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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 13. 4. 2010 
 
 

Člani - 2, 14. krog, 10. in 11. 4. 2010 
 

NK Tezno : Dela Ž Jakob  
 
K - 264/0910 
 
Izključenega igralca MAHER Gorazd, Dela Ž Jakob, št. 37756 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat ugovarjanje in protestiranje)  
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 

NK A.B.T. Miklavž : Šentilj 
K - 265/0910 
 
Ekipo NK Šentilj se zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 
22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €.  
Prav tako se NK Šentilj zaradi prepozno oddanih izkaznic, prekršek po 24. čl. DP 
v skladu z 8. čl. izreče opomin.  
 

Mladina, 14. krog, 11. 4. 2010 
 
 

NK Slivnica : Setrans Pesnica 
K - 266/0910 
 
Izključenega igralca FREŠER Martin, Slivnica, št. 47380 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 Marjeta/Radvanje: Fram/Rače 
K - 267/0910 
 
Ekipo NK Fram/Rače zaradi prejetih petih rumenih kartonov na eni mladinski 
tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 20 €. 



  
                                                                  

 
NK Gostišče pri Antonu : Tezno MB   

K - 268/0910 
 
Izključenega igralca ŽUNKO Žan, Tezno, št. 66916, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (spotikanje in igra z roko) prekršek po 18. čl., v skladu 
z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
K - 269/0910 
 
Izključenega igralca FRANKO Tadej, Tezno, št. 74565, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (izguba igralnega časa in vlečenje) prekršek po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K - 270/0910 
 
Ekipo NK Tezno zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na eni mladinski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 31 €. 
 
 

Mladina, 13. krog, 4. 4. 2010 
 

NK Dobrovce/Miklavž : Gostišče pri Antonu 
 
ZVEZA K- 257/0910 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka se izključenega 
igralca RIŽNAR Gorazd, Gostišče pri Antonu, št. 66057, zaradi žalitve 
sodnika (dejal je »: kaj si zgubil očala, prokleti kreten fukjen…!«), prekršek 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
treh (3) zaporednih tekmah (3-1=2) 
 
 

Starejši dečki, 12. krog, 11. 4.  2010 
 

NK Lenart : Pohorje 
 

K - 271/0910 
 
Izključenega igralca VOGLAR Filip, Lenart, št. 61161, se zaradi nasilne igre (v 
borbi za žogo je  po tem, ko je izgubil žogo z nogo v zadnjico brcnil nasprotnega 
igralca), 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 opravičilo nasprotnemu igralcu, sodniku in 
športen odhod z igrišča.  
 
 



  
                                                                  

 
Starejši dečki, 11. krog, 3. 4.  2010 

 
NK Pohorje : Železničar MB 

K - 272/0910 
 
Izključenega igralca BEĆIRI Duran, Železničar MB, št. 87976, se zaradi 
nasilne igre (z nogami je od zadaj štartal in zadel nasprotnega igralca), prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah (3-1=2) 
 
ZVEZA K - 261/0910 
 
V zvezi suspenza trenerja Sandija CIGLERJA, NK Pohorje, zaradi suma 
storitve prekrška po 23 čl. DP, se v skladu z določili 28. čl. DP vodi disciplinski 
postopek v katerem mora trener  NK Železničar g. Bojan LEPOGLAVEC podati 
pisno pojasnilo o dogajanju v zvezi s prekinitvijo tekme,  če je bila zaradi 
pomanjkanja varnostne službe ogrožena varnost sodnika. 
 
 Podatke je potrebno sporočiti do petka, 16. 4. 2010. 
 
 

Starejši cicibani »A-2«, 12. krog, 11. 4.  2010 
 
 

NK Pobrežje Gradis : Železničar MB 
K - 273/0910 
 
Ekipo NK Železničar MB zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM  (prišli na 
tekmo ob 10.35 uri brez športnih izkaznic in licence – trener) s tekme starejših 
cicibanov, prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. 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. 
 

 


