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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 18. 5. 2010 
 
 

Člani - 1, 23. krog, 25. - 26. 5. 2010 
 

NK AJM Kungota : Marles hiše 
 
K - 354/0910 
 
Izključenega igralca UL Matjaž, št. 13869 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 Starše : Gostilna Lobnik 
 
K - 355/0910 
 
Ekipo NK Gostilna Lobnik se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski 
tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 
K - 356/0910 
 
Izključenega igralca GORANI Elvis, Starše, št. 41755, zaradi žaljivega 
komentiranja dogodkov proti gledalcem, ki so reagirali na prej pokazano opozorilo - 
rumeni karton, ki je bil posledica prerivanja z domačim igralcem (proti gledalcem je 
dejal »:pušite mi kurac…«), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, saj je bil igralec izzvan s 
strani domačega igralca in publike, kar izhaja iz poročila o izključitvi.  
 
 
 
 



  
                                                                  

NK Dogoše : Duplek 
 

K - 357/0910 
 
Na podlagi poročila sodnika in delegata se prijavljenega igralca RAJŠP Jure, 
Dogoše, št. 32494, zaradi nešportnega obnašanja do glavnega sodnika (igralec je 
v hrbet pljunil glavnega sodnika, po končani tekmi izven ograjenega dela igrišča), 
prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja za dobo šest (6) mesecev, t.j. do 16. 11. 2010.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ki izhaja iz poročila o 
incidentu, da igralec ni bil z ničemer izzvan.  
 
 

Člani - 2, 19. krog, 15. – 16. 5. 2010 
 
 

NK Tezno MB : Rače 
 

K - 358/0910 
 
Izključenega igralca ŽMEGAČ Tadej, Rače, št. 47649, nasilnega starta, (med 
igro je s komolcem v hrbet udaril nasprotnega vratarja, ko je ta žogo že imel v 
rokah), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

 
K - 359/0910 
 
Izključenega igralca CIPOT Željko, Tezno MB, št. 10957, zaradi nasilne igre, 
(po prekršku nad njim je hotel z žogo zadeti nasprotnega igralca), 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 olajševalna okoliščina, saj je nasprotni igralec 
pred tem napravil grob prekršek nad njim, prav tako pa je prekršek je storil v 
afektu razburjenja. 
 
K - 360/0910 
 
Izključenega igralca TUČIČ Gorazd, Tezno MB, št. 6345, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (medsebojno prerivanje 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 – 3610910/ 
 
Na podlagi 28. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper funkcionarja 
PIPENBAHER Marko, ki je bil na tekmi predstavni NK Rače, zaradi odstranitve 
s tehničnega prostora, ker naj bi protestiral na sodniške odločitve in žalil sodnike. 



  
                                                                  

 
V tej zvezi mora glavni sodnik do 21. 5. 2010 podati podrobno poročilo o okoliščinah 
storjenega prekrška (kdaj in kakšne žalitve je izrekel funkcionar), prijavljeni pa ima 
v roku 24 ur po prejemu obvestila pravico podati pisni zagovor.  
V skladu z 32. členom  DS je prijavljeni do dokončne odločitve v suspenzu. 
 
 

Starejši dečki - 1, 17. krog, 15. 5. 2010 
 

NK Železničar MB : Brunšvik 
 
K - 362/0910 
 
Izključenega igralca DUKARIČ Matej, Brunšvik, št. 61190, zaradi nešportnega 
obnašanja do glavnega sodnika (igralec je v noge pljunil glavnega sodnika, po tem, 
ko se ni strinjal s sodniško odločitvijo), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo šest (6) mesecev, t.j. do 15. 
11. 2010.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ki izhaja iz poročila o 
izključitvi, saj je se izključeni igralec ni umiril in zapustil igrišče, temveč je sodniku 
pokazal še sredinec ter ga žalil.   
 
 

Starejši dečki - 2, 20. krog, 15. 5. 2010 
 
 

NK Slivnica : Jurovski dol 
K - 363/0910 
 
 
Izključenega igralca FARAZIN Uroš, Jurovski dol, št. 69975, 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. 
 
 
 
 
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 
 
 



  
                                                                  

SKLEP O SUSPENZU 
 
 

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

 
NK DOGOŠE 
NK DUPLEK 

NK MALEČNIK 
NK POBREŽJE 
NK PREVALJE 
NK SLIVNICA 
NK ŠENTILJ 

NK ŽELEZNIČAR (odprte postavke in sodniške in delegatsko takso,  
članska tekma, odigrana 08.05.2010) 

 
 
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/. 

 
 
 
 
 

Disciplinski sodnik                           
        Bojan KITEL, l.r. 
 


