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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 22. 4. 2010 
 
 

Člani - 1, 19. krog, 16. - 18. 4. 2010 
 

NK Pobrežje Gradis : Marles hiše  
 
K - 274/0910 
 
Izključenega igralca KUŠNIK Sašo, Marles hiše, št. 34252 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (protestiranje in brezobzirna igra)  
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
eni (1) zaporedni tekmi in zaradi nešportnega odhoda z igrišča s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi, kar znaša skupaj dve (2) zaporedni 
tekmi prepovedi nastopanja.  
 
Pri izreku kazni je bil upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja 
oteževalna okoliščina, da igralec igrišča ni zapustil športno (počasi zapuščal igrišče 
in ni upošteval opozorila sodnika, da mora hitreje zapustiti igrišče). 
 
K - 275/0910 
 
Izključenega igralca GLIGORIČ Damjan, Pobrežje Gradis, št. 104, se zaradi 
žalitve  sodnika (v 77. minuti je proti glavnemu sodniku dejal »: PIČKA VAM 
MATERINA SODNIŠKA, VSI STE GOVNO, JEBEM VAM MATER, VSE NAS BOSTE 
SFUKALI…!«), in nešportnega odhoda z igrišča po izključitvi, 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 bil upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja 
oteževalna okoliščina, da igralec igrišča ni zapustil športno (nadaljeval z žalitvami in 
slekel dres preden je odšel v garderobe) in pisno opravičilo igralca.  
 
 
 
 



  
                                                                  

K - 276/0910 
 
Funkcionar DREMELJ Milan, ki je bil na tekmi vodja varnosti NK Pobrežje 
Gradis, zaradi tega, ker je po končani tekmi pljunil sodnika v obraz in ga žalil (Dejal 
je »: PRASEC…!«), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo (2) dveh let t.j. do 17. 4. 2012.  
 
 

NK Starše : AJM Kungota 
K - 277/0910 
 
Funkcionar POZNIČ Igor, ki je bil na tekmi predstavnik NK AJM Kungota, 
zaradi tega, ker je žalil pomočnico sodnika in glavnega sodnika, bil odstranjen s 
tehničnega prostora, odvrgel priponko, igrišče zapustil šele po dveh minutah ter tudi 
po izključitvi žalil sodnike (Dejal je »: IDI V PIČKU MATERINO, JEBI SE, KAJ SI 
SLEP, KMET, …!«), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo dveh mesecev (2) t.j. do  
17. 6. 2010.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost (K – 189/0910). 
 
K - 278/0910 
 
Ekipo NK Starše se zaradi slabe organizacije tekme, saj igrišče v celoti ni bilo 
pripravljeno z ustreznim materialom, prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP 
kaznuje z opomin.  
 

NK Jurovski dol : Železničar MB  
 
K - 279/0910 
 
Izključenega igralca TURK Armando, Železničar MB, št. 34330, se zaradi 
grobe žalitve sodnika in groženj,  vso pot do garderobi JEBEM TI MATER, PIČKA TI 
MATERNA, PREKLETI SMRDLJIVEC, UBIL TE BOM, prekršek se po 18. čl., v skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih 
tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bil upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja 
oteževalna okoliščina, da igralec igrišča ni zapustil športno (nadaljeval z žalitvami 
na poti do garderobe).   
 
Prav tako je bila upoštevana predkaznovanost K – 169/0910 zaradi grobih žalitev 
sodnika. 
 
K - 280/0910 
 
Izključenega igralca GLAMONIČ Danijel, Železničar MB, št. 38765 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. 



  
                                                                  

 
K - 281/0910 
 
Ekipo NK Železničar MB se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €.  
 
 

NK Radlje : Duplek  
K - 282/0910 
 
Ekipo NK 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, 15. krog, 16. - 18. 4. 2010 
 

NK Atleti&CP : Rače 
  

K - 283/0910 
 
Ekipo NK Atleti&CO se zaradi slabe organizacije tekme, saj na tekmi ni bilo 
redarjev, prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. in 12 čl. DP kaznuje z denarno 
kaznijo 83 €.  
 

