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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 28. 4. 2010 
 
 

Člani - 1, 20. krog, 24. - 25. 4. 2010 
 

NK Marles hiše : Jurovski dol 
 
K - 294/0910 
 
Izključenega igralca KOVAČIČ Peter, št. 64497 se zaradi prekrška 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.  
 
K - 294/0910 
 
Funkcionar GRAŠIČ Tone, ki je bil na tekmi predstavnik NK Marles hiše, 
zaradi tega, ker je po končani tekmi prišel v garderobe sodnikov, žalil pomočnika 
sodnika in glavnega sodnika, se vedel nasilno do glavnega sodnika tako, da se je z 
nosom približal do nosu sodnika in preklinjal (Dejal je »: JEBEM TI MATER…, …!«), 
prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja 
vseh funkcij za dobo enega meseca (1) t.j. do 24. 5. 2010. 
 
S kršitvijo je kršitelj prenehal šele po posredovanju delegata in neke druge osebe. 
 
K - 296/0910 
 
Ekipo NK Jurovski dol se zaradi 20 minut prepozno oddanih izkaznic, za prekršek 
po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opomin. 
 
 

NK Duplek : Pobrežje Gradis 
 

K - 297/0910 
 
Izključenega igralca SAHITAJ Sefqet, Pobrežje Gradis, št. 36902, zaradi 
nasilne igre, saj je v nogo brcnil nasprotnega igralca, ko je ta ležal na tleh in se 



  
                                                                  

nista borila za žogo, ob odhodu z igrišča pa je preklinjal, 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, ki izhaja iz poročila o 
izključitvi.  
 
K - 298/0910 
 
Na podlagi 28. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper ekipo NK Duplek 
zaradi slabe organizacije tekme. Iz poročila o tekmi izhaja, da zaradi odsotnosti 
varnostne službe ter nezavarovanega prehoda iz garderob na igrišče ni bila 
zagotovljena varnost za uradne osebe.  
 
V tej zvezi mora NK Duplek do petka, 30. 4. 2010 pisno pojasniti, zakaj je bila 
varnostna služba odsotna na prehodu iz garderob na igrišče in zakaj niso ustrezno 
zavarovali prehoda iz garderob na igrišče. 
 
Delegat mora do petka, 30. 4. 2010 pojasniti ali je varnostna služba sploh bila 
organizirana, saj iz poročila o tekmi izhaja, da je bil vodja varnosti Dobaja Matjaž. 
 
 

NK ZU-VIL Brunšvik : S. Rojko Dobrovce 
 
K - 299/0910 
 
Funkcionar PANIKVAR Franc, ki je bil na tekmi trener NK ZU-VIL Brunšvik, 
zaradi tega, ker je ugovarjal in protestiral na sodniške odločitve in bil zato v 35. 
minuti odstranjen s tehničnega prostora. Ob odhodu s tehničnega prostora je grozil 
glavnemu sodniku. V drugem polčasu je odstranjeni trener neupravičeno vstopal na 
igrišče in dajal napotke svoji ekipi, zaradi česar ge ja glavni sodnik v 75. minuti 
opozoril in seznanil, da bo v primeru še enega vstopa na igrišče prekinil tekmo, 
prekrški po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja 
ekipe trenerju na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane oteževalne okoliščine, ki izhajajo iz poročila o 
tekmi. 
 
 

NK Železničar MB : Starše 
 
K - 300/0910 
 
Izključenega igralca BREG Rok, Starše, št. 26651, se zaradi žalitve sodnika (v 
66. Minuti, ko je glavni sodnik dosodil prekršek, ki ga je storil  z brezobzirno igro je 
proti glavnemu sodniku zavpil »:JEBI SE!«), prekršek po 18. čl., vskladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
 



  
                                                                  

NK Gostilna Lobnik Slivnica : Radlje 
K - 301/0910 
 
Izključenega igralca HUDIN Andrej, Radlje, št. 39073, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra) prekršek se po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 
 

Člani - 2, 16. krog, 24. - 25. 4. 2010 
 

NK Rošnja Loka : Šentilj 
 

K - 302/0910 
 
Izključenega igralca KOPIČ Sebastijan, Šentilj, št. 38745, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat nešportno obnašanje in sicer 
nošenje nakita in vstop na igrišče brez dovoljenja sodnika) prekršek se po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 

NK Tezno MB : Korotan Vzajemna 
 

K - 303/0910 
 
Izključenega igralca VRAVNIK Anže, Korotan Vzajemna, št. 49659, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in nešportno obnašanje) 
prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

Mladina, 16. krog, 24. - 25. 4. 2010 
 

NK Fužinar : Fram/Rače 
 
K - 304/0910 
 
Izključenega igralca KUMPREJ Gašper, Fužinar MB, št. 38765 se zaradi 
prekrška 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 Slivnica : Jurovski dol 
K - 305/0910 
 
Izključenega igralca LESKOVAR David, Slivnica, št. 64834, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in igra z roko) prekršek 
se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi. 



