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

 

Člani 1, 12. krog, 5. - 6. 11. 2011 

 

NK Starše : Radlje 

K - 216/1112 

 

Izključenega igralca Pesek Oto, NK Starše, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

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

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

 

K - 217/1112 

 

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

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

 

 

NK KNK Fuţinar : Vratko Dogoše 

K - 218/1112 

 

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

za dosego zadetka, (v 49. 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. 

 

 

Člani 2, 12. krog, 5. – 6. 11. 2011 

 

NK Akumulator : Duplek 

K - 219/1112 

 

Izključenega igralca Šepul Uroš, NK Akumulator, 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. 

 

 

 

 



K - 220/1112 

 

Izključenega igralca Iršič Bojan, NK Akumulator, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (dvakrat protestiranje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

K -221/1112 

 

Izključenega igralca Mulec Aljaţ, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

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

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

 

K - 222/1112 

 

Ekipo NK Akumulator se zaradi dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., 

v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

K – 223/1112 

 

Funkcionar Ademovič Joţe, ki je bil predstavnik ekipe Duplek, je ugovarjal na  sodniške 

odločitve, ţalil in grozil sodnikom, zato je bil v 81. minuti odstranjen s tehničnega prostora, 

Po tem je odstranjeni predstavnik ekipe nadaljeval z groţnjami, prekršek se po 23. čl., v 

skladu z 8. in DP  kaznuje s prepovedjo opravljanja funkcij za dobo enega meseca, t.j. do 

5. 12. 2011.  

 

Mladina, 10. krog,  5. - 6. 11. 2011 

 

NK Peca : Miklavţ/Dobrovce 

 

K - 224/1112 

 

Izključenega igralca Senčar Martin, 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 eni (1) zaporedni tekmi  

in 

zaradi ţaljivega komentiranja sojenja, ţalitev in pljuvanja proti pomočniku sodnika (po 

izključitvi je ţaljivo komentiral odločitev sodnika, ga ţalil in pljunil proti pomočniku 

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

štirih (4) zaporednih tekmah. 

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

tekmah. 
 

K - 225/1112 

 

Izključenega igralca Zajmi Tadej, NK Miklavţ/Dobrovce, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka, (v 49. 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. 

 

K - 226/1112 

 

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

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



NK Fram/Rače : Paloma 

K - 227/1112 

 

Ekipo NK Paloma se zaradi prepozno oddanih športnih izkaznic, prekršek po 24 čl., v skladu 

z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 

NK Marles hiše : Starše  

K - 228 /1112 

 

Funkcionar Štumperger Branko, ki je bil fizioterapevt ekipe NK Starše, se zaradi tega, 

ker je bil odstranjen s tehničnega prostora zaradi ugovarjanja sodniku (v 68. minuti ga je 

sodnik odstranil s tehničnega prostora, ker je kljub opozorilu nadaljeval z ugovarjanjem. Po 

tem je odstranjeni predstavnik ekipe nadaljeval z groţnjami glavnemu sodniku), prekršek po 

23. čl., v skladu z 8. In 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja funkcij za dobo enega 

meseca, t.j. do 5. 12. 2011.  

 

Starejši dečki - 2 , 9. krog,  31. 10. 2011 

 

NK Prevalje : Dela Ţ Jakob 

K - 229/1112 

 

Ekipo NK Dela Ţ Jakob se zaradi poskusa igranja z igralci, ki niso imeli pravice nastopiti na 

tekmi (pri identifikaciji igralcev pred tekmo je sodnik ugotovil, da štirje igralci ne ustrezajo 

fotografijam na športni izkaznici, zaradi česar jim ni dovolil nastopiti), prekršek po 24 čl. v 

povezavi s 4. čl., se v skladu z 8. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 200 €. 

 

V skladu s 15. čl. DP se izvršitev kazni odloţi in se ne bo izvršila pod pogojem, da klub 

ne bo storil podobnega ali hujšega prekrška v šestih mesecih, t.j. do  30. 3. 2012.  

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteţevalna okoliščina, saj zaradi kršitve ni bilo moţno 

odigrati tekme, ker NK Dela Ţ Jakob ni imel dovolj igralcev. Prav tako je bil upoštevan 

zagovor trenerja, v katerem je navedel, da se je klub potrudil in je poskušal odigrati tekmo z 

igralci, ki so prispeli na tekmo ter, da je v klubu slabo finančno stanje in se je poskušal na 

takšen način izogniti kazni.  

 

Mlajši dečki A-2, 9. krog,  1. 11. 2011 

 

NK Paloma/Šentilj : Pesnica 

K - 230/1112 

 

Ekipo NK Paloma/Šentilj se zaradi igranja z igralci, ki niso imeli pravice nastopiti na tekmi 

(večina igralcev je istega dne ţe odigrala tekmo v dopoldanskem času z NK Paloma), 

prekršek po 24 čl., se 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 


