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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 5.10. 2010 
 
 

Člani - 1, 7. krog, 2. in 3. 10. 2010 
 

NK Vratko Dogoše : Duplek 
 
K - 70 /1011 
 
Izključenega igralca VAZOVEC Žan, Dogoše, št. 50199, se zaradi nasilne igre, (z nogo nenamerno 
brcnil nasprotnika, ko sta se borila za žogo), prekršek se 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 tudi igralčevo opravičilo. 
 

NK S. Rojko Dobrovce : Tezno MB 
 
K - 71/1011 
 
Izključenega igralca PLEMENITI Krešimir, S. Rojko Dobrovce, št. 39226, se zaradi udarca, (s 
komolcem med skokom za žogo nenamerno udaril nasprotnega igralca v lice), prekršek se 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 tudi takojšne opravičilo. 
 
K –  72/1011 
 
Ekipo Tezno MB 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 Jurovski dol : Železničar MB 
 
K –  73/1011 
 
Ekipo Jurovski dol se zaradi slabe organizacije tekme (niso zagotovili vidno označenih redarjev) in 
neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (na tekmi ni bila ves čas prisotna oseba zadolžena za zdravstveno 
službo), prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. in 12.čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 83 €. 
 



  
                                                                  

NK Rače : AJM Kungota 
 
K -  74/1011 
 
Izključenega igralca RAGOLIČ Matej, AJM Kungota, št. 37316, se zaradi nasilne igre, (z nogo 
namerno brcnil v nogo nasprotnika, ko se nista borila za žogo), prekršek se  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 –  75/1011 
 
Ekipo Rače se zaradi neizpolnjevanja obveznosti – uradni predstavniki niso imeli priponk na članski 
tekmi, prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 
K – 76/1011 
 
Ekipo AJM Kungota se zaradi neizpolnjevanja obveznosti – uradni predstavniki, razen fizioterapevta 
niso imeli priponk na članski tekmi, prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

NK Radlje : Gostilna Lobnik Slivnica 
 
K – 77/1011 
 
Izključenega igralca KOBAL Klemen, Radlje, št. 47873, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 
opomin (vlečenje in brezobzirna igra), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 78/1011 
 
Izključenega igralca KAŠMAN Andraž, Radlje, št. 11852, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 
opomin (medsebojno obračunavanje in brezobzirna igra), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
K - 79/1011 
 
Izključenega igralca ŠNUDERL Igor, Gostilna Lobnik Slivnica, št. 29645, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (medsebojno obračunavanje in brezobzirna igra), prekršek se  po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
 
K - 80/1011 
 
Izključenega igralca PIŠEK Iztok, Gostilna Lobnik Slivnica, št. 32672, se zaradi žalitev sodnika, (ob 
dosojenem prekršku je žalil sodnika in slekel dres), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika, delegata in tudi igralčevo opravičilo oziroma izjava o 
prekršku. 



  
                                                                  

 
K – 81/1011 
 
Ekipo Gostilna Lobnik 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  83 €. 
 
K –  82/1011 
 
Ekipo Radlje se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. 
čl. DP kaznuje z denarno kaznijo  62 €. 
 
 
K - 83/1011 
 
Funkcionar HRAŠ Zvonko, ki je bil trener NK Gostilna Lobnik Slivnica, zaradi tega, ker je bil 
odstranjen s tehničnega prostora (dvakrat opozorjen, zaradi protestiranja - komentiranja sodniške 
odločitve), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 
K - 84/1011 
 
Funkcionar KOVAČEK Peter, ki je bil predstavnik NK Gostilna Lobnik Slivnica, zaradi tega, ker je 
bil odstranjen s tehničnega prostora (kljub opozorilo nadaljeval s protestiranjem in tehničnega prostora ni 
hotel zapustiti takoj, zaradi česar mu je moral sodnik določiti rok, ob tem pa je še komentiral sodniške 
določitve), prekršek se po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh 
funkcij za dobo dveh mesecev (1) t.j. do 2. 12. 2010. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika, delegata in izjava z opravičilom odstranjenega 
funkcionarja, upoštevana predkaznovanost  : K – 39/0910 
 
 

Člani - 2, 7. krog, 2. in 3. 10. 2010 
 
 

NK Rošnja Loka : A.B.T. Miklavž 
 
K - 85/1011 
 
Izključenega igralca KRIBIŠ Matej, A.B.T. Miklavž, št. 44265, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 
javni opomin (odrivanje nasprotnika in ugovarjanje), prekršek se 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 iz katerega izhaja, da igralec igrišča ni 
zapustil športno.  
 
K – 86/1011 
 
Ekipo A.B.T. Miklavž se zaradi prejetih petih rumenih in enega rdečega kartona na članski tekmi, 
prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo  62 €. 
 
 



  
                                                                  

 
K - 87/1011 
 
Ekipo Rošnja Loka  se zaradi slabe organizacije tekme (ni bil zagotovljen varen odhod z igrišča), 
prekršek se po 24. čl., v skladu z 8. čl. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 
 

NK Gostišče pri Antonu : ZU-VIL Brunšvik 
 
K - 88/1011 
 
Izključenega igralca HORVAT Aleksander, Gostišče pri Antonu, št. 55911, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (medsebojno obračunavanje in brezobzirna igra), prekršek se po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
K – 89/1011 
 
Ekipo ZU-VIL Brunšvik 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€. 
 
