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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 17. 11. 2010 
 
 
 

Člani 1, 13. krog, 13. – 14. 11. 2010 
 

NK Gostilna Lobnik Slivnica : AJM Kungota 
 
K - 200/1011 
 
Izključenega igralca Kocuvan Primož, Gostilna Lobnik Slivnica, št 50283, 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 - 201/1011 
 
Izključenega igralca KOKOL Sebastijan, AJM Kungota, št. 6035, se zaradi nasilne igre, (z 
nogo nenamerno brcnil nasprotnika, ko sta se borila za žogo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

NK Pobrežje Gradis : Tezno MB 
 
K - 202/1011 
 
Izključenega igralca ČRNČIČ Alfred, Pobrežje Gradis, št. 3340, se zaradi nasilne igre, (z 
roko ob izvajanju avta udaril nasprotnika po vratu, ko sta se borila za žogo), prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
K - 203/1011 
 
Izključenega igralca TUČIČ Gorazd, Tezno MB, št. 6345, se zaradi nasilne igre, (z nogo 
nenamerno brcnil nasprotnika, ko sta se borila za žogo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
 



  
                                                                  

K - 204/1011 
 
Na podlagi prijave delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper NK 
Pobrežje Gradis, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker so slabo organizirali tekmo in 
nešportnega vedenja gledalcev (z reditelji pred tekmo niso ločili navijaških skupin in nešportnega 
obnašanja navijaške skupine, ki je uporabljala pirotehnične izdelke tako, da so padali na igralno 
površino, zaradi česar je moral sodnik v 26. minuti prekiniti tekmo).  
  
V tej povezavi morajo vsi sodniki podati podrobno poročilo do 19. 11. 2010. 
 
NK Pobrežje Gradis ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  
 
K - 205/1011 
 
Na podlagi prijave delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper NK 
Tezno MB, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker se je njihova navijaška skupina vedla 
nešportno (med tekmo so dvakrat uporabili pirotehnične izdelke).  
 
V tej povezavi morajo vsi sodniki podati podrobno poročilo do 19. 11. 2010. 
 
NK Tezno MB ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  
 
 

NK Vratko Dogoše : Rače 
K -206/1011 
 
Izključenega igralca GOJČIČ Žan, Rače, št. 51781, 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. 
 
 

Člani 2, 4. krog, 13. – 14. 11. 2010 
 
 

NK Marjeta : Fužinar  
K - 207/1011 
 
Izključenega igralca ŠIŠERNIK David, Fužinar, št. 71970, 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. 
 

NK Akumulator : Prepolje 
K - 208/1011 
 
Izključenega igralca LEŠNIK Iztok, Prepolje, št. 16670, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 
dosego zadetka, (kot vratar z roko namerno igral izven kazenskega prostora in preprečil zadetek), 



  
                                                                  

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 delegata in sodnika iz katerega izhaja, da je igralec 
igrišče zapustil na nešporten način saj je metal plastenko in protestiral na odločitev sodnika.  
 

NK Gostišče pri Antonu : A.B.T. Miklavž 
 
K – 209/1011 
 
Ekipo A.B.T. Miklavž se zaradi prejetih šestih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 
22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 

NK Dela Ž Jakob : Radvanje 
 
K – 210/1011 
 
Ekipo Dela Ž. Jakob 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 Maribor 2010 : Šentilj 
 
K – 211/1011 
 
Igralca KLAMPFER Matjaža, NK Šentilj, št. 39080, se zaradi nastopa na tekmi, na kateri ni 
imel pravice nastopa (četrti zaporedni karton), prekršek po 18. čl. v skladu z 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja še na eni (1) zaporedni tekmi (1+1=2). 
 
K – 212/1011 
 
Ekipo NK Šentilj  se zaradi kršenja 63. čl. TP NZS, prekršek se  po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. 
čl. DP kaznuje z denarno kaznijo  83 €. 
 

NK Rošnja Loka : Atleti&CO MB 
 

K - 213/1011 
 
Izključenega igralca KACJAN Martin, Rošnja Loka, št. 24363, 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. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo igralca. 
 
 
 
 



  
                                                                  

K - 214/1011 
 
Izključenega igralca MUZEK Matjaž, Rošnja Loka, št. 56862, se zaradi nasilne igre, (z nogo 
rahlo a vendar nenamerno v glavo brcnil nasprotnika, ko je ta ležal na tleh ), prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da izključeni 
igralec igrišča ni zapustil športno in je ugovarjal ter pisno opravičilo igralca. 
 
 
K - 215/1011 
 
Izključenega igralca FEKONJA Tadej, Atleti&CO Maribor, št. 38749, se zaradi nasilne igre, 
(z nogo nenamerno v nogo brcnil nasprotnika, kot reakcijo na pred tem storjen prekršek nad 
njim), 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 igralca. 
 
