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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 15. 04. 2009 
 
 

Člani – 1,  16. krog,  11. in 12.04.2009 
 

Marles hiše : Korotan Vzajemna 
 
K - 240/0809 
 
Izključenega igralca DURAKOVIĆ Alen, Marles hiše, št. 34311, 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.  
 

Koroške gradnje : Duplek 
 
K - 241/0809 
 
Izključenega igralca NOVOSELEC Sergej, Duplek, št. 26193, se zaradi nasilne 
igre in žalitev ter groženj pomočniku sodnika (najprej je v borbi za žogo napravil 
grob prekršek, po izključitvi pa je med odhodom z igrišča žalil in grozil pomočniku 
sodnika ter ga polil z vodo), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na petih (5) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila sodnikov in 
delegata o tekmi. Igrišča ni zapustil športno. 
 
K - 242/0809 
 
Izključenega igralca MAJERIČ Marko, Duplek, št. 45616, se zaradi žalitve 
sodnika (po prejetem rumenem kartonu ja žalil glavnega sodnika in njegovega 
pomočnika), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
 



  
                                                                  

 
K - 243/0809 
 
Odstranjenega  in prijavljenega fizioterapevta TRUNK Damjan iz ekipe 
Duplek, se zaradi protestiranja, žalitev in groženj glavnemu sodniku ter njegovemu 
prvemu pomočniku 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 15. 04. 2009 do 15 .05. 2009 
 
K - 244/0809 
 
Ekipo Duplek se zaradi prejetih dveh rdečih  kartonov in petih rumenih kartonov, 
na članski tekmi, zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z 
denarno kaznijo 100 €.          
 

NK Jurovski dol : NK Dobrovce 
 
K – 245/0809 
 
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 €. 
 
 

NK Rače : Železničar Maribor 
 
K – VEZA 233/0809 
 
 
Prijavljenega fizioterapevta PODVRŠNIK Zoran iz ekipe NK Rače, se zaradi 
protestiranja in žalitev glavnega sodnika ter njegovega prvega pomočnika med 
tekmo, kakor tudi zaradi samovoljne zapustitve igrišča med tekmo, prekršek po 23. 
čl. v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s kaznijo prepovedjo opravljanja vseh 
funkcij za dobo dveh  (2) mesecev, t.j. od 15.04.2009 do 15.06.2009 
 
 
Prijavljenega predstavnika PIPENBAHER Marko iz ekipe NK Rače, se zaradi 
komentiranja in žalitve glavnega 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 18.04.2009 do 18.05.2009,  
 
 
Prijavljenega trenerja TRANTURA Darko iz ekipe NK Rače, se zaradi 
komentiranja sojenja glavnega sodnika med tekmo, prekršek po 23. čl. v skladu z 
8. in 10. čl. DP kaznuje s kaznijo opomin.  
 
 
 



  
                                                                  

Člani – 2,  13. krog,  11. in 12.04.2009 
 

NK Akumulator : NK Marjeta 
 
K - 246/0809 
 
Izključenega igralca MARMARAC Sadmir, NK Akumulator  št. 38883, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje in spotikanje),  prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi.  
 
K - 247/0809 
 
Izključenega igralca VEGAN Cvetko, NK Marjeta  št. 17305, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (izgubljanja igralnega časa in 
ugovarjanja),  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 bilo upoštevano poročilo o tekmi iz katerega izhaja, da igrišča ni 
zapustil športno. 
 
 

Mladina,  16. krog,  11. in 12.04.2009 
 

NK Fužinar : NK Radvanje 
 
K - 248/0809 
 
Izključenega igralca TROP David, NK Radvanje, št. 48649, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra, ugovarjanje, 
protestiranje ),  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
K – 249/0809 
 
Ekipo NK Radvanje se zaradi prejetih petih rumenih kartonov in enim rdečim 
kartonom, na mladinski tekmi, zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. 
DP, kaznuje z denarno kaznijo 31 €. 
 

NK Kungota : NK Marles hiše 
 

K – 250/0809 
 
Ekipo NK Marles hiše, Limbuš Pekre,  se zaradi prejetih petih rumenih kartonov 
in enim rdečim kartonom, na mladinski tekmi, zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 
8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 31 €. 
 
 



  
                                                                  

K – 251/0809 
 
 
Izključenega igralca ŠERC Gregorja, NK Marles hiše, Limbuš Pekre,  št. 
50233, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje, 
protestiranje, brezobzirna igra),  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
 

Akumulator/Prevalje : Paloma/Jurovski dol 
 
 
K – 252/0809 
 
Ekipo NK Paloma/Jurovski dol, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ 
Maribor (tekmo začeli in končali  z 9. igralci), prekršek po 24. čl. in v skladu z 8. čl. 
DP, kaznuje s opominom.  
 
 

NK Malečnik : NK Slivnica 
 
K – 253/0809 
 
 
Igralec MLAKAR Miha, NK Slivnica, št. 59172, je imel prepoved nastopanja  v 
16. krogu (4 RU) vendar je kljub  prepovedi nastopal   na mladinski tekmi 16. 
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 – 254/0809 
 
 
Ekipo NK Slivnica  se zaradi igranja igralca Mlakar Miha, št. 59172,  ki na tekmi 
ni imel pravice nastopa (igralec je prejel v 4., 6., 13. in 15. krogu rumene kartone) 
prekršek po 24. čl. v zvezi z 12. čl DP, kaznuje z denarno kaznijo v višini  83 €. 
 
 

Kadeti  2009 
 
 
K-  255/0809 
 
Ekipo Železničar Maribor, zaradi odstopa od tekmovanja - izstop ekipe kadetov iz 
tekmovanja, prekršek po 23. čl. DP v zvezi z 8. in 12. čl. DP, se kaznuje z denarno 
kaznijo 200 €.   
 
 



  
                                                                  

Starejši dečki – 1,  12. krog,  11.04.2009 
 

NK Peca : NK Malečnik 
 
K- 256/0809 
 
Izključenega igralca MRKAČ Robi, NK Malečnik, št. 80207, se zaradi nasilne 
igre (z roko namerno udaril nasprotnega igralca v obraz),  prekršek po 18. čl. in v 
skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da je igrišče 
zapustil športno. 
 
 

Starejši cicibani A-1, 10.  krog,  12.04.2009 
 

NK Rogoza : NK Pobrežje Gradis 
 
K – 257/0809 
 
NK Rogoza se zaradi neopravičenega izostanka s tekme starejših cicibanov dne 
12.04.2009, v Rogozi , prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP kaznuje  z 
denarno kaznijo v višini 83 € kazni.  
 
 

 
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 
 


