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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 8. 9. 2009 
 
 

Člani – 1, 3. krog, 5. in 6. 9. 2009 
 

NK Slivnica : Marjeta 
K – 38/0910 
 
Ekipo NK Slivnica se zaradi slabe organizacije tekme (niso zagotovili redarske 
službe in vseh uradnih predstavnikov – osebe za zdravstveno službo ter v 
tehničnem prostoru med tekmo dovolili zadrževanje osebi, ki ni bila vpisana v 
zapisnik), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP kaznuje z denarno 
kaznijo 83 €. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerega izhaja, 
da so s tehničnega prostora ekipe Slivnica pred začetkom drugega polčasa odstranili 
osebo, ki tam ni smela biti, saj ta oseba ni bila vpisana v zapisnik kot uradni 
predstavnik. Zatem pa je ta oseba iz prostora za gledalce žalila sodnike in delegata. 
Prva tako ni bilo vidno označenih redarjev.  
 
K – 39/0910 
 
Funkcionar KOVAČEK Peter, NK Slivnica, ki je bil na tekmi predstavnik kluba, se 
zaradi neizpolnjevanja dolžnosti pri organizaciji tekme (v prostoru kluba, kjer so 
delegat in sodniki izpolnjevali zapisnik je onemogočal njihovo delo 10 minut, saj je 
komentiral sodniške odločitve, hotel biti ves čas v prostoru, zahteval da se delegat 
seznani s  pravilnikom in je prostor zapustil šele na prigovarjanje zapisnikarja), 
prekršek po 23. čl. DP, v zvezi z 8., 10. in 11. čl. DP kaznuje s kaznijo prepoved 
opravljanja funkcij za čas enega meseca, t.j. do vključno 8. 10. 2009 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

NK Jurovski dol : Starše 
K – 40/0910 
 
Izključenega igralca COLNARIČ Samir, Starše, št. 10932, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (spotikanje)  prekršek po 18. čl., v skladu 
z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
K – 41/0910 
 
Ekipo Starše se zaradi prejetih petih rumenih in enega rdečega kartona  na članski 
tekmi, zaradi prekrška po 22 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP kaznuje z denarno 
kaznijo 62 €. 
 

NK Lenart : Marles hiše 
K - 42/0910 
 
Izključenega igralca TURK Anton, Lenart, št. 17321, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za zadetek, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K – 43/0910 
 
Ekipo NK Lenart se zaradi slabe organizacije tekme (niso zagotovili vseh uradnih 
predstavnikov – osebe za zdravstveno službo in igrišča niso označili z zdravju 
neškodljivim materialom), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP kaznuje z 
denarno kaznijo 83 €. 
 
K – 44/0910 
 
Funkcionar MARKO Miloš, NK Lenart, ki je bil na tekmi predstavnik kluba, se 
zaradi žalitve in grožnje sodniku (med tekmo je odšel na igralno površino in 
opravljal delo namesto neprisotne zdravstvene službe ter pri tem grozil in žalil 
glavnemu sodnika in ob odhodu z igrišča še pomočniku sodnika), prekršek po 23. čl. 
DP, v skladu z 8., 10. in 11. čl. DP kaznuje s kaznijo prepoved opravljanja 
funkcij za čas enega meseca, t.j. do vključno 8. 10. 2009. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerega izhaja, 
da odstranjen funkcionar ni hotel zapustiti igrišča in je to storil šele na prigovarjanje 
domačega trenerja. 
 

 
NK S. Rojko Dobrovce : Železničar MB 

K - 45/0910 
 
Izključenega igralca POCRNJIČ Marko, S. Rojko Dobrovce, št. 42187, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (nešportno obnašanje in vlečenje)  
prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  



  
                                                                  

 
K – 46/0910 
 
Ekipo S Rojko Dobrovce se zaradi prejetih šestih rumenih 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 €. 
 
K - 47/0910 
 
Izključenega igralca KODER Tadej, Železničar MB, št. 42181, se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za zadetek, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K - 48/0910 
 
Izključenega igralca MAJCEN Niko, Železničar MB, št. 44422, se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za zadetek, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K – 49/0910 
 
Funkcionar PISNIK Boris, Železničar MB, ki je bil na tekmi trener, se zaradi 
žalitve sodnika in stalnega komentiranja sodniških odločitev ter odstranitve s 
tehničnega prostora (med tekmo je kljub opozorilu nadaljeval s komentiranjem 
sodniških odločitev, bil odstranjen in žalil sodnika, igrišča pa ni hotel zapustiti ter je 
z žalitvami nadaljeval iz prostora za gledalce), prekršek po 23. čl. DP, v skladu z 8.  
čl. DP kaznuje s kaznijo prepovedi vodenja ekipe na treh (3) zaporednih 
tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerega izhaja, 
da odstranjen funkcionar ni hotel zapustiti igrišča in je to storil šele po 2-3 minutah, 
ter po tem nadaljeval s kršitvijo. 
 
