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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 21. 10. 2009 
 
 

Člani - 1, 10. krog, 17. in 18. 10. 2009 
 

NK Marles hiše : AJM Kungota 
K - 140/0910 
 
Izključenega igralca ČRNČIČ Boštjan,  AJM Kungota št. 19177, 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. 
 
 

NK Duplek : Vratko Dogoše 
K - 141/0910 
 
Izključenega igralca KOLAR Uroš, Duplek št. 45615 se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra)  prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi.  
 
K – 142/0910 
 
Ekipo Duplek zaradi prejetih petih rumenih in enega rdečega kartona na članski 
tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno 
kaznijo 62 €. 
 

NK S. Rojko Dobrovce : Radlje 
K - 143/0910 
 
Izključenega igralca GORANI Elvis, S. Rojko Dobrovce, št. 41755, se zaradi 
udarjanja (s komolcem udaril nasprotnega igralca v obraz, ko se nista borila za 
žogo) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
 



  
                                                                  

NK Lenart : Pobrežje Gradis 
K - 144/0910 
 
Prijavljenega igralca DEMA Lirim, Pobrežje Gradis, št. 19004, se zaradi 
poskusa napada na sodnika prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
 

Člani – 2, 8. krog, 17. in 18. 10 2009 
 

NK Rače : Tezno MB 
K - 145/0910 
 
Izključenega igralca BEZJAK Aleksander, Rače št. 42195, se zaradi udarjanja 
(namerno v nogo brcnil nasprotnega igralca, ko je bila prekinjena igra) prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah.  
 

NK Dela Ž Jakob : Fužinar 
K - 146/0910 
 
Ekipo Dela Ž Jakob zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 

 
NK Rošnja Loka : A.B.T. Miklavž 

K - 147/0910 
 
Izključenega igralca PRIJOL Sašo, Rošnja Loka št. 54698 se zaradi nasilne 
igre (z rokama je odrinil nasprotnega igralca v telo)  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 
prekršek storil kot reakcijo na prej storjen hujši prekršek in pisno opravičilo za 
storjen prekršek. 
 
K - 148/0910 
 
Izključenega igralca KIRBIŠ Matej, A.B.T. Miklavž št. 44265 se zaradi 
udarjanja in nešportnega odhoda z igrišča (v naletu je v noge brcnil nasprotnega 
igralca, ko ta ni imel v posesti žoge in po izključitvi žalil glavnega in pomočnika 
sodnika ter komentiral sodniške odločitve)  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 o izključitvi iz katerega izhaja, da igralec 
ni ravnal športno. 
 



  
                                                                  

NK Prepolje : Šentilj 
 

K – 149/0910 
 
Izključenega igralca PETEK Marko, Prepolje št. 32487 se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje, nepravilen vstop v igro)  prekršek po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
 

Mladina, 8. krog, 17 . 10. 2009 
 

NK Setrans Pesnica : AJM Kungota 
K - 150/0910 
 
Izključenega igralca MAYER Njec,  AJM Kungota št. 77835, 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 – 151/0910 
 
Ekipo Setrans Pesnica se zaradi prepozno oddanih športnih izkaznic, prekršek po 
24 čl., v skladu z 8. čl. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 83 € . 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost : K 56/0910 
 
 

NK Gostišče pri Antonu : Marjeta/Radvanje 
 

K - 152/0910 
 
Izključenega igralca BRAČEK Matej, Gostišče pri Antonu št. 54029, 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. 
 
 

Kadeti, 8. krog, 17 . 10. 2009 
 

NK Brunšvik/Radvanje : Tezno MB 
 

K - 153/0910 
 
Izključenega igralca ŠKOF Tomaž, Brunšvik/Radvanje št. 63817 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirne igre in protestiranje)  
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 



  
                                                                  

NK Pobrežje Gradis : Radlje 
K - 154/0910 
 
Izključenega igralca VADAT Mustafa, Pobrežje Gradis št. 68296 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirne igre in igranje z roko)  
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
K - 155/0910 
 
Izključenega igralca ŽAMUT Nikolas, Pobrežje Gradis št. 58010 se zaradi 
težjega nešportnega vedenja (samovoljno zapustil igrišče in o tem ni obvestil 
sodnika)  prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
K - 156/0910 
 
Izključenega igralca ŽERAK Jani, Pobrežje Gradis št. 62460 se zaradi nasilne 
igre in napada na sodnika (po dosojenem prekršku je odrinil sodnika v nasprotnega 
igralca,  ga zatem žalil in hotel fizično obračunavati z njim. Prav tako je hotel fizično 
obračunavati z nasprotnim igralcem in ga sunil v predel), prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo (18) 
osemnajst mesecev.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da se je 
izključeni igralec vedel zelo agresivno in ni ravnal športno. 
 

NK Vratko Dogoše : Miklavž/Dobrovce 
 

K - 157/0910 
 
Izključenega igralca PLEMENITI Tadej, Miklavž/Dobrovce št. 71287 se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat spotikanje)  prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
 

NK Duplek : Starše 
K - 158/0910 
 
Izključenega igralca HRASTNIK Rok, Duplek  št. 59461 se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (spotikanje in ugovarjanje)  prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi.  
 
 
 



  
                                                                  

 
K - 159/0910 
 
Izključenega igralca PODGORELEC Žan, Duplek  št. 67982 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (spotikanje in ugovarjanje)  prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 

Kadeti, 6. krog, 3 . 10. 2009 
 

NK Vratko Dogoše : Starše 
 

ZVEZA K – 138/0910 
 
Na podlagi 28. čl. DP je bil uveden disciplinski postopek zoper NK Starše, ker je 
pred tekmo predložila izkaznico, št. 61189 (igralca DREVEŠEK Urban, ki je v 
nadaljevanju igral za Starše), za katero se je sumilo, da je bila ponarejena oziroma 
na njej fotografija, ki ni predstavljala DREVENŠEK Urbana.  
Po izvedene disciplinskem postopku se na podlagi 36. čl. DP postopek ustavi, ker 
je bilo ugotovljeno, da je izkaznica pristna oziroma ni ponarejena. 
 

Starejši dečki 2 TS – 8. krog, 17. 10. 2009 
 
 

NK Malečnik : Kungota/Pesnica 
K - 160/0910 
 
Funkcionarja PARTLIČ Bojana, ki je bil na tekmi kot trener NK 
Kungota/Pesnica odstranjen s tehničnega prostora, se zaradi protestiranja in 
ugovarjanja (s tem je nadaljeval tudi po odstranitvi s prostora za gledalce) , 
prekršek po 23. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na 
dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
 

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 


