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SKLEPI   

Namestnika disciplinskega sodnika, 25. 10. 2011 

 

ČLANI - 1, 10 krog, 22.10.. 2011 

 

 

NK Pobreţje Gradis  : Vratko Dogoše 

 

K - 171/1112 

 

Izključenega igralca Tkalčič Mišela, NK Vratko Dogoše, se zaradi ponovljenega prekrška 

– 2 x javni opomin (brezobzirna igra, simuliranje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

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

 

K -172 /1112  

 
Izključenega igralca Gagovič Ţivana, NK Vratko Dogoše, se zaradi ţalitev in groţenj sodniku, 

(v 30. minuti se ni strinjal z odločitvijo sodnika in je s tehničnega prostora kot rezervni igralec  

grozil in ţalil sodnika po predhodnem  opozorilu v  28. min), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. 

in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteţevalna okoliščina, ki izhaja iz poročila sodnika, da je 

izključeni igralec nadaljeval z ţaljenjem do konca tekme  na tribuni. 

 

Igralec je poslal pisno pritoţbo na sojenje. 

 

K - 173/1112 
 

Ekipo NK Vratko Dogoše se zaradi prejetih dveh (2) rdečih kartonov na eni članski tekmi, 

prekršek se po 22. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP,kaznuje z denarno kaznijo v višini 62,00 

EUR. 

 

KNK Fuţinar  : Radlje 

 

K - 174/1112 

 

Ekipo KNK Fuţinar se zaradi prejetih petih (5) rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek 

po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41,00 €. 

 

 

 

 



 

 

 

K - 175/1112 

 

Izključenega igralca Planinšič Dejana, NK Radlje, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (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 ţalitev po izključitvi (po izključitvi je ţalil sodnika in z ţaljenjem nadaljeval pri odhodu z 

igrišča), prekršek 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 prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih 

tekmah. 

 

K - 176/1112 

 
Izključenega igralca Kašman Andraţa, NK Radlje, se zaradi ţalitev sodnika med igro (v 57. 

minuti je ţalil in grozil sodniku, 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  

in  

zaradi ţalitev po izključitvi (izključitvi je ţalil sodnika in z ţaljenjem nadaljeval pri odhodu z 

igrišča), prekršek 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 prepoved nastopanja na šestih (6) zaporednih 

tekmah. 

 

Trener in predsednik kluba sta poslala pisno obrazloţitev dogodkov. 

 

K - 177/1112 

 

Ekipo NK RADLJE se zaradi prejetih šest (6) rumenih in dveh (2) rdečih kartonov  na 

članski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 80,00 €. 

 

 

NK Starše : Jurovski dol 

 

K –178/1112  

 

Izključenega igralca Krajnc Martina, NK Starše, se zaradi nasilne igre (v 90. minuti se je 

vrgel proti nasprotniku z obema nogama ter z dvignjenima stopaloma zadel igralca po nogah), 

prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 

zaporednih tekmah. 

 

 

K - 179/1112 

 

Funkcionar Zajc Aljaţ, ki je bil trener NK Starše, se zaradi odstranitve s tehničnega 

prostora (prekomerno protestiranje in komentiranje na sodniške odločitve), prekršek po 23. 

čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

 



 

 

Pri izreku kazni so bile upoštevane oteţevalne okoliščine, ki izhajajo iz poročila sodnika in 

delegata iz katerih izhaja, da  odstranjeni trener ni hotel zapustiti tehničnega prostora (2-3 

min.) ter pri odhodu še vedno komentiral in ţalil, kar je nadaljeval tudi pred slačilnico. 

Odstranjeni trener se je tudi pisno opravičil. 

 

K - 180/1112 

 

Ekipo NK Starše, se zaradi slabe organizacije tekme (na tekmi ni bilo dovolj dobro 

poskrbljeno za varnost uradnih oseb), zaradi prekrška po 24. čl. v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 

denarno kaznijo 150,00 €. 

 
Pri izreku kazni so bile upoštevane oteţevalne okoliščine, ki izhajajo iz poročila sodnika in 

delegata iz katerih izhaja, da  je predsednik kluba Sel Davorin med polčasom vstopil v 

sodniško slačilnico, kjer je ţalil sodnike in grozil sodnikom z fizičnim obračunavanjem ter po 

končani tekmi nadaljeval z nešportnim obnašanjem (močno udaril v vrata sodniške slačilnice). 

  

K –181/1112 

  

Ekipo NK Starše se zaradi prejetih šest (6) rumenih in enega (1) rdečega kartona  na članski 

tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62,00 €. 

