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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 10. 11. 2010 
 
 

Člani 1, 12. krog, 6. in 7. 11. 2010 
 

NK Jurovski dol : S Rojko Dobrovce 
 
K – 178/1011 
 
Na podlagi prijave delegata in sodnikov se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek 
zoper NK Jurovski dol, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker so slabo organizirali 
tekmo in nešportnega vedenja gledalcev (po tekmi se je pred garderobami zbrala skupina ljudi, ki 
je žalila sodnike, jim grozila ob odhodu pa so s sodniki fizično obračunavali in jim poškodovali 
vozilo).  
  
V tej povezavi morajo vsi sodnik in delegat podati posamezno podrobno poročilo  
do 15. 11. 2010. 
 
NK Jurovski dol ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  
 

NK Tezno MB : Duplek 
K - 179/1011 
 
Izključenega igralca ROJHT David, Tezno MB, št. 2245, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 
x javni opomin (igra z roko 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 – 180/1011 
 
Izključenega igralca DOBAJA Marko, Duplek, št. 45266, se zaradi pljuvanja proti sodniku, 
(po opominu z rumenim kartonom je pljunil proti sodniku, ki ga ni zadel), 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 okoliščina, da je igralec podal pisni zagovor, prekršek 
obžaloval in se opravičil za svoje dejanje. 



  
                                                                  

 
K – 181/1011 
 
Ekipo Duplek se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 

Člani 2, 11. krog, 6. in 7. 11. 2010 
 

NK Radvanje : Šentilj 
 

K - 182/1011 
 
Funkcionar BRAČKO Milivoj, ki je bil trener NK Šentilj, zaradi žalitev sodnika (ob 
prekršku, ki ga je sodnik dosodil za njegovo ekipo je žalil sodnika in bil zato odstranjen s 
tehničnega prostora), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
vodenja ekipe na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerega izhaja, da se je trener 
takoj po tekmi opravičil vsem in jim čestital za sojenje. 
 

NK A.B.T. Miklavž : Prepolje 
 
K - 183/1011 
 
Izključenega igralca MEDVED Marko, A.B.T. Miklavž, št. 47512, 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 - 184/1011 
 
Izključenega igralca KLAMPFER Robert, Prepolje, št. 19536, se zaradi ponovljenega 
prekrška - 2 x javni opomin, (ugovarjanje in 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 - 185/1011 
 
Izključenega igralca ŠROK Matej, Prepolje, št. 36877, se zaradi igre z roko in s tem 
preprečitve zadetka (igral z roko in preprečil zadetek), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano tudi igralčevo opravičilo. 
 
K – 186/1011 
 
Ekipo Prepolje  se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 
 



  
                                                                  

K - 187/1011 
 
Na podlagi prijave delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper NK 
A.B.T. Miklavž, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker so slabo organizirali tekmo in 
nešportnega vedenja gledalcev (redarji nalog niso opravili tako, da od 12. do 79. minute gledalci 
ne bi metali petard in uporabljali pirotehnike in tako, da otroci med tekmo ne bi sedeli na ograji 
ob igrišču).  
  
V tej povezavi morajo vsi sodnik in delegat podati podrobno poročilo do 13. 11. 2010. 
 
NK A.B.T. Miklavž ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  
 

NK Fužinar : Korotan 
 
K – 188/1011 
 
Izključenega igralca MLAČNIK Jure, Fužinar, št. 54452, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 
x javni opomin (vlečenje 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 – 189/1011 
 
Funkcionar DEMŠA Štefan, ki je bil trener NK Korotan, zaradi žalitev delegata (vstopil v 
prostor za delegata in ga je žalil, ker ni dovolil nastopiti igralcu njegove ekipe), prekršek po 23. 
čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na treh (3) zaporednih 
tekmah. 
 
