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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 2. 9. 2009 

 
 

Člani – 1, 1. krog, 29. in 30. 8. 2009 
 
 

NK Radlje : Starše 
 
K – 06/0910 
 
Izključenega igralca GREBENAR Peter, Starše, št. 23328, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (igra z roko in brezobzirna igra)  prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi.  
 
 

NK S. Rojko Dobrovce : Vratko Dogoše 
 

K - 07/0910 
 
Izključenega igralca PLEMENITI Krešimir, S. Rojko Dobrovce, št. 39226, 
se zaradi nasilne igre, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev v poročilu o izključitvi iz katere 
izhaja, da je bil prekršek storjen v žaru igre, da se je igralec vsem opravičil in takoj 
zapustil igrišče. 
 

NK Duplek : Marjeta 
 
K - 08/0910 
 
Izključenega igralca VEGAN Bogdan, Marjeta, št. 10954, se zaradi prekrška 
zaradi žalitev in groženj sodniku (med in po tekmi), prekršek po 18. čl. in v skladu z 
8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 
tekmah. 



  
                                                                  

K - 09/0910 
 
Izključenega igralca LENART David, Marjeta, št. 42198, se zaradi 
ponovljenega prekrška - 2 x javni opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra), 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K – 10/0910 
 
Ekipo Marjeta se zaradi prejetih šestih rumenih in dveh rdečih kartonov na članski 
tekmi, zaradi prekrška po 22 čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 103 €. 
 

NK Lenart : AJM Kungota 
 

K - 11/0910 
 
Izključenega igralca KOKOL Sebastijan, AJM Kungota, št. 6035, se zaradi  
nešportnega obnašanja in groženj sodniku (vrgel žogo sodniku in mu grozil), 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8., 9. in 12.  čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev v poročilu o izključitvi iz katere 
izhaja, da je igralec močno vrgle žogo proti sodniku in po tem še grozil sodniku, da 
ga bo razbil. 
 
K - 12/0910 
 
Izključenega igralca HAJNC Rene, AJM Kungota, št. 60606, se zaradi 
ponovljenega prekrška - 2 x javni opomin (brezobzirna igra in oviranje izvedbe 
prostega udarca), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K – 13/0910 
 
Ekipo AJM Kungota se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, 
zaradi prekrška po 22 čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 
62 €. 
 
K - 14/0910 
 
Izključenega igralca PLOJ Dejan, Lenart, št. 3790, se zaradi ponovljenega 
prekrška - 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra), prekršek po 18. čl. in v 
skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 
 
 



  
                                                                  

Člani – 2, 1. krog, 29. in 30. 8. 2009 
 
 

NK Prepolje : Tezno MB 
 

K - 15/0910 
 
Izključenega igralca KRAMBERGER Borut, Prepolje, št. 38758, se zaradi 
ponovljenega prekrška - 2 x javni opomin (ugovarjanje in igra z roko), prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 
 
K - 16/0910 
 
Izključenega igralca MATEČIČ Tadej, Tezno, št. 33802, se zaradi ponovljenega 
prekrška - 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra), prekršek po 18. čl. in v 
skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi 
 

NK Akumulator : Rače 
 

K - 17/0910 
 
Izključenega igralca REPOTOČNIK Aleš, Akumulator, št. 33739, se zaradi  
nasilnega obnašanja (odrinil nasprotnega igralca in ga vrgel na tla), prekršek po 18. 
čl. in v skladu z 8. in 9. in 21. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih 
(4) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev v poročilu o izključitvi iz katere 
izhaja, da je igralec prekršek storil, ko se ni boril za žogo. Po izključitvi pa je takoj 
zapustil igrišče. 
 
K - 18/0910 
 
Izključenega igralca FAJMUT Metod, Akumulator, št. 48300, se zaradi 
ponovljenega prekrška - 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra), prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi 
 
K – 19/0910 
 
Ekipo Akumulator  se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, 
zaradi prekrška po 22 čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 
62 €. 
 
