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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 23. 3. 2010 

 
Člani - 1, 15. krog, 20. 3. 2010 

 
NK Gostilna Lobnik : Duplek  

 
K – 228 /0910 
 
Izključenega igralca PIŠEK Iztok, Gostilna Lobnik, št. 32672 se zaradi 
udarjanja (ko se ni boril za žogo je s komolcem v glavo udaril nasprotnega igralca) 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 
K - 229/0910 
 
Izključenega igralca NOVOSELEC Sergej, Duplek, št. 26193 se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje in igra z roko)  prekršek po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  

NK Pobrežje Gradis : Starše  
 
K - 230/0910 
 
Izključenega igralca PETROVIČ Sašo, Pobrežje Gradis, št. 43603, 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.  

NK Radlje : Vratko Dogoše  
 
K - 231/0910 
 
Izključenega igralca KLEMENČIČ Domen, Vratko Dogoše, št. 34426 se zaradi 
udarjanja (ko se ni boril za žogo je s komolcem v glavo udaril nasprotnega igralca) 
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na štirih (4) zaporednih tekmah.  
 



  
                                                                  

K - 232/0910 
 
Izključenega igralca LETONJA Danijel, Vratko Dogoše, št. 32535, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje in brezobzirna igra)  prekršek 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K - 233/0910 
 
Ekipo NK Vratko Dogoše zaradi petih rumenih in dveh rdečih kartonov na članski 
tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno 
kaznijo 90 €. 
 
K – 234/0910 
 
Ekipo NK Vratko Dogoše se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM (brez 
trenerja),  prekršek se  po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP,  kaznuje z opominom. 
 
ZVEZA K 227 - /0910 
 
V povezavi z disciplinskim postopkom, ki teče zoper g. Gorazda ŠKODIČA iz ŠD 
Brunšvik je potrebno za meritorno odločitev pojasniti naslednja dejstva. 
 
ŠD Starše mora v zvezi s prestopom igralca RAHTEN Luka Maksimiljan in EKART 
Nejc pojasniti ali so nakazali finančna sredstva za nadomestilo pri prestopu igralcev, 
ali so nakazali finančna sredstva za »pokritje stroškov za brezplačno prejeto opremo 
igralcev« V tej zvezi je potrebno natančno pojasniti kdaj in kdo ter s kom se je 
dogovarjal za finančne transakcije in kaj je bilo dogovorjeno. 
 
ŠD Brunšvik mora na MNZ Maribor dostaviti pravilnik (lahko tudi po elektronski 
pošti) v katerem imajo določeno, da morajo igralci pred odhodom iz ŠD vrniti 
brezplačno prejeto opremo ali jo plačati in dokazila, da sta igralca dejansko prejela 
opremo, ki jo je bilo potrebno poplačati. Prav tako je potrebno navesti kdaj in kdo 
se je dogovarjal za finančne transakcije in kaj je bilo dogovorjeno. 
 
Pojasnila morajo biti podana v roku treh dni, t.j. do 26. 3. 2010. 
 
Nadomestilo za stroške, ki jih imajo klubi v času nastopanja igralcev za njih,  pri 
prestopu igralcev, ki niso zajeti v določilih 52. člena Pravilnika o registraciji in 
statusu igralca ni dopustno. Klubi so v teh primerih dolžni izdati izpisnico brez 
nadomestila. 

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 


