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TRR: 04515-0000616361  Davčna št.: 54656567 

 
SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 29.04. 2009 

 
 

Člani – 1,  18. krog,  25. in 26.04.2009 
 

NK Jurovski dol : NK Starše 
K - 268/0809 
 
Izključenega igralca CIGLAR Benjamin, NK Starše, št. 3402, 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 eni (1) 
zaporedni tekmi.  

 
Železničar MB : NK Duplek 

K - 269/0809 
 
Izključenega igralca KOLAR Uroš, NK Duplek, št. 45615, 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 eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
Železničar MB, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti funkcionarjev v zvezi z 
organizacijo tekme (na tekmi ni bil prisoten funkcionar - fizioterapevt), prekršek po 
24. čl. v zvezi z 8. in 25. čl. DP, kaznuje z opominom. 
 

Marles hiše : NK Rače 
K - 270/0809 
 
Izključenega igralca BATALEVIČ Jasmin, Marles hiše, št. 11638, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin ( oviranje izvedbe prostega udarca in 
ugovarjanje)  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 
 
 



  
                                                                  

K - 271/0809 
 
Izključenega igralca ŠPINDLER Bogomir, Marles hiše, št. 193, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (igra z roko in protestiranje)  prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
K - 272/0809 
 
Izključenega igralca ROBNIK Aleš, Marles hiše, št. 10929, se zaradi žalitev in 
groženj glavnemu sodniku (v času izključitve soigralca je žalil glavnega sodnika, da 
je sodniški prasec … in  mu grozil, da ne bo mogel priti domov),  prekršek po 18. čl. 
in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da je igrišče 
zapustil športno. 
 
K - 273/0809 
 
Ekipo Marles hiše se zaradi prejetih treh rdečih kartonov na članski tekmi, zaradi 
prekrška po 22 čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 83 €. 
 
 
K - 274/0809 
 
Sodnika UL Bojana, se v skladu z 28. čl. DP in na podlagi poročila o tekmi, ki ga je 
sestavil delegat, preda v disciplinski postopek MDNS, zaradi suma storitve prekrška 
po 23.čl. DP, ker ni prišel na tekmo s čemer ni izpolnil obveznosti do MNZM.  
 

NK Lenart : MCA Dobrovce 
K - 275/0809 
 
NK Lenart, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti funkcionarjev v zvezi z 
organizacijo tekme (na tekmi ni bil prisoten funkcionar - fizioterapevt), prekršek po 
24. čl. v zvezi z 8. in 25. čl. DP, kaznuje z opominom.  
 
 

Koroške gradnje : ZU VIL Brunšvik 
K - 276/0809 
 
NK ZU VIL Brunšvik, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti funkcionarjev v zvezi z 
organizacijo tekme (na tekmi, razen trenerja, ostali funkcionarji niso nosili priponk), 
prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 25. čl. DP, kaznuje z opominom.  
 
 
 



  
                                                                  

Gostilna Lobnik Slivnica : Korotan Vzajemna 
 

K - 277/0809 
 
Odstranjenega in prijavljenega predstavnika ekipe PLIMEN Samo  iz ekipe, 
Korotan Vzajemna, se zaradi protestiranja in ugovarjanja na odločitve sodnika 
med tekmo prekršek po 23. čl. v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s kaznijo 
prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo enega  (1) meseca, t.j. od 
28.04.2009 do 28.05.2009 
 
 

Člani – 2,  15. krog,  25. in 26.04.2009 
 

Vratko Dogoše : Rošnja Loka 
 
K - 278/0809 
 
Ekipo Rošnja Loka 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 Akumulator : Dela Ž Jakob 
 
K - 279/0809 
 
Zoper NK Akumulator, se na podlagi 28. čl. DP in poročila delegata o tekmi uvede 
disciplinski postopek zaradi slabe organizacije tekme (stregli pijače v trdi 
(steklenice) embalaži, po opozorilu delegata pa niso ustrezno preprečili nadaljevanja 
kršitve, ki se je ponovila pred koncem tekme), prekršek po 24. čl. DP. 
 
V skladu s 30. čl. DP ima NK Akumulator pravico v roku 24. ur od prejema 
obvestila podati pisni zagovor. 
 
