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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 14. 10. 2010 
 
 

Člani - 1, 8. krog, 9. in 10. 10. 2010 
 

NK Železničar MB : S. Rojko Dobrovce 
 

K - 103/1011 
 
Izključenega igralca VUČAK Miha, S. Rojko Dobrovce, št. 433559, se zaradi nasilne igre, (z roko je 
po prekršku nad njim v afektu rahlo udaril 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 poročilo sodnika in delegata ter igralčevo opravičilo. 
 
K - 104/1011 
 
Izključenega igralca NOVAK Marko, Železničar MB, št. 50384, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 
javni opomin (brezobzirna igra nešportnega obnašanja), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K -  105/1011 
 
Izključenega igralca KOREZ Matjaž, Železničar MB, št. 50376 , 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 –  106/1011 
 
Ekipo Železničar MB se zaradi prejetih šestih rumenih in dveh rdečih kartonov na članski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 100 €. 
 
K - 107/1011 
 
Ekipa K Železničar so prijavili trenerja, ki pa ga do konca tekme ni bilo,  razlog za njegovo odsotnost pa 
delegatu niso obrazložili,  prekršek se po 23. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 



  
                                                                  

 
NK Starše : Gostilna Lobnik Slivnica 

 
K - 108/1011 
 
Izključenega igralca KAC Dejan, Starše, št. 3954, 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. 
 

NK Duplek : Radlje 
 
K - 109/1011 
 
Izključenega igralca GOSTENČNIK Stanislav, Radlje, št. 39403, 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 - 110/1011 
 
Funkcionar TRUNK Damjan, ki je bil v zapisnik vpisan kot predstavnik ekipe NK Duplek, zaradi 
tega, ker je bil odstranjen s tehničnega prostora (ugotovljeno pri identifikaciji igralcev in uradnih oseb, da 
je nosil priponko, ki ni njegova in s tem lažno izkazoval svojo funkcijo) in ker je ob zapuščanju 
tehničnega prostora ter po končani tekmi pred garderobo žalil in grozil sodnikom s fizičnim obračunom, 
prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij  še za šest 
(6) mesecev (od 1.6.2011 + 6 mesecev) t. j. do  1. 1. 2012. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost in dejstvo, da je prekršek storil v času prepovedi 
opravljanja funkcij v nogometu, ki mu je bila izrečena s sklepom DS. 
 
K – 111/1011 
 
Ekipo NK Duplek se zaradi slabe organizacije tekme (ni bilo dovolj tople vode za sodnike in gostujoče 
igralce) in slabega dela varnostne službe (po končani tekmi niso zagotovili varnega odhoda sodnikov, saj 
jih TRUNK ponovno žalil in grozil glavnemu sodniku), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. In 12 čl. DP 
kaznuje z denarno kaznijo 83. €. 
 
 

Člani - 2, 7. krog, 9. in 10. 10. 2010 
 

NK Marjeta : Gostišče pri Antonu 
 
K - 112/1011 
 
Izključenega igralca PLOJ Ivan, Gostišče pri Antonu, št. 55802, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 
javni opomin (spotikanje 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 Šentilj : Korotan 
 

K - 113/1011 
 
Izključenega igralca BOHL Jože, Šentilj, št. 45292, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin 
(simuliranja in oviranja izvedbe prostega udarca), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K – 114/1011 
 
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 A.B.T. Miklavž : Maribor 2010 
 

K – 115/1011 
 
Ekipo A.B.T. Miklavž 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 Fužinar : Rošnja Loka 
 

K – 116/1011 
 
Ekipo Rošnja Loka se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 

Mladina, 7. krog, 10. 10. 2010 
 

NK Malečnik : Duplek 
 
K – 117/1011 
 
Ekipo NK Duplek se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (tekmo pričeli z 8 igralci in je bila v 
nadaljevanju zaradi pomanjkanja igralcev prekinjena), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12.čl. DP 
kaznuje z denarno kaznijo 83 €. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost s sklepom DS številka K - 39/1011. 
 
 

Kadeti, 8. krog, 10. 10. 2010 
 
 

NK Pobrežje Gradis : Prevalje 
 
K - 118/1011 
 
Izključenega igralca ZELENIK Jan, Pobrežje Gradis, št. 73538, se zaradi nasilne igre, (po prekršku 
nad njim in padcu je z nogo brcnil nasprotnega igralca v glavo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 



  
                                                                  

K - 119/1011 
 
Izključenega igralca MARSEL Andrej, Prevalje, št. 62817, se težjega nešportnega vedenja, (z roko je 
vlekel nasprotnega igralca na tla in štartal od zadaj v noge tako silovito, da je nasprotnik padel na tla), 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 
tekmah. 
 
 

Starejši dečki, 7. krog, 10. 10. 2010 
 

NK Korotan : Jurovski dol 
 

K - 120/1011 
 
Funkcionar DRAŠAK Milan, ki je bil predstavnik  NK Jurovski dol, zaradi tega, ker je bil odstranjen 
s tehničnega prostora (dvakrat opozorjen, zaradi komentiranja sodniške odločitve), prekršek po 23. čl., v 
skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo (1) meseca t.j.  
do 13.11.2011. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da se je kaznovani takoj opravičil. 
 

Mlajši cicibani, 5. krog, 5. 10. 2010 
 
 

NK Železničar MB : Starše/Zatoličje 
 
K – 121/1011 
 
Ekipo Železničar MB se zaradi krišitve 63. čl. TP NZS na tekmi nastopil prestar igralec NAMESTNIK 
Aljaž, prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

Člani - 2, 6. krog, 2. 10. 2010 
 

NK Dela Ž Jakob : Fužinar 
 
ZVEZA K – 94/1011 
 
V skladu s 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega postopka zoper 
NK Dela Ž Jakob, izdajam sklep zoper NK Dela Ž Jakob, za prekršek po 24. čl. DP zaradi slabe 
organizacije tekme - pomanjkanje tople vode za sodnike in neustrezno pripravljenega igrišča, se klub v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor NK Jakob iz katerega izhaja opravičilo za nastalo stanje in 
neugodne vremenske razmere za pripravo igrišča. Varnostna služba pa na prekršek strojen v garderobi ni 
mogla vplivati.  
 
ZVEZA K – 95/1011 
 
V skladu s 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega postopka zoper 
NEKREP Ota, Dela Ž Jakob, izdajam sklep, za prekršek po 18. čl. DP zaradi fizičnega obračunavanja 



  
                                                                  

in groženj glavnemu sodniku, se NEKREP v skladu z 8., 9 in 11 čl. DP izreče kazen prepoved 
nastopanja za dobo 3 (treh) let, t.j. do 2. 10. 2013.  
 
ZVEZA K – 96/1011 
 
V skladu s 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega postopka zoper 
AHMAN Davida, Dela Ž Jakob, izdajam sklep, za prekršek po 18. čl. DP zaradi groženj sodniku s 
fizičnim obračunavanjem, se AHMAN v skladu z 8. in 9 čl. DP kaznuje z prepovedjo nastopanja še na 
treh (3) zaporednih tekmah (1+3=4) 
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor igralca in poročilo o incidentu. Pri tem opozarjam, da nasilje 
ne sodi na športne prireditve in ga je potrebno preprečevati s spoštovanjem pravil in drugih 
udeležencev.  
 
 

Mladina - pokal, 2. krog, 29. 9. 2010 
 

NK Pohorje : Železničar MB 
 
ZVEZA K - 98/1011 
 
Delegata BEŽIK Mira 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 14. 11. 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 
 
 

Disciplinski sodnik                           
        Bojan KITEL, l.r. 
 
 


