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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 16. 9. 2009 
 
 

Člani – 1, 4. krog, 12. in 13. 9. 2009 
 

 
NK Vratko Dogoše : Jurovski dol 

 
K - 24/0910 
 
Izključenega igralca KLEMENČIČ Domen, Vratko Dogoše, št. 34426, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra), žalitve 
sodnika in poskusa obračunavanja s sodnikom po tekmi, prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da 
se je izključeni igralec vedel nešportno in žaljivo po izključitvi, s tribune in po tekmi, 
ko je ponovno pristopil do sodnika in hotel z njim obračunavati.  

 
 

NK Železničar MB : Radlje 
 

K - 25/0910 
 
Izključenega igralca ČRNOGA Matej, Železničar MB, št. 36373, se zaradi 
udarca s komolcem v glavo nasprotnika, ko sta se borila za žogo, 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, da je 
igralec prekršek storil v žaru igre in športno zapustil igrišče.  
 
 
 
 



  
                                                                  

NK Slivnica : ZU-VIL Brunšvik 
 
K – 26/0910 
 
Ekipo ZU-VIL Brunšvik se zaradi slabe organizacije tekme (niso zagotovili vseh 
uradnih predstavnikov – trenerja), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje 
z opominom. 
 

 
 

Člani – 2, 3. krog, 12. in 13. 9. 2009 
 

NK Fužinar : Rošnja Loka 
 
K – 27/0910 
 
Funkcionar SLEKOVEC Danijel, Rošnja Loka, ki je bil na tekmi v vlogi 
fizioterapevta, se zaradi komentiranja sodniške odločitve ter odstranitve s 
tehničnega prostora (med tekmo je ob dosojenem kazenskem strelu komentiral 
sodniško odločitev in bil odstranjen s tehničnega prostora, ki ga je takoj zapustil), 
prekršek po 23. čl. DP, v skladu z 8.  čl. DP kaznuje z opominom. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata iz katerega izhaja, da je 
odstranjen funkcionar takoj zapustiti igrišče. Sodniki poročila o izključitvi niso 
podali.  
 
K – 28/0910 
 
Funkcionar PUŠNIK Srečko, Rošnja Loka, ki je bil na tekmi predstavnik kluba, 
se zaradi žalitve sodnika in stalnega komentiranja sodniških odločitev ter 
odstranitve s tehničnega prostora (med tekmo je kljub opozorilu nadaljeval s 
komentiranjem sodniških odločitev in protestiranjem ter bil zato odstranjen s 
tehničnega prostora), prekršek po 23. čl. DP, v skladu z 8.  čl. DP kaznuje s 
kaznijo prepovedi opravljanja funkcij za dobo enega (1) meseca t.j. do 12. 
10. 2009. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika iz katerega izhaja, da je 
odstranjen funkcionar po odstranitvi s tehničnega prostora nadaljeval s kršitvijo s 
prostora za gledalce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

NK Šentilj : A.B.T. Miklavž 
 

K - 29/0910 
 
Izključenega igralca LEŠNIK Rok, Šentilj, št. 41440, se zaradi namernega 
udarca s komolcem v glavo nasprotnika, ko je bil ta v napadalni akciji, prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah. 

 
 

Mladina – 3. krog, 13. 9. 2009 
 

 
NK AJM Kungota : Fužinar 

 
K – 30/0910 
 
Ekipo Fužinar se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na mladinski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41€. 
 
 

NK Fram/Rače : Marjeta/Radvanje 
K - 31/0910 
 
Izključenega igralca BEGO Roman, Marjeta/Radvanje, št. 72513, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (oviranje izvedbe prostega udarca in 
brezobzirna igra)  prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  

 
 
 

Kadeti – 1. krog, 10. 8. 2009 
 
 

NK Pobrežje Gradis : Miklavž/Dobrovce 
 

K - 32/0910 
 
Na podlagi izvedenega disciplinskega postopka v katerem je bilo pridobljeno poročilo 
sodnika in pismen zagovor izključenih igralcev ter drugih prič je disciplinski sodnik 
odločil naslednje kazni: 
 
 
Izključenega igralca ŽAMUT Nikolas, Pobrežje Gradis, št. 58010, se zaradi 
poskusa udarca z roko v glavo nasprotnika po tem, ko je bil storjen prekršek nad 
njim, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. (4-2=2). 



  
                                                                  

K – 33/0910 
 
Izključenega igralca ŽERAK Jani, Pobrežje Gradis, št. 62460, se zaradi 
težjega nešportnega obnašanja, saj je z uporabo prekomerne sile odrival 
nasprotnega igralca, 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; 
(3-2=1). 
 
K - 34/0910 
 
Izključenega igralca HOZJAN Mario, Pobrežje Gradis, št. 58966, se zaradi 
težjega nešportnega vedenja, saj je z nogo brcnil nasprotnika v nogo, ko se nista 
borila za žogo tako močno, da je ta padel na tla, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah; 
(3-2=1). 

 
K - 35/0910 
 
Izključenega igralca LOZINŠEK Mitja, Miklavž/Dobrovce, št. 52334, se 
zaradi težjega nešportnega vedenja, saj je poskušal z roko udariti nasprotnega 
igralca, po tem, ko je ta nad njim storil prekršek brez borbe za žogo, prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah; (3-2=1). 

 
K - 36/0910 
 
Izključenega igralca DERLIČ Dženan, Miklavž/Dobrovce, št. 58680, se zaradi 
namernega udarca z rokami v telo tako močno, da je nasprotni igralec padel na tla, 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na štirih (4) zaporednih tekmah (4-2=2). 

 
K – 37/0910 
 
Ekipo Miklavž/Dobrovce se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(tekmo pričeli le z devetimi igralci), prekršek po 24 čl., v skladu 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 