 

NK Peca 2 : Šentilj 
 
K - 90/1011 
 
Izključenega igralca FORTIN Dragi, Peca 2, št. 18020, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 
opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 91/1011 
 
Izključenega igralca PLOJ Robert, Peca 2, št. 33916, se zaradi nasilne igre, (od zadaj s silovitim 
startom z nogami brcnil nasprotnega igralca) in žalil ter grozil sodniku po izključitvi (najprej preklinjal 
proti sodniku in mu grozil, da naj pride po tekmi ven če si upa), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 
čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na šestih (6) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerega izhaja, da igrišča ni zapustil 
športno (slekel dres in ga vrgel na tla).  
 
K – 92/1011 
 
Ekipo Peca 2 se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. 
DP kaznuje z denarno kaznijo  62 €. 
 
K – 93/1011 
 
Ekipo Šentilj se zaradi neizpolnjevanja obveznosti – prepozno oddanih športnih izkaznic, prekršek se po 
22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 



  
                                                                  

NK Dela Ž Jakob : Fužinar 
 
K – 94/1011 
 
Na podlagi poročila sodnika in delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper NK 
Jakob v povezavi s sumom storitve prekrška po 24. čl DP s tem, ker niso zagotovili ustreznih prostorov za 
sodnike, varnosti za sodnike po končani tekmi, ni bilo dovolj tople vode za sodnike in niso začrtali igrišča 
z neškodljivimi materiali. Prijavljeni ima v skladu s 30. Čl. DP pravico v roku 24 ur od prejema obvestila 
podati pisni zagovor.  
 
Po 33. členu DP MNZM je igralec v suspenzu. 
 
K – 95/1011 
 
Na podlagi poročila sodnika in delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper 
NEKREP Ota, igralca NK Jakob v povezavi s sumom storitve prekrška po 18. čl DP s tem, ker je po 
končani tekmi v prostorih garderob, kjer so se morali sodniki tuširati z domačimi igralci, dal okoli vratu 
brisačo glavnemu sodniku in ga davil ter mu grozil. Prijavljeni klub ima v skladu s 30. čl. DP pravico v 
roku 24 ur od prejema obvestila podati pisni zagovor.  
 
Po 33. členu DP MNZM je igralec v suspenzu. 
 
 
K – 96/1011 
 
Na podlagi poročila sodnika in delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper 
AHMAN Davida, igralca NK Jakob v povezavi s sumom storitve prekrška po 18. čl DP s tem, ker je po 
končani tekmi v prostorih garderob in ob odhodu grozil s fizičnim obračunavanjem z glavnim sodnikom. 
Prijavljeni ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur od prejema obvestila podati pisni zagovor.  
 
K – 97/1011 
 
Ekipo Dela Ž Jakob  se zaradi prejetih sedmih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 

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

NK Pohorje : Železničar MB 
 
K - 98/1011 
 
Po uradni dolžnosti se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper BEŽIK Mira, delegata v 
povezavi s sumom storitve prekrška po 23. Čl. DP s tem, ker ni izpolnil obveznosti do MNZ Maribor, ko 
bi moral bili na tekmi delegat, pa svojega izostanka ni opravičil. Prijavljeni ima v skladu s 30. čl. DP 
pravico v roku 24 ur od prejema obvestila podati pisni zagovor.  
 
 
 
 
 



  
                                                                  

Kadeti, 7. krog, 2. 10. 2010 
 

NK Starše : Peca 
 
K - 99/1011 
 
Izključenega igralca JANEŽIČ Žan, Peca, št. 70187, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 
opomin (igra z roko in ugovarjanje), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

Mlajši cicibani, 6. krog, 28. 9. 2010 
 
 

NK Slivnica : Dobrovce/Miklavž 
 
K – 100/1011 
 
Ekipo Dobrovce/Miklavž se zaradi neizpolnjevanja obveznosti – na tekmi nastopil premlad igralec 
KAMPLET Urban, prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 
 
 
ZVEZA K – 55/1011 
 
Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom namestnika disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 
postopka zoper NK Tezno, izdajam sklep zoper NK Tezno,  za prekršek po 24. čl. DP zaradi slabe 
organizacije tekme - pomanjkanje tople vode za sodnike, se v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor  NK Tezno iz katerega izhaja, da imajo enovit sistem za toplo 
vodo za vse igralce in uradne osebe, vendar pa to ne pomeni, da je tople vode za vse dovolj. Zaradi tega je 
bilo odločeno kot je navedeno v izreku sklepa.  
 
Na podlagi 36. čl. DP za domnevni prekršek, ki naj bi bil storjen z metanjem kamnov proti pomočniku 
sodnika se ustavi. V postopku je bil pravočasno podan zagovor NK Tezno iz katerega izhaja, da je 
varovanje opravljajo profesionalno podjetje, ki med tekmo s strani uradnih oseb ni bilo obveščeno ali 
pozvano k interveniranju zaradi metanja kamnov. Zaradi tega je bilo v dvomu o storitvi prekrška odločeno 
v korist obdolženega. Prav tako pa bi morali sodniki in delegat na tovrstne kršitve reagirati takoj in 
zahtevati, da se evidentirajo v poročilo o tekmi.  
 
 
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 


