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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 2.11. 2010 
 
 

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

NK Vratko Dogoše : AJM Kungota 
 
K - 153/1011 
 
Izključenega igralca ANORGA Eneko, AJM Kungota, št. 91203, se zaradi nasilne igre, (po 
storjenem prekršku nad njim je z rokama v prsa sunil nasprotnega igralca, ki je storil prekršek 
nad njim – spontana reakcija po prekršku), 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 in dejstvo, da je prekršek storil kot spontano 
reakcijo na storjen prekršek nad njim.  
 
K - 154/1011 
 
Izključenega igralca MIKL Tadej, Vratko Dogoše, št. 42161, se zaradi nešportnega obnašanja, 
(po dosojenem prekršku nad nasprotnim igralcem je z roko močno potegnil nasprotnega igralca 
za nogo, da je le ta padel po tleh), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

NK Lenart : Partizan Fram 
K - 155/1011 
 
Izključenega igralca KRČEK Boris, Lenart, št. 2221, se zaradi udarjanja (z nogo po nogi 
nasportnega igralca, ko je imel v posesti žogo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

K - 156/1011 
 
Izključenega igralca FRELIH Gorana, Partizan Fram, št. 25967, se zaradi udarjanja (z roko 
namerno udaril po obrazu nasprotnega igralca, ki je storil prekršek nad njim), prekršek po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
K - 157/1011 
 
Na podlagi prijave delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper NK 
Lenart, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker so slabo organizirali tekmo - niso 
organizirali varovanja tekme, zaradi nešportnega vedenja gledalcev oziroma navijaške skupine in 
zaradi neuporabe priponk s strani uradnih predstavnikov NK.  
  
V tej povezavi morajo vsi sodnik in delegat podati podrobno poročilo do 5. 11. 2010. 
 
NK Lenart ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  
 
K - 158/1011 
 
Na podlagi prijave delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper NK 
Partizan Fram, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, zaradi nešportnega vedenja 
gledalcev oziroma navijaške skupine. 
  
V tej povezavi morajo vsi sodnik in delegat podati podrobno poročilo do 5. 11. 2010. 
 
NK Partizan Fram ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  
 

NK Gostilna Lobnik Slivnica : Tezno MB 
K - 159/1011 
 
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, zaradi nešportnega vedenja gledalcev 
oziroma navijaške skupine (žaljivo obnašanje navijačev in metanje trakov, zaradi česar je moral 
sodnik za dve minuti prekiniti tekmo). 
  
V tej povezavi morajo vsi sodnik in delegat podati podrobno poročilo do 5. 11. 2010. 
 
NK Tezno MB ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  
 
K - 160/1011 
 
Na podlagi prijave delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper NK 
Gostilna Lobnik Slivnica, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker so slabo organizirali 
tekmo (niso zagotovili ustreznega varovanja tekme, saj je moral sodnik tekmo prekiniti zaradi 
nešportnega vedenja gledalcev), in zaradi neuporabe priponk s strani uradnih predstavnikov NK.  
  
V tej povezavi morajo vsi sodnik in delegat podati podrobno poročilo do 5. 11. 2010. 



  
                                                                  

 
NK Gostilna Lobnik Slivnica ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni 
zagovor.  
 

NK S. Rojko Dobrovce : Rače 
K - 161 /1011 
 
Izključenega igralca KOVAČIČ Nejc, NK Rače, št. 40175, 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 Radlje : Železničar MB 
K -  162/1011 
 
Izključenega igralca MITROVIČ Dejan, NK Železničar MB, št. 50382, se zaradi udarjanja (s 
komolcem v prsa udaril nasprotnega igralca, ko se nista borila za žogo), prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 

NK Duplek : Pobrežje Gradis 
K -  163/1011 
 
Izključenega igralca MULEC Aljaž, NK Duplek, št. 46141, 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 - 164/1011 
 
Izključenega igralca DREVENŠEK Rene, NK Pobrežje Gradis, št. 65098, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje in brezobzirna igra) in žalitev sodnika ob 
izključitvi (žalil sodnika, da je smrdljivec pokvarjen ipd.), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
K –  165/1011 
 
Ekipo Pobrežje Gradis  se zaradi prejetih petih rumenih in enega rdečega kartona na članski 
tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 
 
 
 

Člani 2, 10. krog, 30. in 31. 10. 2010 
 

NK Šentilj : Atleti&CO Maribor 
K – 166/1011 
 
Ekipo Šentilj 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 Akumulator : ZU-VIL Brunšvik 
 
K - 167/1011 
 
Izključenega igralca BENKO Damjan, NK Akumulator, št. 79196, 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. 
 
 

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

NK Duplek : Paloma/Jakob 
K – 168/1011 
 
Ekipo Paloma/Jakob se zaradi prejetih petih rumenih in enega rdečega kartona na mladinski 
tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 31 €. 
 