  
                                                                  

 
NK Gostišče pri Antonu : AJM Kungota 

 
K - 306/0910 
 
Izključenega igralca KOS Kristjan, Gostišče pri Antonu, št. 54612, zaradi 
močnega udarjanja nasprotnega igralca z glavo v glavo (med prekinitvijo je v 61. 
minuti z glavo v glavo udaril nasprotnega igralca tako močno, da je nasprotni 
igralec utrpel lažje telesne poškodbe, prav tako pa je prišlo zaradi tega v 
nadaljevanju do pretepa in konfrotacije med več igralci, zaradi česar so posredovali 
redarji in trenerja), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na sedmih (7) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ki izhaja iz poročila o 
tekmi in sicer, da je šlo za posebno nasilno obnašanje s posledicami za zdravje 
nasprotnika in red ter mir na tekmi. 

 
K - 307/0910 
 
Izključenega igralca KLOBASA Aljaž, Gostišče pri Antonu, št. 55798, zaradi 
močnega udarjanja nasprotnega igralca z roko v obraz (v 61. minuti je pretepal 
nasprotnega igralca, kateri je utrpel lažje telesne poškodbe), prekršek se po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na šestih (6) 
zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ki izhaja iz poročila o 
tekmi in sicer, da je šlo za posebno nasilno obnašanje s posledicami za zdravje 
nasprotnika in red ter mir na tekmi. 
 
K - 308/0910 
 
Izključenega igralca LEB Mitja, AJM Kungota, št. 55046, zaradi močnega 
udarjanja nasprotnega igralca z roko v obraz (pretepanje, katerega posledice so bile 
lažje telesne poškodbe), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na šestih (6) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ki izhaja iz poročila o 
tekmi in sicer, da je šlo za posebno nasilno obnašanje s posledicami za zdravje 
nasprotnika in red ter mir na tekmi. 
 
 

Kadeti, 16. krog, 24. - 25. 4. 2010 
 

NK Duplek : Pobrežje Gradis 
 
K - 309/0910 
 
Igralec  KUJTIM Dema št. 17119, NK Pobrežje , ki je bil na tekmi 
predstavnik kluba NK Pobrežje Gradis, je opravljal funkcijo kljub kršitvi 20. 



  
                                                                  

člena DP MN/M (prepoved nastopanja v 20. krogu zaradi prejetih 4 rumenih 
kartonov), prekršek se po  po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo še na eni (1) tekmi (1+1= 2) 
 
K - 310/0910 
 
Igralec KRASNIĆI Šefki, Pobrežje Gradis, št. 89064, je po končani tekmi na 
poti proti garderobam žalil in grozil sodniku (IDIOT, BUTEL, ZMLAMAL TI BOM AVTO 
TER ŠE BOŠ PRIIŠEL NA POBREŽJE), prekršek po 18. čl., vskladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3)  zaporednih tekmah. 
 
 
K - 311/0910 
 
Izključenega igralca ZEJNIČ Vlado, Pobrežje Gradis, št. 78185, se zaradi 
žalitve in grožnje, prekršek se po 18. čl., vskladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na štirih (4)  zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina: nešportni odhod z igrišča.  
 
Popravek sklepa K - 312/0910 
 
Ekipo NK Cerkvenjak se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na mladinski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 31 €. 
 
 

NK Marles hiše : Lenart 
K - 313/0910 
 
Izključenega igralca BREZNIK Jure, Lenart, št. 59380, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje) prekršek se po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 

Starejši cicibani »A+B«, 13. krog, 25. 4. 2010 
 

NK Pohorje : Nissan F. Jarenina 
 

K – 314/0910 
 
Ekipo NK Nissan Ferk Jarenina zaradi neupravičenega izostanka s tekme 
starejših cicibanov, prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP kaznuje z 120 €. 
 

Mlajši cicibani - 1, 13. krog, 24. 4. 2010 
 

NK Pohorje : Železničar MB 
 
K – 315/0910 



  
                                                                  

 
Funkcionar POZNIČ Igor, ki je bil na tekmi trener Železničar MB, zaradi 
opravljanja funkcije v času prepovedi ( s sklepom DS K - 277/0910 mu je bila 
izrečena prepoved opravljanja vseh funkcij za dobo dveh mesecev, t.j. do 17. 6. 
2010),  prekršek po 23. členu DP v skladu z 8. in 10. čl. DP se kaznuje s 
prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo treh (3) mesecev, t.j. do 17. 7. 
2010. 
 

Mlajši cicibani - 1, 12. krog, 17. 4. 2010 
 

NK Pohorje : Dobrovce/Miklavž 
 
ZVEZA K - 293/0910 
 
V skladu s 36. členom DP se disciplinski postopek zoper ekipo NK Dobrovce/Miklavž 
ustavi, saj se je NK Dobrovce pritožilo na Komisijo za pritožbe MNZM. 
 
 
K – 316/0910 
 
Ekipo NK Pohorje se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ pri organizaciji 
tekme, saj niso pravilno izpolnili zapisnika (v zapisnik niso vpisali uradnih 
predstavnikov, razen domačega trenerja PREDNIK Benjamina, - torej trenerja in 
predstavnika gostujoče ekipe in predstavnika domače ekipe ), na tekmi mlajših 
cicibanov, prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 
 
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 
 
 
 

Disciplinski sodnik                           
        Bojan KITEL, l.r 


