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SKLEPI namestnika disciplinskega sodnika, z dne 12. 5. 2010 

 
 

Člani - 1, 22. krog, 08. 5. 2010 
 
 

NK Duplek : NK Starše 
 

K – 334/0910 
 
Ekipo NK Duplek se zaradi petih rumenih kartonov in en rdeč karton na članski 
tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP  
kaznuje z denarno kaznijo 62,00 EUR.  
 

 
K – 335/0910 
 
Izključenega igralca MULEC Aljaž, NK Duplek, št. 46141, 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 – 336/0910 
 
Izključenega igralca MURKO Peter, NK Starše, št. 19969, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje, spotikanje) prekršek se po 18. 
čl., v skladu z 8.  in 9. čl. DP  
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

NK Lenart : NK Radlje 
K – 337/0910 
 
Ekipo NK Lenart se zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 
22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41,00 EUR.  
 
 
 
 



  
                                                                  

K – 338/0910 
 
Izključenega igralca LENART Viktor,NK Radlje, št. 19558 se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za dosego zadetka, prekršek po 18. čl., v skladu z 8.  in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

NK Marles hiše : NK Vratko Dogoše 
K – 339/0910 
 
Izključenega igralca ROŽMAN Alen, NK Marles hiše, št. 50632, 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. 
 
 

Člani - 2, 18. krog, 08.5.  2010 
 

NK Akumulator : NK Korotan Vzajemna 
K – 340/0910  
 
Izključenega   igralca   Praprotnik Klemen, NK Akumulator,  št. 15415,  ki je 
bil izključen po končani tekmi zaradi hudih žaljivk in groženj ter poskusa fizičnega 
obračunavanja s sodnikom , prekršek po 18. čl., v skladu z 8.  in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo šest  (6) mesecev, t.j. do 
11.11.2010.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika, pomočnika sodnika in delegata 
iz katerih izhaja, da se je izključeni igralec vedel nešportno, žaljivo in grozil s 
fizičnim obračunavanjem kar so preprečili soigralci. 
 
K – 341/0910  
 
Prijavljenega igrala   KRAJNC Jure, NK Akumulator,  št. 6167, 
ki je po končani tekmi na poti v slačilnice  pritekel proti sodnikom , jim grozil in 
hotel fizično obračunati z njimi, prekršek po 18. čl., v skladu z 8.  in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo šest  (6) mesecev, t.j. do 
11.11.2010.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika, pomočnika sodnika in delegata 
iz katerih izhaja, da se je prijavljeni igralec vedel nešportno, žaljivo in grozil s 
fizičnim obračunavanjem kar so preprečili njegovi soigralci 
 
   
K – 342/0910  
 
Izključenega   igralca   KRAGELNIK Mitja, NK Korotan Vzajemna, št. 29592   
se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (oviranje izvedbe, 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 Tezno MB : NK A.B.T. Miklavž 
K – 343/0910 
 
Izključenega   igralca   MEDVED Marko, NK A.B.T. Miklavž,   št.  47512, 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 treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina: nešportni odhod z igrišča 
cca 3 minute ter žaljenje glavnega sodnika (KMET, IDIOT) in kazanje sredinskega 
prsta. 
 
 

NK Rošnja Loka : NK ATLETI&CO Maribor 
K – 344/0910 
 
Izključenega   igralca   TIVADER Dean, NK Rošnja Loka, št. 41782 
se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje, brezobzirna igra) 
prekršek se po 18. čl., v skladu z 8.  in 9. čl. DP  
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
 
 

Mladina, 18. krog, 08.5. 2010 
 

NK Fužinar : NK Malečnik 
 
K – 345/0910  
 
Izključenega   igralca   ŠVARC Rene, NK Malečnik,   št.   83008,  se   zaradi   
nasilne   igre   (namernega udarjanja nasprotnega igralca z nogo po nogi ,   ko   se   
nista borila za  žogo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8.  in 9. čl. DP,  
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
 

NK Slivnica : NK Marjeta/Radvanje 
 
K – 346/0910  
 
Izključenega igralca HERGA Tilen, NK Slivnica, št. 50956, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (protestiranje in ugovarjanje)              
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 bila upoštevana oteževalna okoliščina: nešportni odhod z igrišča 
in slačenje dresa preden je zapustil igralno površino. 



