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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 4. 11. 2009 
 
 

Člani - 1, 12. krog, 30 in 31. 10. 2009 
 

NK Duplek : Železničar MB  
 
K – 185/0910 
 
Ekipo Duplek zaradi šestih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., 
v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
K – 186/0910 
 
Ekipo Železničar MB zaradi sedmih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek 
po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 
K - 187/0910 
 
Funkcionar PISNIK Boris, ki je bil na tekmi kot trener NK Železničar MB 
odstranjen s tehničnega prostora, zaradi protestiranja, prekršek po 23. čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 

NK S. Rojko Dobrovce : Jurovski dol 
K - 188/0910 
 
Izključenega igralca BREZNIK Tadej, Jurovski dol, št. 36151, se zaradi 
udarjanja (po storjenem prekršku nad njim je z roko po glavi udaril nasprotnega 
igralca) prekršek 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 poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, 
olajševalna okoliščina, da je prekršek storil kot reakcijo na nešporten prekršek 
storjen nad njim in je takoj zapustil igrišče. 
 



  
                                                                  

NK Gostilna Lobnik Slivnica : AJM Kungota 
 
K - 189/0910 
 
Funkcionar POZNIČ Igor, ki je bil na tekmi kot predstavnik NK AJM Kungota 
odstranjen s tehničnega prostora, zaradi protestiranja, prekršek po 23. čl., v 
skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo (1) 
enega meseca. 
 
V skladu s 15. čl. DP se izvršitev kazni odloži za dobo (6) šest mesecev t. j. do 4. 4. 
2010, če  kaznovani v tem času ne bo storil podobnega ali hujšega prekrška.  
 

NK Radlje : Pobrežje Gradis 
K - 190/0910 
 
Izključenega igralca GLIGORIČ Damjan, Pobrežje Gradis, št. 104 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.  
 
 

Člani - 2, 10. krog, 30. in 31. 10. 2009 
 
 

NK Prepolje : Atleti&CO Maribor 
K - 191/0910 
 
Izključenega igralca BUKOVEC Dejan, Atleti&CO MAribor št. 59247 se zaradi 
prejetih dveh rumenih kartonov (brezobzirna igra in vlečenje),  prekršek po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na (1) eni 
zaporedni tekmi.   
 
K - 192/0910 
 
Izključenega igralca SELINŠEK Aleš, Prepolje, št. 40397, se zaradi žalitev 
sodnika (med tekmo in ob izključitvi žalil glavnega sodnika) prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah.  
 
 

NK Rače : Rošnja Loka 
K - 193/0910 
 
Izključenega igralca TIVADAR Dean, Rošnja Loka, št. 30710, se zaradi 
nasilne igre (v borbi za žogo je z drsečim štartom zadel nasprotnega igralca v noge, 
vendar ga pri tem ni poškodoval in se je opravičil za storjen prekršek) prekršek 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 poročilo o izključitvi in pisno pojasnilo 
izključenega igralca iz katerih izhaja, da je bil prekršek storjen nenamerno v žaru 
borbe in brez posledic. 
 
K – 194/0910 
 
Ekipo Rošnja Loka se zaradi šestih rumenih in enega rdečega kartona na članski 
tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno 
kaznijo 62 €. 
 

NK Akumulator : Tezno MB 
K - 195/0910 
 
Izključenega igralca MENCINGER Matej, Akumulator, št. 33729, se zaradi 
nasilne igre (v borbi za žogo je z drsečim štartom zadel nasprotnega igralca v noge, 
vendar ga pri tem ni poškodoval in takoj zapustil igrišče) prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah.  
 
K – 196/0910 
 
Izključenega igralca SAKIČ Damir, Tezno MB št. 22732 se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in igra z roko)  prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi.  
 
K – 197/0910 
 
Ekipo NK Tezno se zaradi nešportnega obnašanja navijačev (metali bakle na 
igrišče, zaradi česar je bila tekma prekinjena), prekršek po 24. čl. DP, v zvezi 8. čl. 
DP, kaznuje z denarno kaznijo 200 €. 
 
V skladu s 15. Čl. DP se kazen ne bo izvršila, če klub ne bo storil podobnega ali 
hujšega prekrška v času šest (6) mesecev t.j. do 04. 05. 2010. 
 
 
 

Mladina, 10. krog, 30. 10. 2009 
 

NK Setrans Pesnica : Fram/Rače 
K - 198/0910 
 
Izključenega igralca RODEŽ Jan, Setrans  Pesnica št. 50244 se zaradi prejetih 
dveh rumenih kartonov (dvakrat odrivanje nasprotnega igralca),  prekršek po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na (1) eni 
zaporedni tekmi.   
 



  
                                                                  

Starejši dečki 1 – 9. krog, 24. 10. 2009 
 

NK Slivnica : Pohorje 
 

VEZA K -178/0910 
 
Ekipo NK Pohorje se zaradi nešportnega obnašanja igralcev (po tekmi so z blatom 
umazali zidove garderob in z blatom zamašili umivalnik ter na steno napisali 
nešporten napis), prekršek po 24. čl. DP, v zvezi 8. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 400 €. 
 
V skladu s 15. Čl. DP se kazen ne bo izvršila, če klub ne bo storil podobnega ali 
hujšega prekrška v času (1) enega leta, t.j. do 4. 11. 2010 in bo v času enega 
meseca, t.j. do 4. 12. 2009 NK Slivnica poravnal škodo.  
 
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 MNZ Maribor 
navedenim  klubom izrečen suspenz: 

 
 
NK MALEČNIK 
NK PALOMA 
NK POBREŽJE 
NK PREVALJE 
NK RAČE 
ND SLOVENJ GRADEC 
NK ŽELEZNIČAR 
 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 07. 11. 2009  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. 
 