 

 

ČLANI - 2, 10 krog, 22.10. 2011 

 

NK Akumulator : Kipertrans Hoče 

 

K - 182/1112 

 

Izključenega igralca Dogša Gorazda, NK Kipertrans Hoče, se zaradi ponovljenega  

prekrška – 2 x javni opomin (medsebojno odrivanje, udarjanje ţoge po pisku), prekršek 

po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 

tekmi  

 

NK Loka Rošnja : Peca 2 

 

K - 183/1112 

 

Izključenega igralca Virtič Metoda, NK Peca 2, se zaradi teţjega nešportnega vedenja (po 

prejetem opominu je nešportno reagiral na odločitev sodnika s tem, da je zamahnil po kartonu 

tako, da je ta padel na tla in zato bil izključen) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 

9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je igralec športno 

zapustil igrišče in se po tekmi opravičil za svoje dejanje. 

 

NK Radvanje  : Šentilj 

 

K - 184/1112 

 

Funkcionar Hanţič Samo, ki je bil fizioterapevt ekipe NK Šentilj, se zaradi tega, ker je 

vstopil na igrišče in glasno protestiral na sodniške odločitve ter bil zato odstranjen s 



 

 

tehničnega prostora (v 89. minuti vstopil na igrišče in glasno protestiral na sodniške odločitve. 

Zato ga je sodnik odstranil s tehničnega prostora), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za en (1) mesec, do 25. 11. 2011. 

 

Pri izreku kazni so bile upoštevane oteţevalne okoliščine, ki izhajajo iz poročila sodnika in 

delegata, da je odstranjeni funkcionar  nadaljeval z nešportnim obnašanjem za ograjo in 

opravičilo odstranjenega funkcionarja za svoja dejanja po končani tekmi. 

 

 

NK Prepolje : Dela Ţ. Jakob 

 

K - 185/1112 

 

Izključenega igralca Kramberger Boruta, NK Dela Ţ. Jakob , se zaradi ponovljenega  

prekrška – 2 x javni opomin (simuliranje, izgubljanje igralnega časa), prekršek po 18. čl.,  

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

 

 

K - 186/1112 

 

Ekipo NK Prepolje se zaradi prejetih petih (5) rumenih kartonov in enega (1) rdečega 

kartona na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 

62,00 €. 

 

K –187/1112 

 

Ekipo NK Dela Ţ. Jakob se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (pred 

tekmo prepozno oddali športne izkaznice), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 

opominom.  
 

 

MLADINA, 8 krog,  22., 23.10. 2011 

 

 

NK Korotan/Prevalje  :  Paloma 

K - 188/1112 

 

Izključenega igralca Močivnik Lovra, NK Korotan/Prevalje, se zaradi nasilne igre (v 64. 

minuti je nespretno oziroma  nenamerno brcnil nasprotnega vratarja v glavo, medtem ko je le 

ta leţal na tleh.), 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 bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja olajševalna 

okoliščina, da je igralec napako športno priznal in športno zapustil igrišče.  

 

K - 189/1112 

 

Izključenega igralca Hauc Luka, NK Paloma, se zaradi nasilnega obnašanja (namerno 

potiskal, udarjal, preklinjal, grozil in ustrahoval domače igralce) in igrišče zapustil nešportno 

s pripombami, ţaljivkami ter groţnjami igralcem in sodnikom ter z nešportnim vedenjem 



 

 

nadaljeval še po tekmi, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja za dobo šest (6) mesecev, t.j. do 25.04.2012.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo igralca in teţa storitve dejanja, ki je nedopustno.  

 

K - 190/1112 

 

Izključenega igralca Rebernik Mitja, NK Paloma, se zaradi nasilnega obnašanja (prijel 

nasprotnega igralca za vrat ter ga dušil, potem še udaril drugega domačega igralca ter ga 

potisnil), ţalil igralce in sodnike ter nadaljeval z nešportnim obnašanjem po tekmi, prekršek se 

po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo enega (1) leta, t.j. do 25.10.2012.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo igralca in teţa storitve dejanja, ki je nedopustno.  

 

K - 191/1112 

 

Izključenega igralca Ferk Roka, NK Paloma, se zaradi nasilnega obnašanja (namerno 

potiskal, udarjal, preklinjal, grozil in ustrahoval domače igralce) in igrišče zapustil nešportno 

s pripombami, ţaljivkami ter groţnjami igralcem in sodnikom ter z nešportnim vedenjem 

nadaljeval še po tekmi, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja za dobo šest (6) mesecev, t.j. do 25.04.2012.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo igralca in teţa storitve dejanja, ki je nedopustno.  

