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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 9. 6. 2010 
 
 
 

Člani - 1, 26. krog, 5. 6. 2010 
 
 

NK Radlje : Jurovski dol  
 
K - 397/0910 
 
Funkcionar PŠENIČNIK Marko, ki je bil trener NK Radlje, zaradi odstranitve s 
tehničnega prostora, ker je protestiral na sodniške odločitve in se nešportno 
obnašal, prekršek po 23. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja 
ekipe na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pisno opravičilo trenerja.  
 

NK Lenart : Vratko Dogoše 
 

K - 398/0910 
 
Izključenega igralca ŠKERGET Metod, NK Lenart, št. 46726, zaradi nasilne 
igre, (med igro je s komolcem v trebuh udaril nasprotnega igralca, ko sta se borila 
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 – 399/0910 
 
Izključenega igralca MIKL Tadej, Vratko Dogoše, št. 42161 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. 

 
 

 



  
                                                                  

NK Duplek : Marles hiše 
 
K - 400/0910 
 
Izključenega igralca KOLAR Uroš, Duplek, št. 45615 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, 22. krog, 5. 6. 2010 
 

NK Dela Ž Jakob : Korotan Vzajemna 
 
K - 401/0910 
 
Ekipo NK Korotan Vzajemna zaradi neupravičenega izostanka s tekme članov, 
prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 200 €. 
 

NK Rače : Šentilj 
 
K - 402/0910 
 
Izključenega igralca LEŠNIK Rok, Šentilj, št. 41440 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. 
 

NK Akumulator : Rošnja Loka 
 

K – 403/0910 
 
Kaznovanemu igralcu NK Rošnji Loki, Ostroško Ervin, št. 25250, je kljub 
prepovedi (prepoved zaradi prejetih 4. RU) je v nasprotju z določbami 11. čl. DP 
opravljal nalogo trenerja, prekršek po 18. čl, v zvezi z 8. čl. DP izreče kazen 
prepoved nastopanja še na eni (1) zaporedni tekmi. (1+1 = 2) 
 
 

Mladina, 22. krog, 6. 6. 2010 
 
 

NK Setrans Pesnica : Marjeta/Radvanje 
 
K - 404/0910 
 
Izključenega igralca KRISTL Tomaž, Marjeta/Radvanje, št. 89630, zaradi 
žalitev sodnika (žalil sodnika pred izključitvijo), 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, ki izhaja iz poročila o 
izključitvi, da je nešportno zapustil igrišče. 
 
 

NK Dobrovce Miklavž : Fužinar 
 
K - 405/0910 
 
Izključenega igralca TISAJ Niko, Dobrovce/Miklavž, št. 50974, zaradi 
pljuvanja proti nasprotnemu igralcu, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
 

NK AJM Kungota : Fram/Rače 
 
K - 406/0910 
 
Izključenega igralca HARIH Davorin, Fram/Rače, št. 73864 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (nešportno obnašanje in brezobzirna 
igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

NK Gostišče pri Antonu : Slivnica 
 

K - 407/0910 
 
Izključenega igralca PLOJ Ivan, Gostišče pri Antonu, št. 55802 se zaradi  
žalitev ter groženj sodniku pred in po izključitvi (ob protestiranju na sodniško 
določitev je sodniku grozil, da ga bo pretepal in mu preklinjal mater, ko pa ga je 
sodnik zato izključil je pristopil do njega, tako da je bil z obrazom tik ob obrazu 
sodnika in nadaljeval z grožnjami ter žalitvami) prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na šestih (6) zaporednih 
tekmah 
 
 
K - 408/0910 
 
 
Ekipo NK Slivnica se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (prepozno 
predložili športne izkaznice), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 
opominom. 
 
 
 
 



  
                                                                  

NK Tezno : Malečnik 
 
 

K – 409/0910 
 
Delegata Dušana Turk se zaradi neipolnjevanja obveznosti (pred tekmo ni 
zahteval dokazila o poravnanih obveznosti NK Malečnik), prekršek se po  23. čl., v 
skladu z 8.  in 10. čl. DP  kaznuje z opominom. 
 
 
 

Kadeti, 22. krog, 6. 6. 2010 
 
 

NK Duplek : NK Peca 
 
K - 409/0910 
 
Funkcionar KREUZER Matej, ki je bil predstavnik NK Peca, zaradi tega, ker je 
bil zaradi nedovoljenega vstopa na igrišče in žalitev sodnikov odstranjen s 
tehničnega prostora, prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo enega (1) meseca t.j. do 6. 7. 
2010. 
 

NK Lenart : Miklavž Dobrovce 
 
K - 410/0910 
 
Izključenega igralca BREZNIK Jure, Lenart, št. 59380 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 - 411/0910 
 
Izključenega igralca KOSEDNAR Alen, Miklavž/Dobrovce št. 50997 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 (2) zaporedni tekmi. 
 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da je 
igrišče zapustil nešportno. 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

člani - 2, 19. krog, 15. 5. 2010 
 
 

NK Tezno MB : Rače 
ZVEZA K - 375/0910 
 
 
Po opravljenem disciplinskem postopku se funkcionar GOLJAT Darko, ki je 
bil fizioterapevt NK Rače, zaradi tega, ker je po končani tekmi žalil sodnika, 
prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja 
vseh funkcij za dobo enega (1) meseca t.j. do 15. 6. 2010. Suspenz je vštet 
v izrečeno kazen.  
 
 
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. 
 