 
K – 216/1011 
 
Ekipo Rošnja Loka se zaradi prejetih dveh redečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 
čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 
 
 
 

Kadeti, 13. krog, 14. 11. 2010 
 

NK AJM Kungota : Prevalje 
 

K - 218/1011 
 
Izključenega igralca POTOČNIK Jure, Prevalje, št. 64228, se zaradi prekrška v čisti situaciji 
za dosego zadetka, (izven kazenskega z drsečim startom storil prekršek in preprečil zadetek), 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 

NK ZU-VIL Brunšvik : Partizan Fram 
 

K - 219/1011 
 
Izključenega igralca TOPIČ Jure, Partizan Fram, št. 65661, se zaradi ponovljenega prekrška 
– 2 x javni opomin (ugovarjanje in spotikanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 



  
                                                                  

 
Člani 1, 12. krog, 7. 11. 2010 

 
NK Jurovski dol : S Rojko Dobrovce 

 
ZVEZA K – 178/1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper NK Jurovski dol, izdajam sklep s katerim zaradi storitve prekrška po 24. čl. DP, 
ker so slabo organizirali tekmo - niso organizirali ustreznega varovanja tekme, saj so se domači 
navijači žaljivo, nešportno in nasilno vedli do sodnikov (Po koncu tekme so gledalci pred 
vhodom v garderobe ob prisotnosti nekaterih domačih igralcev verbalno žalili sodnike in s pijačo 
polili sodnika. Med odhodom sodnikov iz garderob do parkirnega prostora so jih hoteli pretepati 
tako, da je eden izmed domačih navijačev poskušal z glavo v glavo udariti sodnika, eden pa je z 
roko udaril sodnika po tilniku, eden pa je za jakno vlekel sodnika. Pri tem so jim poškodovali tudi 
vozilo. Kljub vsemu storjenemu redarji niso pravočasno in v zadostnem številu, za zagotovitev 
varnosti, storili ničesar, niti o kršitvi niso obvestili policije.) v skladu s 5., 8. in 12. čl. DP 
kanujem člansko ekipo  s kaznijo prepovedi igranja pet (5) zaporednih tekem, kot domačin, 
na igrišču v Jurovskem dolu in 200 € denarne kazni, kar je ustrezno teži storjenih kršitev. 
 
Pri odločitvi je bil upoštevan pisni zagovor in opravičilo NK Jurovski dol ter dodatno podrobno 
poročilo delegata in sodnikov iz katerih izhaja, da organizator ni preprečil žaljivega, nasilnega in 
nešportnega obnašanja do sodnikov niti obvestil policije o kršitvi javnega reda na prireditvi, kar 
je šteti za oteževalne okoliščine v povezavi s storjenim prekrškom.  
 
Kazen se začne izvrševati v spomladanskem delu prvenstva TL 2010/2011. 
 
 
ZVEZA K – 199/1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper igralca ŠNOFL Davorina, NK Jurovski dol, št. 18510, izdajam sklep s katerim 
zaradi žalitev sodnika in poskusa obračunavanja s sodnikom (po končani tekmi žalil glavnega 
sodnika in mu z nogo namerno stopil na nogo ter se ob odhodu sodnikov z garderob žaljivo 
obnašal do sodnikov) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah- (5-1=4). 
 
Pri odločitvi je bil upoštevan pisni zagovor igralca v postopku in dodatno podrobno poročilo 
delegata ter sodnikov, iz katerih izhaja, da je bilo obnašanje ŠNOFLA žaljivo in je bilo povod za  
reakcije domačinov. Ta oteževalna okoliščina je bila upoštevana pri odločitvi o vrsti in višini 
kazni. 
 

NK Jurovski dol : S Rojko Dobrovce 
 

ZVEZA K - 187/1011 
 
 



  
                                                                  

Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper NK A.B.T. Miklavž, izdajam sklep s katerim zaradi storitve prekrška po 24. čl. 
DP, ker so slabo organizirali tekmo - niso organizirali ustreznega varovanja tekme, saj so navijači 
uporabljali pirotehnične izdelke na ograji ob igrišču pa je do posredovanja sodnika sedel otrok. 
(redarji nalog niso opravili tako, da od 12. do 79. minute gledalci ne bi metali petard in uporabljali 
pirotehnike, niti o kršitvi niso obvestili policije.) v skladu z 8. in 10.a. čl. DP kanujem NK A.B.T 
Miklavž 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 A.B.T. Miklavž ne bodo storili podobnega 
ali hujšega prekrška v času šest (6) mesecev od izdaje sklepa. 
 
Pri odločitvi je bil upoštevan pisni zagovor, dodatno podrobno poročilo delegata in sodnika iz katerih 
izhaja, da ni bilo dovolj redarjev, ki bi zagotovili red oziroma svojih nalog niso opravili učinkovito.  

 
 
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. 
 
 


