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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 17 . 6. 2009 
 
 

Člani – 1,  26. krog, 13 . in 14. 6. 2009 
 
 

NK Železničar MB : MCA Dobrovce 
 
K – 371/0809 
 
Ekipo MCA Dobrovce se zaradi prejetih šestih 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 Korotan Vzajemna : Rače 
 

K – 372/0809 
 
 

Ekipo NK Korotan Vzajemna 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 - 373/0809 
 
 
Izključenega igralca ŽMEGAČ Tadej, Rače, št. 47649, 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 štirih (4) 
zaporednih tekmah. 
 
Iz poročila sodnika je bilo razvidno, da je igralec po izključitvi žalil in grozil 
glavnemu sodniku. 
 



  
                                                                  

NK ZU-VIL Brunšvik : Starše 
 
K – 374/0809 
 
Ekipo Starše se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (funkcionarji, razen 
trenerja,  niso imeli priponk) na članski tekmi, zaradi prekrška po 24 čl. v skladu z 
8. čl. DP, kaznuje z opominom. 
 

NK Radlje : Lenart 
 

K – 375/0809 
 
Izključenega igralca ŽNUDERL Tomaža, Lenart št. 41746, se zaradi nasilnega 
obnašanja,  (po sodnikovem pisku za konec tekme je pri odhodu z igrišča brcnil 
domačega igralca ), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2)  zaporednih tekmah.  
 
Upoštevano obrazložitev igralca po 19. čl. DP MNZM. 
 
 

Člani – 2,  22. krog,  13. in 14. 6. 2009 
 
 

NK Fužinar : AJM Kungota 
 
K - 375/0809 
 
Izključenega igralca HAJNC Rene, AJM Kungota, št. 60606, se zaradi prekrška 
v čisti situaciji za dosego zadetka, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
K - 376/0809 
 
Izključenega igralca ČAPELNIK Andrej, Fužinar, št. 57983, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in vlečenje)  prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi.  
 

NK Dela Ž Jakob : Rošnja Loka 
 
K - 377/0809 
 
Izključenega igralca TURNŠEK Uroš, Rošnja Loka, št. 29654, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra 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.  
 
 



  
                                                                  

Mlajši dečki »A+B«,  26. krog 
 

KNK Fužinar : Malečnik 
K – 378/0809 
 
Ekipo NK Malečnik se zaradi neopravičenega izostanka s prvenstvene  tekme dne 
04.11.2008 na Prevaljah, prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP kaznuje  z 
denarno kaznijo v višini 166,00 € kazni.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost : K – 224/0809. 
 

Mlajši cicibani  22. in 21. krog 
 

NK Malečnik : Paloma 
NK Paloma : Tezno 

 
K – 369/0809 
 
Trener ekipe BRAČKO Milivoj, NK Paloma, je kljub prepovedi opravljal funkcijo 
trenerja, (12.06.09 - NK Malečnik : NK Paloma in 13.06. – NK Paloma : NK Tezno) 
prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. čl. DP kaznuje z s prepovedjo opravljanja vseh 
funkcij še na eni (1) zaporedni tekmi (1+1 = 2). Kazen se prenese v TS 
2009/2010. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost: K – 310/0809, K – 369/0809. 
 

NK Slivnica : Starše 
 

K – 370/0809 
 
Trener ekipe KMETEC  Mirko, NK Starše, je , se zaradi prijave igralca JANC 
Luka, ki je premlad in s tem ne izpolnjuje pogojev za igranje v tej starostni 
kategoriji, prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. čl. DP kaznuje z s prepovedjo 
opravljanja vseh funkcij na eni (1) zaporedni tekmi. Kazen se prenese v TS 
2009/2010. 
 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost: K- 360/0809. 
 

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 



  
                                                                  

 