 

K –192 /1112  

 

Ekipo NK Paloma se zaradi neizpolnjevanja obveznosti – pričeli tekmo z devetimi (9) 

igralci, končali z šestimi (6) igralci, zaradi izključitev, kar je bila posledica prekinitev tekme, 

prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 40,00 €.   

 

NK Paloma je poslal opravičilo. 

 

K - 193/1112 

 

Ekipo NK Paloma se zaradi prejetih  treh (3) rdečih kartonov na mladinski tekmi, prekršek 

po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 60,00 €. 

 

NK Peca  : Tezno Maribor 

 

K - 194/1112 

 

Izključenega igralca Ahmetaj Vilsona, NK Tezno Maribor, se zaradi nasilne igre, (v 48. 

minuti je s polno močjo brcnil nasprotnega igralca v predel stegenske mišice, ko je ţoga šla 

stran od njiju), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

in 

zaradi ţalitev in groţenj po izključitvi (po izključitvi je igralec stekel proti sodniku vendar so ga 

zadrţali soigralci, ţalil sodnika ter brcnil v koš za smeti ob izhodu), prekršek 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 prepoved nastopanja na šestih (6) zaporednih 

tekmah. 



 

 

K - 195/1112 

 

Izključenega igralca Motaln Mihaela, NK Tezno Maribor, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (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 ţalitve sodnika po izključitvi (po izključitvi se je vrnil na svojo klop, ter med tem in tudi 

med odhodom z igrišča ţalil prvega pomočnika), prekršek po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo igranja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih 

tekmah. 
 

K - 196/1112 

 

Izključenega igralca Rep Luka, NK Tezno Maribor, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (brezobzirna igra, 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 oteţevalna okoliščina, saj igrišča ni zapustil športno. 
 

K - 197/1112 

 

Funkcionar Škerjanec Bojan, ki je bil trener NK Tezno Maribor, se zaradi odstranitve s 

tehničnega prostora (pred tem opozorjen zaradi protestiranja - komentiranja sodniške 

odločitve in vstopa v igrišče ob prekinitvi, ko je na tleh leţal njegov igralec), prekršek po 23. 

čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na eni (1) zaporedni tekmi.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da je 

odstranjeni funkcionar po tekmi opravičil. 

 

K - 198/1112 

 

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

igralca Marčeta Dejana, NK Tezno Maribor,  zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, 

ker obstaja sum, da je po končani tekmi na parkirišču, kjer so čakali na avtobus  pribliţal 

glavnemu sodniku ter mu kričal na uho.  

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

 

V skladu s 33. členom se prijavljenemu igralcu izreka suspenz. 
 

 

K - 199/1112 

 

Ekipo NK Tezno Maribor se zaradi prejetih petih (5) rumenih kartonov in treh (3) rdečih 

kartonov na mladinski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno  

kaznijo 60,00 € 

 

NK Tezno je poslal pisno pojasnilo dogodkov. 

 

 



 

 

KADETI, 8 krog, 22.10. 2011 

 

 

NK Koroške gradnje  : Lenart 

 

K - 200-/1112 

 

Izključenega igralca Knez Urbana, NK Koroške gradnje, se zaradi ponovljenega prekrška  

– 2 x javni opomin (brezobzirna igra, spotikanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

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

 

 

STAREJŠI DEČKI 2, 8 krog, 23.10. 2011 

 
 

NK Dela Ţ. Jakob  :  Pesnica 
 

K - 201/1112 

 

Izključenega igralca Dreier Uroša, NK Dela Ţ. Jakob, se zaradi ponovljenega prekrška  

– 2 x javni opomin (brezobzirna igra, ţaljenje nasprotnika), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. 

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

 

NK Jurovski dol  :  Paloma 
 

K - 202/1112 

 

Izključenega igralca Škrlec Urbana, NK Jurovski dol, se zaradi ponovljenega prekrška 

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

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

STAREJŠI CICIBANI A-1, 8 krog, 22.10. 2011 
 

NK Duplek : Pesnica 

 

K - 203/1112  

 

Ekipo NK Lenart se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati (nastopal Horvat 

Luka, ki je bil na dan tekme premlad), prekršek po 24 čl., 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. 

 

 
Namestnik disciplinskega sodnika 

             Boris TOPLAK, l.r 


