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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 7. 4. 2010 

 
 

Člani - 1, 17. krog, 3-5. 4. 2010 
 

NK ZU-VIL Brunšvik : Gostilna Lobnik Slivnica  
 
 
K - 245/0910 
 
Izključenega igralca HABJANIČ Anton, ZU-VIL Brunšvik, št. 2723 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 Radlje : Železničar MB  
K - 246/0910 
 
Izključenega igralca VIGEC Denis, Železničar MB, št. 36442, se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka,  prekršek se  po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
K - 247/0910 
 
Ekipo NK Železničar MB se zaradi petih rumenih in enega rdečega kartona na 
članski tekmi, prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z 
denarno kaznijo 62 €. 

 
NK S. Rojko Dobrovce : Marles hiše 

 
K - 248/0910 
 
Izključenega igralca GLAVAR Gašper, Marles hiše, št. 48629, se zaradi žalitev 
sodnika (ker po mnenju igralca pomočnik sodnika ni dal znaka za prepovedan 
položaj glavnemu sodniku je žalil pomočnika sodnika, da je »fukjen kmet….«), 
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 opravičilo izključenega igralca. 



  
                                                                  

 
NK Lenart : Duplek 

 
K – 249/0910 
 
Kaznovan igralec NK Lenart KREMPL Niku,  ki je bil kaznovan s prepovedjo 
nastopanja je v nasprotju z določbami 11. čl. DP opravljal nalogo fizioterapevta, 
prekršek po 18. čl, v zvezi z 8. čl. DP izreče kazen prepoved nastopanja še na 
eni (1) zaporedni tekmi. (1+1 = 2) 
 
 
 

Člani - 2, 13. krog, 2-5. 4. 2010 
 
 

NK Korotan Vzajemna : Rače  
 
K - 250/0910 
 
Izključenega igralca PARADIŽ Aleš, Korotan Vzajemna št. 42950, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (igra z roko in spotikanje) prekršek se po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K - 251/0910 
 
Izključenega igralca KRČO Borislav, Rače, št. 42569 se zaradi nasilne igre (z 
nogami je nasilno štartal in zadel nasprotnega igralca od zadaj, ko se ni boril za 
žogo) prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah 
 
K - 252/0910 
 
Funkcionar GOLJAT Darko, ki je bil na tekmi v kot fizioterapevt NK Rače 
odstranjen s tehničnega prostora, zaradi žalitev sodnika (Dejal je »Kaki nam 
sodijo, zdaj nas bojo korošci zajebavali,…« in po izključitvi na tribuni še žalil 
sodnike), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
opravljanja vseh funkcij za dobo (1) enega meseca t.j. do 6. 4. do 6. 5. 
2010.  
 
 
 

Mladina, 13. krog, 2-5. 4. 2010 
 

NK Jurovski dol : Marjet Radvanje 
 
K - 253/0910 
 
Ekipo NK Marjeta/Radvanje zaradi prejetih sedmih rumenih kartonov na eni 
mladinski tekmi, prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno 
kaznijo 41 €. 



  
                                                                  

 
K - 254/0910 
 
Funkcionar TOLIČ Boris, ki je bil na tekmi kot trener NK Marjeta/Radvanje 
odstranjen s tehničnega prostora, zaradi protestiranja na sodniške odločitve, 
prekršek se po 23. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe 
na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano opravičilo trenerja.   
 

NK Tezno MB : Slivnica  
 
K - 255/0910 
 
Izključenega igralca CVETKOVIČ Saša, Slivnica, št. 59855, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in drugo nešportno 
obnašanje) prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 

NK Dobrovce/Miklavž : Gostišče pri Antonu  
 

K - 256/0910 
 
Izključenega igralca KRAJNC Robi, Dobrovce/Miklavž, št. 64016, 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 - 257/0910 
 
Izključenega igralca RIŽNAR Gorazd, Gostišče pri Antonu, št. 66057, se 
zaradi nepopolnih poročil o izključitvi (ni poročilo sodnika), igralcu se po 33. čl. DP 
MNZM izreče suspenz. 
 
 

NK AJM Kungota : Malečnik 
K - 258/0910 
 
Ekipo NK AJM Kungota se zaradi neizpolnjevanja obveznosti (na tekmo prispelo 
samo pet (5) igralcev), prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP,  kaznuje z 
opominom. 
 

Kadeti, 12. krog, 31. 3. 2010 
 

NK Tezno MB : Radlje  
K – 259/0910 
 
Izključenega igralca MRAVLJAK Jernej, Radlje,  št. 72411, se zaradi prekrška 
v čisti situaciji za dosego zadetka in protestiranja na sodniško odločitev,  prekršek 



  
                                                                  

se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, da igralec ni hotel takoj 
zapustiti igrišča.  
 

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

NK Pohorje : Železničar MB 
K – 260/0910 
 
Izključenega igralca CRNOLIČ Armin, Pohorje, št. 66509, se zaradi žalitev in 
groženj sodniku (ob izključitvi je glavnemu sodniku dejal »budala, kreten 
smotan…«) po tem pa nadaljeval z grožnjami, da bo z njim fizično obračunal, 
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 bila upoštevana oteževalna okoliščina, da je izključeni igralec po 
izključitvi in končani tekmi nadaljeval z grožnjami, da bo fizično obračunal s 
sodnikom.  
 
K - 261/0910 
 
Odstranjenemu trenerju  Sandi Cigler, NK Pohorje se zaradi hujše kršitve  
po 33. čl. DP  izreče suspenz. 
 
Sodnik tekme mora najkasneje do petka 09. aprila 2010 dostaviti na MNZM 
natančnejšo obrazložitev opisa odstranitve trenerja. 
 

Mlajši dečki »A-1«, 10. krog, 4. 4.  2010 
 

NK Slivnica : Radlje 
K - 262/0910 
 
Ekipo NK Radlje zaradi neupravičenega izostanka s tekme mlajših dečkov, 
prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP,  kaznuje z denarno kaznijo 120 €. 
 
K – 263/0910 
 

NK Železničar se zaradi odstopa od tekmovanja z ekipo mlajših dečkov, prekršek 
po 24. čl. in v skladu z 8. čl. DP pravilnika kaznuje z denarno kaznijo v višini 
200 EUR (sklep IO, z dne 20.06.07) .  
 
 
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. 



  
                                                                  

 