NK Fužinar : Akumulator 
  

K - 284/0910 
 
Izključenega igralca TRDINA Jan, Akumulator, št. 77190, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra) prekršek se po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 

NK Korotan Vzajemna : A.B.T. Miklavž 
  

K - 285/0910 
 
Ekipo NK Korotan Vzajemna  se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski 
tekmi, prekršek se po 22 čl. v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 € 
in  zaradi nastopanja brez trenerja, prekršek po 24. čl. DP v skladu z 8. in 12. čl. DP 
kaznuje z denarno kaznijo 83 €, zaradi česar se izreče skupna kazen 124 €. 
 
 

Mladina, 15. krog, 16. - 18. 4. 2010 
 
 

NK Setrans Pesnica : Gostišče pri Antonu 
K - 286/0910 



  
                                                                  

 
Funkcionar VIDOVIČ Ervin, ki je bil na tekmi delegat, pred tekmo ni opravil 
identifikacijo vseh igralcev, prekršek se po 23. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 
opominom.  

 
NK AJM Kungota : Slivnica  

K - 287/0910 
 
Izključenega igralca KROPE Nikolaj, AJM Kungota, št. 84915, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in protestiranje), 
prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

Kadeti, 15. krog, 18. 4.  2010 
 

NK Radlje : Vratko Dogoše 
K - 288/0910 
 
Izključenega igralca TRATNJEK Uroš, Vratko Dogoše, št. 53681, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra) prekršek se po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
Igralec je prestal kazen na zaostali tekmi 14. kroga med NK Dogoše in NK Pobrežje, 
odigrana 21. 04. 2010. 
 

NK Vratko Dogoše : NK Pobrežje Gradis 
 

K – 289/0910 
 
Izključenega igralca VADAT Mustafa, Pobrežje Gradis, št. 68296, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje, protestiranje,  brezobzirna 
igra) prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
Sodnik Puklavec Miha ni dostavil poročila o izključitvi.  
 

Starejši dečki, 13. krog, 17. 4.  2010 
 

NK Gostišče pri Antonu : Tezno MB 
K - 290/0910 
 
Izključenega igralca KRESAL Klemen, Gostišče pri Antonu, št. 64379, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat igra z roko) prekršek se 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  



  
                                                                  

 
K - 291/0910 
 
Izključenega igralca MEHMETI  Amel, NK Železničar, št. 82179, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra) prekršek se po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
Sodnik Kraner Valentin ni dostavil poročila o izključitvi. 
 
 
K – 292/0910 
 
Izključenega igralca GOZNIK Valentin, Železničar, št. 64917 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. 
 
Sodnik Kraner Valentin ni dostavil poročila o izključitvi. 
 
 
 

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

NK Pohorje : Železničar MB 
ZVEZA K - 261/0910 
 
Funkcionar CIGLER Sandi, ki je bil na tekmi trener NK Pohorje, je zapustil 
tehnični prostor in vstopil na igrišče s čemer je onemogočal igranje tekme, prekršek 
po 23. čl., v skladu z 8. čl. DP se kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na treh 
(3) zaporednih tekmah. Suspenz se všteje v izrečeno kazen, zaradi česar 
ekipe ne sme voditi še na eni (1) zaporedni tekmi.   
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano dejstvo, da trener NK Železničar g. Bojan 
LEPOGLAVEC ni podal pisno pojasnilo o dogajanju v zvezi s prekinitvijo tekme in se 
je zato v dvomu za razjasnitev okoliščin odločilo v korist obdolženega.  
 
 
 

Starejši cicibani »A-1«, 13. krog, 18. 4.  2010 
 

NK AJM Kungota : Jurovski dol 
K – 293/0910 
 
Ekipo NK Jurovski dol zaradi neupravičenega izostanka (prišli na tekmo samo 
štirje igralci) s tekme starejših cicibanov, prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. 
DP kaznuje z opominom. 
 
 



  
                                                                  

 
Mlajši cicibani - 1, 12. krog, 17. 4.  2010 

 
NK Pohorje : Dobrovce/Miklavž 

K - 293/0910 
 
Na podlagi 28. čl. DP se uvede se disciplinski postopek zoper ekipo NK 
Dobrovce/Miklavž zaradi suma nastopanja LJUBEC Jana, ki ni imel pravice 
nastopati na tekmi. V tej zvezi mora NK Pohorje pojasniti ali je igralec igral 
prvenstveno ali prijateljsko tekmo. Iz pojasnila NK Dobrovce/Miklavž izhaja, da 
je igral samo prijateljsko tekmo.  
 
 
 
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 


