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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 08. 04. 2009 

 
 

Člani – 1,  15. krog,  04. in 05.04.2009 
 

NK Rače : NK Železničar MB 
 
K - 232/0809 
 
Ekipo NK Rače se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, zaradi 
prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 41 
€. 
 
K - 233/0809 
 
Na podlagi poročila delegata o tekmi se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski 
postopek zoper funkcionarja - fizioterapevta PODVRŠNIK Zorana, NK Rače, 
zaradi suma storitve prekrška iz 23. čl. v zvezi z 8 čl. DP, žalitev sodnika in 
neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (grobo žalil sodnika in kot fizioterapevt zapustil 
tehnični prostor med tekmo).  
 
V skladu s 33. in 34. čl. DP se zaradi suma storitve hujšega prekrška funkcionarju 
PODVRŠNIKU izreče suspenz do izreka kazni. 
 
Suspendirani ima v skladu s 30. čl. DP pravico podati pismeni zagovor v roku 
24 ur od prejema obvestila.  
 
Prav tako morajo v tej povezavi do 10.4.2009 podati pisno poročilo sodniki in 
delegat v povezavi s 15. in 16. točko poročila delegata o tekmi s tem, da morajo 
točno navesti kdo in s čem ter kako je (trener, predstavnik kluba) komentiral 
sojenje in uporabljal žaljivke na račun sodnika.  
 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

MCA Dobrovce : NK Starše 
 

K - 234/0809 
 
Ekipo NK Dobrovce se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, 
zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 41 €. 
 
 

Člani – 2,  12. krog,  04. in 05.04.2009 
 
 

NK Miklavž : NK Fužinar 
 
K - 235/0809 
 
Izključenega igralca ČAPELNIK  Žana, NK Fužinar, št. 57983, se zaradi 
nasilne igre (v borbi za boljši igralni položaj je s komolcem udaril, v predel reber 
nasprotnega igralca),  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da je igrišče 
zapustil športno in je prekršek storil kot reakcijo na prekršek storjen nad njim - 
vlečenje za dres od zadaj. 
 

NK Marjeta : Dela Ž Jakob 
 
K - 236/0809 
 
NK Marjeta, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti funkcionarjev v zvezi z 
organizacijo tekme (na tekmi ni bil prisoten funkcionar - fizioterapevt), prekršek po 
24. čl. v zvezi z 8., 12. in 25. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 83. €.  
 
Upoštevana predkaznovanost za isti prekršek z opominom na tekmi v 11. krogu 
med NK Marjeta in NK Radvanje. 
 
 

AJM Kungota : NK Vratko Dogoše 
 
K - 237/0809 
 
Predstavnika ekipe Vratko Dogoše TKALČIČ Patrika, se zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti funkcionarjev v zvezi z organizacijo tekme (ni pravočasno oddal športnih 
izkaznic delegatu), prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z opominom.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata o tekmi iz katerega izhaja, da 
je bil prekršek storjen kot posledica zamujanja funkcionarjev (sodnikov) na tekmo. 
 



  
                                                                  

K /0809 
 
Trenerja ekipe Vratko Dogoše RAJŠP Branka, se zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti funkcionarjev v zvezi z organizacijo tekme (ni uporabljal oz. ni imel 
ustrezne priponke), prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z opominom.  
 
K - 238/0809 
 
Na podlagi poročila delegata o tekmi se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski 
postopek zoper sodnike, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (na tekmo so 
zamudili 30 minut) in se jih preda v postopek MDNS.  
 
 

NK Akumulator : NK Rošnja Loka 
K - 239/0809 
 
Odstranjenega in prijavljenega predstavnika ekipe SLEKOVEC Danijela iz 
ekipe, NK Rošnja Loka, se zaradi žalitev sodnika med tekmo prekršek po 23. čl. v 
skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s kaznijo prepovedjo opravljanja vseh funkcij 
za dobo enega  (1) meseca, t.j. od 05. 04. 2009 do 05. 05. 2009 
 
 
 

Mladina – 1,  15. krog,  04.04.2009 
 

Pobrežje Gradis : Akumulator/Prevalje 
K - 234/0809 
 
Ekipo NK Akumulator/Prevalje se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ 
Maribor  (niso pravočasno oddali športnih izkaznic delegatu), prekršek po 24. čl. v 
zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 83 €. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata o tekmi iz katerega izhaja, da 
se je tekma pričela pravočasno. 
 
Upoštevana predkaznovanost za isti prekršek z opominom na tekmi v  
1. krogu. 
 

NK Rače : NK Malečnik 
 
K – 235/0809 
 
 
Igralec Nudl Sašo, NK Malečnik, št. 54935 je imel prepoved nastopanja  
v 15. krogu (4 RU) vendar je kljub  prepovedi nastopal   na mladinski tekmi 
15. kroga, prekršek se po 8. čl. in v skladu z 23. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja še na (1) tekmi. (1+1 = 2). 



  
                                                                  

 
 
K – 236/0809 
 
Ekipo NK Malečnik  se zaradi igranja igralca Nudl Saša, št. 54935,  ki na tekmi 
ni imel pravice nastopa (igralec je prejel v 3., 8., 9. in 14. krogu rumene kartone) 
prekršek po 24. čl. v zvezi z 12. čl DP, kaznuje z denarno kaznijo v višini  83 €. 
 
 

Starejši dečki A-2 ,  11. krog,  04.04.2009 
 
 

NK Paloma : NK Duplek 
 
K - 237/0809 
 
Trener ekipe MAJERIČ Martin, NK Duplek, se zaradi prijave igralcev TRUNKA, 
VOGRINA in PAVALECA, ki so premladi in s tem ne izpolnjujejo pogojev za igranje v 
tej starostni kategoriji, prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. čl. DP kaznuje z 
opominom. 
 

 
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 
 