 
 



  
                                                                  

Mladina 1 – 1. krog, 29. in 30. 8. 2009 
 
 

NK AJM Kungota : Marjeta/Radvanje 
 

K - 20/0910 
 
Izključenega igralca ČERU SKELA Klemen, Marjeta/Radvanje, št. 71304, se 
zaradi ponovljenega prekrška - 2 x javni opomin (brezobzirna igra in spotikanje), 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi 
 

 
NK Dobrovce/Miklavž : Slivnica 

 
K - 21/0910 
 
Izključenega igralca TKALEC Denis, Dobrovce/Miklavž, št. 71728, se zaradi 
ponovljenega prekrška - 2 x javni opomin (oviranje izvedbe prostega udarca in 
vlečenje), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
 

Kadeti 1 – 1. krog, 29. in 30. 8. 2009 
 
 

NK Radlje : Tezno MB 
 
K - 22/0910 
 
Ekipa Tezno MB je neupravičeno izostala s tekme, prekršek po 24. čl. DP v zvezi z 
8. in 12. čl DP se kaznuje, z denarno kaznijo 83 € 
 
Pri izreku kazni je bil upoštevano obvestilo NK Tezno MB. 
 
 
 

NK Pobrežje Gradis : Miklavž/Dobrovce 
 

K - 23/0910 
 
V skladu z 28. čl. DP se zaradi suma storitve prekrškov iz 18. čl. DP uvede 
disciplinski postopek zoper izključene igralce ŽAMUT Nikolas, Pobrežje Gradis, 
zaradi udarjanja, HOZJAN Mario, Pobrežje Gradis, težjega nešportnega vedenja, 
ŽERAK Jani, Pobrežje Gradis, težjega nešportnega vdeneja, DERLIČ Dženan, 
Miklavž/Dobrovce, udarjanja in LOZINŠEK Mitja, Miklavž/Dobrovce, težje 
nešportno vedenje. 



  
                                                                  

Vsi izključeni igralci lahko v skladu z določbo 24. čl. DP podajo pismen zagovor 
v kolikor tega že niso storili. Prav tako lahko predložijo druge dokaze, ki bi lahko 
pomagali pri razjasnitvi vseh dejstev in okoliščin dogodkov na tekmi. V skladu z 32. 
čl. DP so vsi, do izdaje sklepa disciplinskega sodnika, SUSPENDIRANI. 
 
Glavni sodnik mora v roku treh dni podati pisno poročilo z opisom poteka 
dogodkov, ki naj bo v skladu s Splošnimi navodili NZS – disciplinska politika 
organov vodenja lig NZS. 
 

ND Koroške gradnje in Starše 
 

K – 24/0910 
 
Izključenega igralca HERŽIČ Tilen Joshua, NK Starše, št. 66923, se zaradi 
ponovljenega prekrška - 2 x javni opomin (dvakrat ugovarjanje), prekršek po 18. čl. 
in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev v poročilu o izključitvi iz katere 
izhaja, da je igralec nešportno zapustil igrišče. 
 
 

Starejši dečki 1 – 1. krog, 29. in 30. 8. 2009 
 

NK Partizan Fram : Železničar 
 

K – 25/0910 
 
Ekipo Partizan Fram se zaradi kršitve 22. čl. TP NZS se kaznuje po   24. čl. DP 
MNZM  z opominom.  
 
 
 K – 26/0910 
 
NK Paloma se zaradi odstopa od tekmovanja z ekipo starejših dečkov, prekršek po 
24. čl. in v skladu z 8. čl. DP pravilnika kaznuje z denarno kaznijo v višini 200 
EUR (sklep IO, z dne 20.06.07) . Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v 
roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
K – 27/0910 
 
NK Kungota  se zaradi odstopa od tekmovanja z ekipo starejših dečkov, prekršek 
po 24. čl. in v skladu z 8. čl. DP pravilnika kaznuje z denarno kaznijo v višini 
200 EUR (sklep IO, z dne 20.06.07) .  
 
 
 
 
 



  
                                                                  

K – 28/0910 
 
NK Radvanje se zaradi odstopa od tekmovanja s člansko ekipo, prekršek po 24. čl. 
in v skladu z 8. čl. DP pravilnika kaznuje z denarno kaznijo v višini 200 EUR 
(sklep IO, z dne 20.06.07) . 
 
 
 

SKLEP O SUSPENZU 
 

Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor 
navedenemu klubu izrečen suspenz: 

 
 
NK ŠENTILJ (za ŠNL in MNZM) 
 
 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 12. 09. 2009  in na osnovi 35. čl. DP 
ugasne šele, ko suspendirana ekipa dokaže, da je svoje finančne obveznosti 
poravna. 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 
 


