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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 26. 10. 2010 
 
 

Člani 1, 10. krog, 23. in 24. 10. 2010 
 
 

NK AJM Kungota : Lenart 
 

K - 139/1011 
 
Izključenega igralca KETIŠ Robi, NK Lenart, št. 37033, se zaradi žalitev sodnika, (ob 
dosojenem prekršku žalil sodnika), 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 Rače : Jurovski dol 
 

K – 140/1011 
 
Ekipo NK Rače  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 Starše : Duplek 
 

K - 141/1011 
 
Izključenega igralca CIGLAR Benjamin, NK Starše, št. 3402, 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. 
 
 

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

NK A.B.T. Miklavž : Peca 2 
 

K - 142/1011 
 
Izključenega igralca TRBOVŠEK Željko, NK Peca 2, št. 38463, 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. 
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NK Marjeta : Rošnja Loka 
 
K – 143/1011 
 
Ekipo NK Marjeta  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 ZU-VIL Brunšvik : Maribor 2010 
 

K - 144/1011 
 
Izključenega igralca KOREN Alen, ZU-VIL Brunšvik, št. 11859, se zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca (udarec z dlanjo v prsa brez posledic za zdravje), prekršek se po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 

NK Gostišče pri Antonu : Dela Ž Jakob 
 

K - 145/1011 
 
Izključenega igralca ČRNKO Boštjan, NK Dela Ž Jakob, št. 41721, 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 dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, saj izključeni igrišča ni 
zapustil športno.  
 

NK Fužinar : Akumulator 
 

K - 146/1011 
 
Na podlagi poročila sodnika in delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek 
zoper izključenega igralca KOLEŽNIK Danijela, iz NK Akumulator, zaradi suma storitve 
prekrška po 18. čl. DP, ker naj bi v 93. minuti udaril nasprotnega igralca. 
 
V tej povezavi morajo vsi sodnik podati podrobno poročilo o izključitvi do 29. 10. 2010. 
 
Izključeni je v skladu z 32. členom DP suspendiran in ima v skladu s 30. čl. DP pravico v 
roku 24 ur podati pisni zagovor.  
 
K - 147/1011 
 
Na podlagi poročila sodnika in delegata se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek 
zoper izključenega igralca GLAVAK Matej, iz NK Fužinar, zaradi suma storitve prekrška 
po 18. čl. DP, ker naj bi v 93. minuti močno odrinil nasprotnega igralca. 
 
V tej povezavi morajo vsi sodnik podati podrobno poročilo o izključitvi do 29. 10. 2010. 
 
Izključeni je v skladu z 32. členom DP suspendiran in ima v skladu s 30. čl. DP pravico v 
roku 24 ur podati pisni zagovor.  
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Mladina, 9. krog, 23. in 24. 10. 2010 
 
 

NK Malečnik : Jurovski dol 
K – 148/1011 
 
Ekipo Malečnik 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 24. čl., v skladu z 8. in 12.čl. DP kaznuje z 
denarno kaznijo 83 €. 
 

NK Duplek : Fram/Rače 
K - 149/1011 
 
Izključenega igralca NOVAK Leon, NK Duplek, št. 67980, se zaradi udarjanja, (z glavo v 
glavo ob prekinitvi udaril nasprotnega igralca, ki ni utrpel posledic), prekršek se po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
K - 150/1011 
 
Izključenega igralca LAMUT Marsel, NK Duplek, št. 73528, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (nešportno obnašanje 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 – 151/1011 
 
Ekipo NK Duplek  se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na mladinski tekmi, prekršek po 
22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 31 €. 
 
 

Kadeti, 10. krog, 23. 10. 2010 
 

NK Radvanje : Koroške gradnje 
K - 152/1011 
 
Izključenega igralca GROBELNIK Aleksander, NK Koroške gradnje, št. 67617, se 
zaradi igre z roko v čisti situaciji za dosego zadetka, (z roko je preprečil zadetek na golovi 
črti), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
eni (1) zaporednih tekmah. 
 
 
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 
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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 
KNK FUŽINAR 
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. 
 


