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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 24. 9. 2009 
 
 

Člani – 1, 6. krog, 23. 9. 2009 
 

 
NK Marles hiše : Pobrežje Gradis 

 
K - 87/0910 
 
Izključenega igralca ROBNIK Anton, Pobrežje Gradis št. 2244, se zaradi 
nešportnega fizičnega kontakta s sodnikom (z rokami v prsa odrinil sodnika) in po 
izključitvi še zaradi žalitve ter groženje s fizičnim obračunavanjem, prekršek po 18. 
čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo 
dvanajst (12) mesecev, t.j. do 24. 9. 2010. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov in delegata iz katerih izhaja, da 
se je izključeni igralec vedel nešportno, žaljivo in grozil s fizičnim obračunavanjem 
sodniku. Ravnanje igralca je vplivalo na konfrotacijo med več igralci in varnost 
sodnikov, zaradi česar je sodnik prekinil tekmo. Prav tako je bil upoštevan zagovor 
izključenega igralca iz katerega izhaja, da se opravičuje za svoje udejstvovanje pri 
protestiranju, da je bil porinjen v ospredje ter v sodnika in da ni imel namena niti 
želje se dotikati sodnika.  
 
K – 88/0910 
 
Izključenega igralca SABOTIČ Semir, Pobrežje Gradis št. 2253, se zaradi 
nešportnega fizičnega kontakta s sodnikom (z rokami potiskal sodnika v prsa) in po 
izključitvi še zaradi žalitve ter groženje s fizičnim obračunavanjem, kakor tudi zaradi 
fizičnega obračunavanja (z rokami prijel za vrat sodnika in ga vrgel na tla) prekršek 
po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo 
trideset (30) mesecev, t.j. do 24. 3. 2011. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov in delegata iz katerih izhaja, da 
se je izključeni igralec vedel nešportno, žaljivo in grozil s fizičnim obračunavanjem 
sodniku in z njim fizično obračunaval. Ravnanje igralca je vplivalo na konfrotacijo 



  
                                                                  

med več igralci in varnost sodnikov, zaradi česar je sodnik prekinil tekmo. Prav tako 
je bil upoštevan zagovor izključenega igralca iz katerega izhaja, da se opravičuje za 
svojo burno in glasno reakcijo, da je bil porinjen v ospredje ter v sodnika in da ni 
imel namena niti želje se dotikati sodnika.  
 
K – 89/0910 
 
Ekipo Pobrežje Gradis se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 
 

NK Duplek : Radlje  
K - 90/0910 
 
Izključenega igralca MULEC Aljaž, Duplek, št. 46141, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (protestiranje in ugovarjanje)  prekršek po 18. čl., v 
skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi.  
 
 

Člani – 2, 3. krog, 19. in 20. 9. 2009 
 

NK Šentilj : Miklavž 
K - 91/0910 
 
Na podlagi 28. čl. DP se zoper NK Šentilj po sklepu vodje tekmovanja št. 50/0910 
uvede disciplinski postopek, zaradi kršitve 22. čl. TP NZS.  
 
Klub ima pravico v roku 24. ur od prejema obvestila podati pisni zagovor. 
 
 
K - 92/0910 
 
Na podlagi 28. čl. DP se zoper delegata HORVAT Janeza po sklepu vodje tekmovanja 
št. 51/0910 uvede disciplinski postopek, zaradi nedoslednega izpolnjevanja 
zapisnika. 
 
Delegat ima pravico v roku 24. ur od prejema obvestila podati pisni zagovor. 
 
 

Mladina – 3. krog, 23. 9. 2009 
 

NK Setrans Pesnica : Slivnica 
 
K - 93/0910 
 
Izključenega igralca JOLDŽIČ Salko,  Slivnica, št. 61878, se zaradi prekrška v  
čisti situaciji za gol, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 



  
                                                                  

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 
 