K – 190/1011 
 
Ekipo Korotan  se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 

NK Marjeta : Akumulator 
 
K – 191/1011 
 
Izključenega igralca GRUBER Mitja, Akumulator, št. 15407, se zaradi ponovljenega prekrška 
– 2 x javni opomin (vlečenje 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 - 192/1011 
 
Izključenega igralca DŽEPINA Branimir, Marjeta, št. 6037, se zaradi udarca nasprotnega 
igralca (z dlanjo je v telo udaril nasprotnika, ko se nista borila za žogo), prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
 



  
                                                                  

NK Gostišče pri Antonu : Maribor 2010 
 
K - 193/1011 
 
Izključenega igralca REPOLUSK Metod, Maribor 2010, št. 1852, 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 - 194/1011 
 
Izključenega igralca PLOJ Ivan, Gostišče pri Antonu, št. 6037, 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 Brunšvik : Peca 2 
 

K – 195/1011 
 
Kaznovani igralec  NK Peca 2 EMERŠIČ Miha, je kljub prepovedi (4 RU) opravljal funkcijo 
predstavnika kluba na članski tekmi 11. kroga,  prekršek se  po 18. čl, v zvezi z zadnjim odstavkom 8. čl. 
DP,  kaznuje s prepovedjo  nastopanja še na eni (1) zaporedni tekmi. (1+1=2). 
 
 

Kadeti, 12. krog, 7. 11. 2010 
 

NK Prevalje : Vratko Dogoše 
 
K - 196/1011 
 
Izključenega igralca MARSEL Andrej, Prevalje, št. 82817, se zaradi ponovljenega prekrška – 
2 x javni opomin (igra z roko in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

NK Radlje : Starše 
 
K - 197/1011 
 
Izključenega igralca MALEK Urban, Starše, št. 85281, se zaradi nasilnega obnašanja, 
udarjanja in pluvanja nasprotnega igralca, (najprej je verbalno zatem pa fizično napadel igralca 
nasprotnega moštva tako, da ga je z roko udaril v ramo in ga odrinil, ob izključitvi pa ga je še 
pljunil), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
osmih (8) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, da je izključeni igralec tudi po koncu 
tekme še vedno hotel obračunavati z nasprotnimi igralci.  
 
 



  
                                                                  

Starejši dečki, 11. krog, 6. 11. 2010 
 

NK Tezno  : Nissan F. Jarenina 
 
K - 198/1011 
 
Funkcionar ŠAVORIČ Rok, ki je bil predstavnik NK Tezno, zaradi tega, ker je med tekmo 
preko ograje zapustil tehnični prostor brez dovoljenja sodnika in se po tem hotel vrniti (med 
tekmo je preko ograje odšel med gledalce, kjer se je nešportno vedel in zatem hotel priti nazaj v 
tehnični prostor, vendar mu sodnik tega ni dovolil), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo enega meseca. 
 
V skladu s 15. čl. DP se izvršitev kazni se odloži za dobo 6 mesecev, pod pogojem, da funkcionar 
ne bo storil podobnega ali hujšega prekrška od dneva izdaje tega sklepa.  
 
 

ZVEZA Člani 1, 11. krog, 30. in 31. 10. 2010 
 

NK Lenart : Partizan Fram 
 
K – 157/1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper NK Lenart, izdajam sklep s katerim zaradi storitve prekrška po 24. čl. DP, ker so 
slabo organizirali tekmo - niso organizirali ustreznega varovanja tekme, saj so se lahko gledalci 
nešportno vedli vse do prihoda Policije in zaradi neuporabe priponk s strani uradnih 
predstavnikov NK, v skladu z 8. in 10.a čl. DP kanujem NK Lenart s kaznijo igranja domačih 
tekem brez navzočnosti gledalcev na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
V skladu s 15. čl. DP se kazen ne bo izvršila v kolikor NK Lenart ne bodo storili podobnega ali 
hujšega prekrška v času šest (6) mesecev od izdaje sklepa. 
 
Pri odločitvi je bil upoštevan pisni zagovor in opravičilo NK Lenart, dodatno podrobno poročilo 
delegata in obvestilo NK Partizan Fram iz katerih izhaja, da ni bilo dovolj redarjev, ki bi pred 
prihodom policistov zagotovili ustrezen red in da domači predstavniki niso uporabljali priponk.  
 
