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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 23. 9. 2009 

 
Člani – 1, 5. krog, 19. in 20. 9. 2009 

 
NK Radlje : Marles hiše 

 
K - 65/0910 
 
Izključenega igralca ILIĆ ŠAUPERL Denis, Marles hiše št. 41762, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanja in nešportnega obnašanja), 
žalitve sodnika in nešportnega fizičnega kontakta s sodnikom (s prednjim delom 
telesa močno odrinil sodnika) ter poskusa fizičnega obračunavanja s sodnikom po 
končani tekmi, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja za dobo petnajst (15) mesecev, t.j. do 23.12.2010. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da 
se je izključeni igralec vedel nešportno, žaljivo in grozil s fizičnim obračunavanjem 
sodniku. Po izključitvi je s tribune žalil sodnike. Po končani tekmi je ponovno 
pristopil do sodnika in hotel z njim fizično obračunavati, zaradi česar so morali 
posredovati redarji, obveščena pa je bila tudi policija. 
 
K – 66/0910 
 
Funkcionar ŠKERJANEC Milan, Marles hiše, ki je bil na tekmi v vlogi trenerja, se 
zaradi komentiranja sodniške odločitve ter odstranitve s tehničnega prostora, 
prekršek po 23. čl. DP, v skladu z 8.  čl. DP kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe 
na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

NK S. Rojko Dobrovce : Duplek 
 
K - 67/0910 
 
 
Izključenega igralca VOHL Boštjan,  Duplek, št. 64115, se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za gol, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 



  
                                                                  

 
NK Lenart : Slivnica 

 
K – 68/0910 
 
Ekipo Slivnica 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 €. 
 
 

Člani – 2, 4. krog, 19. in 20. 9. 2009 
 
 

NK Tezno MB : Šentilj  
K - 69/0910 
 
Izključenega igralca BROZ Gregor, Šentilj, št. 14649, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje  in brezobzirna igra)  prekršek po 18. čl., 
v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 

 
NK A.B.T. Miklavž : Korotan Vzajemna 

 
K - 70/0910 
 
Izključenega igralca JANET Ožbej, Korotan Vzajemna, št. 35602, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje  in protestiranje)  prekršek 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  

 
K – 71/0910 
 
Ekipo Korotan Vzajemna se zaradi prejetih petih rumenih kartonov 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 Rošnja Loka : Dela Ž Jakob 
 
K – 72/0910 
 
Ekipo Rošnja Loka se 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 €. 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

Mladina – 4. krog, 20. 9. 2009 
 
 

NK Gostišče pri Antonu : Setrans Pesnica 
 

K - 73/0910  
 
Izključenega igralca BRAČEK Matej, Gostišče pri Antonu, št. 54029, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra)  
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 sodnikov iz katerega izhaja, da je 
izključeni igralec ob odhodu z igrišča z vso silo brcnil v kotno zastavico. 

 
K – 74/0910 
 
Ekipo Gostišče pri Antonu se zaradi prejetih petih rumenih kartonov in enega 
rdečega kartona na mladinski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. 
DP kaznuje z denarno kaznijo 31 €. 
 
 

NK Fužinar : Jurovski dol 
 

K - 75/0910 
 
Izključenega igralca KRIŽAN Matevž,  Jurovski dol, št. 47296, se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za gol, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

 
NK Paloma/Jakob : Marjeta/Radvanje 

 
K - 76/0910 
 
Izključenega igralca FRAS Vito, Marjeta/Radvanje, št. 35602, 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

Kadeti – 4. krog, 20. 9. 2009 
 

NK Duplek : Lenart 
 
K - 77/0910 
 
Izključenega igralca NOVAK Leon,  Duplek, št. 67980, se zaradi udarjanja 
nasprotnega igralca z nogo v nogo, žaljenja in groženj glavnemu sodniku, 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 je bila upoštevana oteževalna okoliščina, da izključeni igralec ni 
športno zapustil igrišča, saj je ves čas preklinjal ter nadaljeval z grožnjami. Zatem 
je odšel v garderobo vzel piščal in prišel nazaj do igrišča ter ves čas motil potek 
tekme s piskanjem.  
 

