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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 1. 6. 2010 
 
 

Člani - 1, 25. krog, 29. 5. 2010 
 
 

NK Marles hiše : Marjeta  
 
K - 383/0910 
 
Ekipo NK Marjeta  se zaradi neopravičenega izostanka s tekme 29. 5. 2010, ob 
17.00 uri v Limbušu, prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z 
denarno kaznijo 200 €. 
 

NK Vratko Dogoše : ZU-VIL Brunšvik 
 
K - 384/0910 
 
Izključenega igralca BRUMEN Aljaž, ZU-VIL Brunšvik, št. 33926 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in nešportno vedenje) in 
groženj sodniku med tekmo po tem, ko je že bil izključen je izza ograjenega dela 
igrišča nadaljeval s kršitvijo (dejal je da bo ubil sodnika, da bo videl kaj se bo 
zgodilo,…) prekrška se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
K – 385/0910 
 
Funkcionar ZOREC Andrej, ki je bil fizioterapevt NK ZU-VIL Brunšvik, zaradi 
tega, ker je bil zaradi 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 1. 7. 2010. 
 
 
 



  
                                                                  

NK Železničar MB : Duplek 
K - 386/0910 
 
Izključenega igralca HAUPTMAN Tadej, Duplek, št. 43600 se zaradi nasilnega 
odrivanja sodnika in žalitev ter groženj (ob protestiranju na sodniško določitev je z 
rokami v prsa odrinil glavnega sodnika, zatem pa grozil, da ga bo ubil, da ga bo 
počakal zunaj ipd.) prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja za dobo enega (1) leta , t.j.  do 1. 6. 2011. 
 
K - 387/0910 
 
Funkcionar TRUNK Damjan, ki je bil fizioterapevt NK Duplek, zaradi tega, ker 
je po končani tekmi prišel na igrišču do sodnika in ga žalil in hotel udariti, saj je z 
rokami mahal proti sodniku, vendar so mu napad preprečili domači igralci. Po tem je 
nadaljeval s poskusi napada na sodnika tako, da ga je prijel za roko, vendar se mu 
je sodnik iztrgal. Na koncu pa je sodnika z rokami sunil v prsa, prekršek po 23. čl., 
v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za 
dobo enega (1) leta t.j. 1. 6. 2011. 
 
K - 388/0910 
 
Ekipo NK Duplek se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (prepozno 
predložili športne izkaznice), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 
opominom. 
 
 

člani - 2, 21. krog, 29. 5. 2010 
 

NK Šentilj : Dela Ž Jakob 
 
K - 389/0910 
 
Ekipo NK Šentilj zaradi prejetih šestih rumenih kartonov na eni članski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 € in slabe 
organizacije tekme, saj niso zagotovili redarjev, prekršek po 24. čl. DP v zvezi z 8. 
čl. kaznuje z denarno kaznijo 83. €. V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna 
denarna kazen 124 €. 
 
 

člani - 2, 19. krog, 15. 5. 2010 
 

NK Tezno MB : Rače 
 
ZVEZA K - 375/0910 
 
Na podlagi 28. člena DP v povezavi z uvedenim disciplinskim postopkom zoper 
funkcionarja GOLJAT Darko, ki je bil na tekmi fizioterapevt NK Rače, zaradi prijave 
sodnika, saj je po tekmi protestiral na sodniške odločitve in žalil sodnike mora 



  
                                                                  

podrobno poročilo podatki še delegat Štefan KRAJNC. Posebej je potrebno pojasniti 
s kom je GOLJAT zapuščal igrišče oziroma kaj je delegat ugotovil v zvezi domnevne 
kršitve prijavljenega. Delegat mora poročilo dopolniti do petka, 4. 6. 2010. 
 
V skladu z 32. členom DS je prijavljeni do dokončne odločitve v suspenzu. 

 
 
 

Mladina, 21. krog, 30. 5. 2010 
 
 

NK Fužinar : Gostišče pri Antonu 
K - 390/0910 
 
Ekipo NK Gostišče pri Antonu zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(na tekmo prispelo samo deset igralcev  (10) igralcev in prepozno oddanih izkaznic), 
prekršek  po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, se izreče denarna kazen 83 €. 
 

NK Malečnik : Dobrovce/Miklavž 
 
K - 391/0910 
 
Izključenega igralca ŠTUHEC Rok, Malečnik, št. 70487, napravil prekršek v 
čisti situaciji za zadetek, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 392/0910 
 
Funkcionar DOMAJNKO Leon, ki je bil trener NK Dobrovce/Miklavž, 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.  
 
 

Kadeti, 21. krog, 29 in 30. 5. 2010 
 

NK Peca : Brunšvik/Radvanje 
 
K - 393/0910 
 
Izključenega igralca BOJČIČ Luka, Brunšvik/Radvanje, št. 58196 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanja in brezobzirne igre) 
prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 
 



  
                                                                  

NK Miklavž/Dobrovce : Duplek 
 
K - 394/0910 
 
Ekipo NK Duplek zaradi neupravičenega izostanka s tekme kadetov, prekršek po 
24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 120 €. 
 

NK Koroške gradnje : Radlje 
K - 395/0910 
 
Izključenega igralca RUDOLF Matic, Radlje, št. 85500 se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (kršenje pravil in ugovarjanje) in žalitev sodnika ob 
izključitvi, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 

Mlajši cicibani, 20. krog, 28. 5. 2010 
 

 
NK Vratko Dogoše : Železničar MB 

K - 396/0910 
 
Ekipo NK Železničar se zaradi igranja igralca, ki ni imel pravice nastopiti (na 
tekmi nastopil igralec RADOJČIČ, ki še ni bil star 7 let), prekršek po 24 čl., v skladu 
z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 

SKLEP O SUSPENZU 
 

Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZM 
izrečen naslednjim klubom suspenz:  

 
NK DUPLEK 

NK MALEČNIK 
NK ŠENTILJ 

NK ŽELEZNIČAR  
 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto,  05. 06. 2010  in na osnovi 35. čl.  
DP ugasne šele, ko kaznovani dokaže, da je denarne obveznosti plačal.  
Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 
 
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. 


