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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 8. 10. 2009 

 
Pokal člani, 2. krog, 6 . 10. 2009 

 
 

NK Paloma : Koroška Dravograd 
K - 120/0910 
 
Izključenega igralca HUTINSKI Alen, Paloma, št. 58826, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje in  nešportno vedenje)  
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni pokalni tekmi.  
 
K – 121 /0910 
 
Izključenega igralca KOZAR Samo, Koroška Dravograd, št. 38458, se zaradi 
nasilne igre (z nogo nenamerno brcnil vratarja v glavo, ko se je boril za žogo in ni 
bilo posledic), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 

NK Slovenj Gradec: Tezno Maribor 
K - 122/0910 
 
Ekipa Tezno Maribor je neupravičeno izostala s tekme, prekršek po 24. čl. DP v 
zvezi z 8. in 12. čl DP se kaznuje, z denarno kaznijo 200 € 
 

Pokal mladina, 2. krog, 6 . 10. 2009 
 
 
K - 123/0910 
 
Izključenega igralca SAGADIN Aljaž, Nissan F. Jarenina, št. 47299, se zaradi 
nasilne igre (z roko v mednožje zadel nasprotnega igralca, ko sta se borila za žogo 
in ni bilo posledic), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih pokalnih tekmah. 
Iz poročila o izključitvi in izjavi igralca izhaja, da je športno zapustil igrišče in se 
opravičil. 



  
                                                                  

Člani – 2, 5. krog, 26. in 27. 2009 
 

NK Dela Ž Jakob : Akumulator 
 

ZVEZA K - 97/0910 
 
Izključenega igralca PRAPROTNIK Klemen, Akumulator, št. 15415, se zaradi 
težjega nešportnega vedenja (po prejetem opominu je nešportno reagiral na 
odločitev sodnika s tem, da je sodniku ploskal in po izključitvi ob zapuščanju igrišča 
le to zapuščal tako, da je izgubljal igralni čas)  prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 
9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah  
(2-1=1). 
 

Starejši cicibani »A-2« – 4. krog, 27.  9. 2009 
 

NK Pobrežje Gradis : Rače 
 

ZVEZA K - 111/0910 
 
Ker je disciplinski sodnik pred pravnomočnostjo sklepa izvedel za dejstva in 
okoliščine, ki bi pomembno vplivale na odločitev v zvezi z navedenim sklepom se na 
podlagi 28. čl. DP in ob smiselni uporabi 42. čl. uvede disciplinski postopek zoper NK 
Rače, zaradi neopravičenega izostanka s tekme, za prekršek po 24. čl. DP (iz 
zapisnika o tekmi izhaja, da ekipa NK Rače ni prišla na tekmo do 10.20 ure, čeprav 
je trditev NK Rače nasprotna in iz nje izhaja, da so na tekmo prišli in se v naprej 
dogovorili, da pridejo na tekmo z zamudo, zaradi objektivnih razlogov in jo bodo 
odigrali). 
 
Ker NK Pobrežje v svojem obvestilu, ki so ga posredovali MNZ Maribor dne 7. 10. 
2009 ni navedel okoliščin, ki so pomembne za odločanje in ni odgovoril na 
vprašanja posredovana v zgoraj opisanem sklepu je disciplinski sodnik na podlagi 
pregledane dokumentacije izdal naslednji sklep: 
 
Ekipa Rače je neupravičeno izostala s tekme, prekršek po 24. čl. DP v zvezi z 8. čl 
DP se 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. 