K - 169/1011 
 
Izključenega igralca PEŠL Primož, NK Paloma/Jakob, št. 61850, se zaradi žalitev in groženj 
sodniku (z besedami žalil sodnika, grozil, da ga bo po tekmi pretepel in brcnil žogo proti 
sodniku), prekršek 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, ker ni hotel športno zapustiti igrišča.  
 
K - 170/1011 
 
Na podlagi prijave sodnika se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper delegata 
SPREČO Muhamed, zaradi suma storitve prekrška po 23. čl. DP, zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti do MNZ (neprihod  na tekmo). 
  
Delegat SPREČO Muhamed ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni 
zagovor.  
 

NK Jurovski dol : Pesnica 
K - 171/1011 
 
Na podlagi prijave sodnika se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper delegata 
VIDOVIČ Ervin, zaradi suma storitve prekrška po 23. čl. DP, zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
do MNZ (neprihod na tekmo). 
  
Delegat VIDOVIČ Ervin ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni 
zagovor.  
 
 
 



  
                                                                  

 
Kadeti, 11. krog, 30 in 31. 10. 2010 

 
NK Radlje : Lenart 

K - 172/1011 
 
Izključenega igralca ŠVARC Nejc, NK Lenart, št. 73272, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 
x javni opomin (dvakrat oviranje izvedbe prostega udarca), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9.  
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

Kadeti, 9. krog, 27. 10. 2010 
 

NK Starše : Malečnik 
K -  173/1011 
 
Izključenega igralca NAHBERGER Denis, NK Starše, št. 65577, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (igra z roko in vlečenje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9.  
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
  
Igralec je prepoved ene (1) tekme odslužil v 11. krogu. 
 
K -  174/1011 
 
Izključenega igralca JURMIČ Simon, NK Starše, št. 65851, se zaradi ponovljenega prekrška – 
2 x javni opomin (igra z roko in vlečenje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. (2-1=1) 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, saj igralec igrišča ni zapustil športno.  
 
K - 174/1011 
 
Izključenega igralca KORES Blaž, NK Malečnik, št. 65096, se zaradi ponovljenega prekrška – 
2 x javni opomin (igra z roko in vlečenje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9.  
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Igralec je prepoved ene (1) tekme odslužil v 11. krogu. 
 
K – 175/1011 
 
Odstranjenega funkcionarja NOVAK Sašo, ki je bil trener NK Starše, se zaradi prekrška po 
23. čl. DP, ker je žalil sodnika in mu grozil (med tekmo je žalil sodnika, zaradi česar ga je sodnik 
odstranil s tehničnega prostora in mu po tem še grozil s pretepom), kaznuje s prepovedjo 
vodenja ekipe na petih (5) zaporednih tekmah (5-1=4). 
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor in opravičilo trenerja ter teža storitve prekrška, ki ima 
poseben pomen, saj je bil prekršek storjen pred igralci kadetske kategorije, kjer bi moral biti 
trener vzor mladim športnikom. 



  
                                                                  

K – 176/1011 
 
NK Starše se zaradi slabe organizacije tekme (tekma se je začela z 30 – min. zamudo zaradi 
nepravočasno napisan zapisnik), prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno 
kaznijo 83 €. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznost : K – 46/1011. 
 

Člani 2, 9. krog, 23. in 24. 10. 2010 
 

NK Fužinar : Akumulator 
ZVEZA K - 146– /1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper KOLEŽNIK Danijela, NK Akumulator, izdajam sklep za prekršek po 18. čl. 
DP zaradi udarjanja (ko se nista borila za žogo je z roko v obraz udaril nasprotnega igralca), v 
skladu z 8. in 9. čl. DP se ga kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih 
tekmah (4-1=3). 
 
ZVEZA  K – 147/1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper GLAVAK Matej, NK Fužinar, izdajam sklep za prekršek po 18. čl. DP zaradi 
nasilne igre (z rokami je odrinil nasprotnega igralca, ko se nista borila za žogo), v skladu z 8. in 
9. čl. DP se ga kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah (2-1=1). 
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan pisni zagovor. 
 
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 
 

SKLEP O SUSPENZU 
 
Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor navedenim  klubom izrečen 

suspenz: 
 

 
NK DOGOŠE 
NK KOROŠKA DRAVOGRAD 
NK DUPLEK 
NK DELA Ž JAKOB 
NK PALOMA 
NK PESNICA 
NK POBREŽJE 



  
                                                                  

NK PREPOLJE 
NK RAČE 
ND SLOVENJ GRADEC 
NK ŽELEZNIČAR 
 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 06. 11. 2010  in na osnovi 35. čl. DP ugasne šele, ko suspendirana 
ekipa dokaže, da je svoje finančne obveznosti poravnala. Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena 
/38. čl. DP MNZM/. 
 
 
 

Disciplinski sodnik                           
        Bojan KITEL, l.r. 
 