Delegat je dolžan dopolniti poročilo z natančnim opisom dejanja iz katerega mora 
biti razvidno ali so stregli alkoholne pijače, kje oziroma komu so jih stregli (navesti 
ali so stregli pijačo na območju prireditve, komu in kdaj je bila izrečena prepoved 
strežbe v steklenicah in kakšna je bila reakcija oziroma druga dejstva in okoliščine, 
ki so pomembne pri presoji prekrška). Poročilo mora dopolniti v roku treh dni od 
prejema obvestila.  

 
NK Fužinar : NK Marjeta 

 
K – 280/0809 
 
Izključenega igralca PEČNIK Sebastjan, NK Marjeta, št. 23989, se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za zadetek, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 



  
                                                                  

Mladina – 1,  18. krog,  25. in 26.04.2009 
 

 
NK Fram : NK Pobrežje Gradis 

 
K – 281/0809 
 
Izključenega igralca TOPLER Mitja, NK Pobrežje gradis, št. 49667, se zaradi 
nasilnega obnašanja (z dlanjo je čez obraz udaril nasprotnega igralca v borbi za 
žogo oziroma  je prekršek storil kot reakcijo na prej nad njim storjeni prekršek), 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve in olajševalne okoliščine, ki izhajajo iz 
poročila o tekmi. Igrišče je zapustil športno. 

 
NK Setrans Pesnica : NK Marles hiše 

 
K - 282/0809 
 
Ekipo Marles hiše se zaradi prejetih šestih rumenih kartonov na mladinski tekmi, 
zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 20 €. 

 
K - 283/0809 
 
Sodnika SENEKOVIČ Sergeja  se v skladu z 28. čl. DP in na podlagi poročila o 
tekmi, ki ga je sestavil delegat, preda v disciplinski postopek MDNS, zaradi suma 
storitve prekrška po 23.čl. DP, ker ni prišel na tekmo s čemer ni izpolnil obveznosti 
do MNZM.  

 
NK Fužinar : NK Gostilna Lobnik Slivnica 

 
K - 284/0809 
 
Ekipo Gostilna Lobnik Slivnica se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM  
(niso pravočasno oddali športnih izkaznic), zaradi prekrška po 24. čl. v skladu z 8. 
čl. DP, kaznuje z opominom. 

 
 
K - 285/0809 
 
Zoper NK Fužinar, se na podlagi 28. čl. DP in poročila delegata o tekmi uvede 
disciplinski postopek zaradi žalitev sodnikov s strani funkcionarjev (med tekmo so  
žalili sodnike in jih zmerjali) prekršek po 24. čl. DP. 
 
V skladu s 30. čl. DP ima NK Fužinar oziroma njegovi funkcionarji pravico v roku 
24. ur od prejema obvestila podati pisni zagovor. 



  
                                                                  

 
Delegat in sodniki so dolžni dopolniti poročilo z natančnim opisom dejanja iz 
katerega mora biti razvidno kdo od funkcionarjev in s čem je storil prekršek. 
(navesti čas in vsebino žalitev ter drugih pomembnih dejstev in okoliščin, ki so 
potrebne pri presoji prekrška). Poročilo morajo dopolniti v roku 3 dni od prejema 
obvestila.  
 

Starejši dečki – 1,  15. krog,  24.04.2009 
 

NK Pobrežje Gradis : Limbuš Pekre 
 
K - 286/0809 
 
Sodnika LACKOVIČ Marko, se v skladu z 28. čl. DP in na podlagi poročila o tekmi, 
preda v disciplinski postopek MDNS, zaradi suma storitve prekrška po 23.čl. DP, ker 
ni prišel na tekmo s čemer ni izpolnil obveznosti do MNZM.  
 

Mlajši dečki A+B,  17. krog,  18.04.2009 
 

NK Korotan/Mežica : Radlje 
K - 287/0809 
 
Trener ekipe REPATEC Denis, NK Radlje, se zaradi prijave igralca PISANEC Jože, 
ki je prestar in s tem ne izpolnjuje pogojev za igranje v tej starostni kategoriji, 
prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

Člani – 2,  14. krog, 18.04.09 
 

NK Rošnja Loka : KNK Fužinar 
 

K – 288/0809 
 
Delegata Vilčnik Mateja , se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM 
(prepozno dostavil obrazložitev po sklepu TK), prekršek se po 23. čl. DP v zvezi z 8. 
čl. DP, kaznuje z opominom.  
 
 

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. 



  
                                                                  

 