 
K - 158/1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper NK Partizan Fram, izdajam sklep s katerim zaradi storitve prekrška po 24. čl. 
DP, ker so se njihovi navijači vedli nešportno in žaljivo vse do prihoda Policije, v skladu z 8. in 
10.a čl. DP kanujem NK Partizan Fram s kaznijo prepovedi obiska dveh (2) zaporednih 
tekem navijaškim skupinam na tekmah doma in v gosteh. 
 
V skladu s 15. čl. DP se kazen ne bo izvršila v kolikor NK Partizan Fram ne bodo storili 
podobnega ali hujšega prekrška v času šest (6) mesecev od izdaje sklepa. 



  
                                                                  

Pri odločitvi je bil upoštevan pisni zagovor NK Partizan Fram, dodatno podrobno poročilo 
delegata in obvestilo NK Lenart iz katerih nesporno izhaja, da so navijači storili opisano kršitev, 
saj je morala na kraj priti tudi Policija.  
 

NK Gostilna Lobnik Slivnica : Tezno MB 
 
ZVEZA K – 159/1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper NK Gostilna Lobnik Slivnica, izdajam sklep s katerim se disciplinski 
postopek zoper NK Slivnica ustavi.  
 
Postopek se ustavi zato, ker je bilo med izvedbo disciplinskega postopka na podlagi pisnega 
zagovora NK Gostilna Lobnik Slivnica, pisne obrazložitve NK Tezno MB in poročila delegata 
ugotovljeno, da je organizator NK Slivnica zagotovil ustrezno število redarjev in o pridobljenih 
informacijah pred tekmo obvestilo Policijo. Na tej podlagi so organizirali tekmo v skladu z 
zmožnostmi glede na infrastrukturo za katero imajo ustrezno dovoljenje za organizacijo tekem od 
pristojne komisije.  
Glede priponk domačih funkcionarjev disciplinski sodnik v popolnosti ni mogel ugotoviti 
dejanskega stanja, prijava delegata in zagovor kluba pa sta si nasprotujoča. Zato je disciplinski 
sodnik v dvomu odločil v korist obdolženega.  
 
ZVEZA K – 160/1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper NK Tezno MB, izdajam sklep s katerim zaradi storitve prekrška po 24. čl. DP - 
nešportnega vedenja gledalcev oziroma navijaške skupine (nešportno vedenje gledalcev z 
uporabo tehničnih sredstev in metanje trakov, zaradi česar je moral sodnik za dve minuti prekiniti 
tekmo), v skladu z 8. in 10.a čl. DP kanujem NK Tezno MB s prepovedjo obiska tekem 
navijaškim skupinam na dveh (2) zaporednih tekmah doma in v gosteh. 
 
V skladu s 15. čl. DP se kazen ne bo izvršila v kolikor navijači navijaških skupin NK Tezno MB 
ne bodo storili podobnega ali hujšega prekrška v času šest (6) mesecev od izdaje sklepa. 
 
Pri odločitvi je bil upoštevan pisni zagovor NK Tezno MB in njihovo opravičilo za storjeno 
kršitev, obvestilo NK Gostilna Lobnika Slivnica in dodatno podrobno poročilo delegata iz katerih 
izhaja, da se navijači NK Tezno MB niso vedli športno in je bila zaradi njihovega metanja trakov 
prekinjena tekma.  
 

Mladina, 9. krog, 30. in 31. 10. 2010 
 

NK Duplek : Paloma/Jakob 
ZVEZA  K – 170/1011 
 
Delegata SPREČO Muhameda  se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM (neopravičen 
izostanek), prekršek se 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 10. 12. 2010. 



  
                                                                  

NK Jurovski dol : Pesnica 
 
ZVEZA  K -171/1011 
 
Delegata VIDOVIČ Ervina  se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM (neopravičen izostanek), 
prekršek se 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 10. 12. 2010. 
 
 
 
 
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 
 
 
 
OBVEŠČAM MDNS MARIBOR, DA SODNIKI KLJUB MOJEMU DODATNEMU 
POZIVU, NE IZPOLNJUJEJO SVOJIH DOLŽNOSTI TER  DODATNO NE 
DOSTAVLJAJO PODROBNIH POROČIL O IZKLJUČITVAH  IN INCIDENTIH. 
 
 
 
 

Disciplinski sodnik                           
        Bojan KITEL, l.r. 


