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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 25. 5. 2010 
 
 

Člani - 1, 24. krog, 22. - 23. 5. 2010 
 
 

NK Duplek : AJM Kungota  
K - 368/0910 
 
Izključenega igralca DOBAJA Marko, Duplek, št. 45266, nasilnega starta, 
(med igro je s komolcem v obraz 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 - 369/0910 
 
Izključenega igralca LESKOVAR Primož, AJM Kungota, št. 31384 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat ugovarjanje) prekršek se po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 
 

NK Marles hiše : Železničar MB 
 
K - 370/0910 
 
Izključenega igralca VERDNIK Sandi, Marles hiše, št. 35816 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. 
 
K - 371/0910 
 
Ekipo NK Železničar MB se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski 
tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
 
 



  
                                                                  

člani - 2, 20. krog, 22. – 23. 5. 2010 
 

NK Rače : Dela Ž Jakob 
K - 372/0910 
 
Izključenega igralca NEKREP Oto, Dela Ž Jakob, št. 31574, preprečitev čiste 
situacije za zadetek, (z roko preprečil zadetek), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. 
in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 
 

NK Tezno MB : Rošnja Loka 
K - 373/0910 
 
Ekipo NK Tezno MB se zaradi nešportnega vedenja gledalcev (metali so petarde) 
in slabe organizacije tekme (ni bilo tople vode), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. 
DP kaznuje z denarno kaznijo 83 €. 
 
 

NK Fužinar : Šentilj 
 

K - 374/0910 
 
Ekipo NK Šentilj zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (na tekmi ni bil 
prisoten trener in odsotnosti niso sporočili niti je opravičili), prekršek po 24 čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 83 €. 

 
 

Člani - 2, 19. krog, 15. 5. 2010 
 
 

NK Tezno MB : Rače 
 
ZVEZA K - 361/0910 
 
Po izvedenem disciplinskem postopku zoper prijavljenega funkcionarja 
PIPENBAHER Marko, ki je bil na tekmi predstavnik NK Rače, zaradi tega, ker 
je med tekmo protestiral na sodniške odločitve in z rokami mahal proti sodniku 
(dejal je : »MEŽNAR KAJ JE S TEBOJ, KAJ SI NORMALEN, KAJ DELAŠ…«, zaradi 
česar je bil odstranjen s tehničnega prostora. Po tem je izza ograje, kjer se je 
nahajal, žalil sodnika (dejal je: »TI NISI NORMALEN, TI SI FUKJEN, JEBEM TI 
MATER, IDTI V PIČKO MATERINO,…!«), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. 
DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo treh mesecev (3) 
t.j. do 20. 8. 2010.  
 
Pri izreku je bila upoštevana oteleževalna okoliščina: Kljub suspenzu opravljal 
funkcijo predstavnika kluba, 23. 05. 2010. 
 
 
 
 



  
                                                                  

 
K - 375/0910 
 
 
Na podlagi 28. člena DP se uvede disciplinski postopek 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. 
 
Prijavljeni  ima v roku 24 ur po prejemu obvestila pravico podati pisni zagovor, to je 
do 27. 05.2010. 
 
V skladu z 32. členom  DS je prijavljeni do dokončne odločitve v suspenzu. 
 
 

Mladina, 20. krog, 22. 5. 2010 
 

NK Paloma : AJM Kungota 
 

K - 376/0910 
 
Ekipo NK AJM Kungota se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (na 
tekmo prispelo samo devet (9) igralcev), prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. in 12. 
čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 83 €. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina in sicer predkaznovanost za 
isti prekršek s sklepom št. K - 258/0910. 
 

NK Slivnica : Fužinar 
 

K – 3770910 
 
Ekipo NK Fužinar zaradi neupravičenega izostanka s tekme mladincev, prekršek 
po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 150 €. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pisno opravičilo. 
 

NK Tezno MB : Fram/Rače 
 
K - 378/0910 
 
Izključenega igralca ŽMEGAČ Klemen, Fram/Rače, št. 50268 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. 
 
K - 379/0910 
 
Izključenega igralca KOREN Žiga, Fram/Rače, št. 55907 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (spotikanje 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 – 380/0910 
 
Ekipo NK Fram/Rače se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na mladinski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 
31,00 EUR.  
 
K – 381/0910 
 
Ekipo NK Tezno MB se zaradi slabe organizacije tekme (pomanjkanje tople vode), 
prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom in zaradi prejetih dveh 
rdečih kartonov na mladinski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje 
z denarno kaznijo 31 €. V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen 31 €. 
 
 

Mlajši dečki – »A+B«, 17. krog, 22. 5. 2010 
 

NK NŠ Maribor 2 : Fužinar 
 

K - 382/0910 
 
Ekipo NK Fužinar se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (na tekmo prišli 
samo z eno ekipo in so takšen prihod pravočasno opravičili), 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 (odprte postavke in sodniške takse,  
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. 
 
 
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 