K – /0910 
 
Ekipo Železničar MB se zaradi prejetih šestih 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 103 €. 
 
 

Člani – 2, 3. krog, 5. in 6. 9. 2009 
 
 

NK A.B.T. Miklavž : Dela Ž Jakob 
 
K - 50/0910 
 



  
                                                                  

Izključenega igralca LEPEJ Damjan, A.B.T. Miklavž, št. 3045, 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.  
 
 

Mladina – 2. krog, 5. 9. 2009 
 
 

NK Starše : Tezno MB 
 

K – 51/0910 
 
Ekipo Starše se zaradi slabe organizacije tekme (niso zagotovili vseh uradnih 
predstavnikov – osebe za zdravstveno službo), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. 
DP kaznuje z opominom. 
 
K – 52/0910 
 
Ekipo Tezno MB se zaradi slabe organizacije tekme (niso pravočasno oddali 
izkaznic), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
K – 53/0910 
 
Klub NK Tezno,  se zaradi neopravičene odsotnosti trenerja, prekršek se po 24. čl. 
DP, v skladu z 8.  čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

NK Paloma/Jakob : Fram/Rače 
 
K - 54/0910 
 
Izključenega igralca GORNJAK Marko, Fram/Rače, št. 48630, 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.  
 
 
 

NK Fužinar : Setrans Pesnica 
 
K - 55/0910 
 
Izključenega igralca KRESNIK Nejc, Fužinar, št. 56493, 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.  
 



  
                                                                  

K – 56/0910 
 
Ekipo Setrans Pesnica se zaradi slabe organizacije tekme (niso pravočasno oddali 
izkaznic), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

Kadeti – 2. krog, 5. 9. 2009 
 
 

NK Marles hiše : Starše 
 
K - 57/0910 
 
Izključenega igralca IDOSKI Emil, Starše, št. 61191, se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za zadetek, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

Starejši dečki - 1– 2. krog, 6. 9. 2009 
 
 

NK Lenart : Partizan Fram 
 

K - 58/0910 
 
V skladu z 28. čl. DP se zaradi suma storitve prekrškov iz 18. čl. DP uvede 
disciplinski postopek zoper izključenega igralca LUNEŽNIK Mateja, Partizan 
Fram, zaradi žalitev in udarjanja 
Izključeni igralec oziroma njegov zastopnik lahko v skladu z določbo 24. čl. DP 
poda pismen zagovor v kolikor tega že niso storili. Prav tako lahko predložijo 
druge dokaze, ki bi lahko pomagali pri razjasnitvi vseh dejstev in okoliščin dogodkov 
na tekmi. V skladu z 32. čl. DP je igralec, do izdaje sklepa disciplinskega sodnika, 
SUSPENDIRAN. 
 
Glavni sodnik mora v roku treh dni podati pisno poročilo z opisom poteka 
dogodkov, ki naj bo v skladu s Splošnimi navodili NZS – disciplinska politika 
organov vodenja lig NZS. 
 

NK Tezno : NK Jurovski dol 
 

K – 59/0910 
 
Izključenega igralca ROŠKAR Žana, Tezno, št. 66083, se zaradi 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. 
 
 
 



  
                                                                  

Mlajši dečki A+B - 2. krog, 6. 9. 2009 
 

NK Fužinar : NŠ NK Maribor 
K – 60/0910 
 
Ekipo Fužinar se zaradi neizpolnjevanja obveznosti (niso sestavili dveh ekip za 
igranje tekme), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 

Mlajši dečki A - 2. krog, 6. 9. 2009 
 

NK Rače : NK Starše 
 

K – 61/0910 
 
Klub NK Rače se zaradi kršitve 30. čl. TP MNZM (nastopil igralec Wimberger 
Alexander, ki na dan tekme še ni dopolnil 10 let), prekršek  po 24. čl., v skladu z 8. 
čl. DP kaznuje z opominom. 
 

Starejši cicibani A+B - 1. krog, 6. 9. 2009 
 

NK Železničar MB : NŠ NK Maribor 2 
K – 62/0910 
 
Ekipo NŠ NK Maribor 2 se zaradi kršitve sklepa IO MNZM, z dne 23. 06. 2009,  in 
igranja igralcev, ki na tekmi niso imeli pravice nastopa (AVRAMOVIČ Luka, POLH 
Uroš, KRESOJEVIČ Alen), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 
opominom. 
 

SKLEP O SUSPENZU 
 

Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor 
navedenemu klubu izrečen suspenz: 

 
NK ŠENTILJ (za ŠNL in MNZM) 

 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 12. 09. 2009  in na osnovi 35. čl. DP 
ugasne šele, ko suspendirana ekipa dokaže, da je svoje finančne obveznosti 
poravna. Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 

 
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 

 