  
                                                                  

 
 
K – 347/0910  
 
Izključenega igralca TOLLAZZI Gregor, NK Marjeta/Radvanje, št. 84805, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (protestiranje in nešportno 
obnašanje) prekršek po 18. čl., v skladu z 8.  in 9. čl. DP  
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina: nešportno obnašanje do  
gledalcev in nešportni odhod z igrišča ter slačenje dresa preden je zapustil igralno 
površino. 
 
 

Kadeti, 18. krog, 08.5. 2010 
 
 

NK Peca : NK Miklavž/ Dobrovce 
 

K – 348/0910  
 
Izključenega   igralca   HIŽMAN Žan, NK Miklavž/Dobrovce,   št.   83009,  se   
zaradi   nasilne   igre   (namernega udarjanja nasprotnega igralca z  roko v predel 
prsi,   ko   se   nista borila za  žogo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8.  in 9. čl. DP,  
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (4) zaporednih tekmah. 
 
 

Starejši dečki - 2, 18. krog, 08. 5.  2010 
 

NK Gostišče pri Antonu : NK Kungota/Pesnica 
 

 
K – 349/0910  
 
Ekipo NK Gostišče pri Antonu se zaradi neizpolnjevanja obveznosti  (niso imeli 
pripetih priponk), zaradi prekrška po 23 čl. v skladu z 8. čl. DP,  
kaznuje z OPOMINOM. 
 
 
K - 350/0910  
 
Funkcionar  GAVEZ  Dušan,  ki je bil na tekmi kot  predstavnik ekipe NK Gostišče 
pri Antonu, se po poročilu delegata zaradi grobega in nešportnega komentiranja na 
sodnikove odločitve ob igrišču in kasneje pred postori kluba ter k spodbujanju k 
grobi igri,  prekršek po 23.  čl., v skladu z 8. čl. DP  kaznuje z opominom.  
 
 
 
 
 



  
                                                                  

Člani - 1, 20. krog, 24.  – 25.4. 2010 
 
                                   NK Duplek : NK Pobrežje Gradis  
 
ZVEZA K -298/0910  
 
Ekipo   NK Duplek se  zaradi  neizpolnjevanja  obveznosti do MNZ    
(domačini    brez varnostne   službe),   zaradi   prekrška   po   23  čl.   v   
skladu   z   8.  čl.   DP,  kaznuje   z OPOMINOM. 
 
 

Mladina, 17. krog, 01.5. 2010 
 

NK Jurovski dol : NK Gostišče pri Antonu 
 
ZVEZA K - 331/0910  
 
Funkcionar SPREČO Mohamed, ,   se   zaradi   neizpolnjevanja   obveznosti   do   
MNZ Maribor    (ne prihoda    na  tekmo),    prekršek   po  23.  čl.  v skladu z 8. čl. 
DP,  kaznuje z  opominom. 
 
==================================================== 
 
K – 351/0910 
 
Ekipo NK Duplek, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM (niso poslali 
zapisnikov članske tekme  (odigrane 08.05.2010) in kadetske tekme ( odigrana 
09.05.2010) po elektronski pošti in dostavili original zapisnika kadetske tekme na 
MNZM, prekršek  se  po  24  čl.,  v  skladu   z  8.  čl.  DP, kaznuje  z  denarno 
kaznijo 83,00 EUR. 
 
K - 352/0910 
 
Dopis NK Pobrežje se ne obravnava, saj je neutemeljen. 
 
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. 
 
 
 

Namestnik disciplinskega sodnika                           
                 Boris TOPLAK, l.r. 