NK Vratko Dogoše in NK Radlj 
 

K – 78/0910 
 
Ekipo Radlje se zaradi igranja igralca, ki na tekmi ni imeli pravice nastopa 
(MAZGAN Matevž), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

Starejši dečki - 2– 4. krog, 20. 9. 2009 
 

NK Tezno MB : Malečnik 
 

K - 79/0910 
 
Izključenega igralca KORES Blaž, Malečnik, št. 65096, se zaradi udarjanja 
žalitev in groženj glavnemu sodniku,  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. 
DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, da izključeni igralec ni 
športno zapustil igrišča. 

 
K - 80/0910 
 
Na podlagi 28. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper odstranjenega trenerja 
NK Malečnik Draga ČUČKA, zaradi suma storitve prekrška žalitev in groženj 
glavnemu sodniku.  
 
Odstranjeni trener ima pravico v roku 24. ur od prejema obvestila podati pisni 
zagovor. Pri tem posebej opozarjam, da ocenjevanje sojenja in zmožnosti 
opravljanja te funkcije ni v pristojnosti trenerjev in klubov.  
 
 



  
                                                                  

Sodnik tekme mora v roku tri dni podati podrobno obrazložitev izključitve 
trenerja. 
 
 
K – 81/0910 
 
 
Funkcionar KOMPERŠAK Slavko, Malečnik, 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  
23. 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. 
 
 

Starejši cicibani A + B – 2. krog, 14. 9. 2009 
 
 

NK Dobrovce/Miklavž : Tezno MB 
K – 81/0910 
 
Ekipo Tezno MB, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti MNZM (niso sestavili dveh 
ekip za igranje tekme), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 
opominom. 
 

Mlajši cicibani Koroška – 1., 13. 9. 2009 
 
 

NK Radlje : Koroška Dravograd 
K – 82/0910 
 
Ekipo Koroška Dravograd se zaradi igranja igralcev, ki na tekmi niso imeli pravice 
nastopa (LAMPRET Luka, PŠENIČNIK David, PRESKAVEC Miha, MIHELIČ Urban), 
prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 

Mlajši cicibani 2 - 2. krog, 20. 9. 2009 
 
 

NK Lenart : NŠ NK Maribor 
K – 83/0910 
 
Ekipo Lenart se zaradi igranja igralca, ki na tekmi ni imel pravice nastopa 
(ŠTUHEC Tilen), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 



  
                                                                  

 
Mlajši cicibani 2 - 3. krog, 20. 9. 2009 

 
NK NŠ Maribor : Paloma 

K - 84/0910 
 
Ekipa Paloma je neupravičeno izostala s tekme, prekršek po 24. čl. DP v zvezi z 8. 
in 12. čl DP se kaznuje, z denarno kaznijo 83 €. 
 
 

Mlajši cicibani 1, 13. 9. 2009 
 
 

NK Slivnica : Miklavž/Dobrovce 
 
 
K – 85/0910 
 
Ekipo Slivnica se zaradi igranja igralca, ki na tekmi ni imel pravice nastopa 
(KOVAČEK Alex in PAUMAN Nejc), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 
opominom. 
 
 
K – 86/0910 
 
NK Duplek  se zaradi odstopa od tekmovanja z ekipo starejših cicibanov, prekršek 
po 24. čl. in v skladu z 8. čl. DP pravilnika kaznuje z denarno kaznijo v višini 
200 EUR (sklep IO, z dne 20.06.07) .  
 
 
EKIPE IN FUNKCIONARJE OPOZARJAM, DA SO POZORNI NA DATUME  
ROJSTVA IGRALCEV V MLAJŠIH KATEGORIJAH, SAJ JE OD TEGA ODVISNA 
PRAVICA NASTOPANJA V POSAMEZNI KATEGORIJI. 
 

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 


