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MZKMN GORIČKO  
DOMANJŠEVCI 68  
9206 KRIŽEVCI 
 

Sklep disciplinske komisije 

Datum: 22. 11. 2019 
Številka: DK 09/19-20 
 

S tekme 13. kroga,  dne  16.11.2019  med ekipama ŠD Inter Dolič – KMN Domanjševci 
 
Na tekmi ŠD Inter Dolič – KMN Domanjševci je bil izključen igralec ŠD Inter Dolič, Cener Devid (12-
014) zaradi ugovarjanja in protestiranja. Omenjeni igralec je po prekršku nad njim v 26. minuti zaradi 
poškodbe moral zapustiti igrišče, nakar je začel z zmerjanjem in grobim žaljenjem sodnika. Sodnik, ga 
je naprej opozoril, da naj se obnaša športno in naposled mu je le pokazal rdeči karton. Z grožnjami in 
žalitvami je nadaljeval. Prilagamo izsek iz izjave sodnika: 

 

Izključenega igralca so skušali umiriti njegovi soigralci, a je kljub temu nadaljeval z žalitvami in 
grožnjami. Medtem, ko se je tekma nadaljevala, je izključeni igralec prišle na tribuno, kjer ni zaključil z 
nedostojnim obnašanjem (dretje na ostale gledalce) ob igrišču. Po končani tekmi je še naprej zmerjal 
in grozil sodniku.  

Igralec ŠD Inter Dolič se na podlagi prejete izjave sodnika za omenjeni prekršek storjen po:  

- 27. členu DP MZKMN GORIČKO (nešportno vedenje: žalitev, zmerjanje, nedostojne kretnje, 
ugovarjanje in nasprotovanje sodniškim odločitvam);  

- 28. členu DP MZKMN GORIČKO (žalitve in obrekovanja športnih delavcev, svoje ali nasprotne 
ekipe ali športnih organizacij in forumov); 

- in ker prekršek prekoračuje običajne in moralno etične okvirje, ki so dopustni v športni 
dejavnosti  

kaznuje s prepovedjo nastopanja v ligi MZKMN Goričko za obdobje 24 (štiriindvajset) mesecev. 
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Ekipa ŠD Inter Dolič se zaradi prijavljenega igralca v skladu z 21. členom DP MZKMN GORIČKO in 
sprejetim sklepom Skupščine MZKMN Goričko z dne 02.08.2013, kaznuje z denarno kaznijo 21 
(enaindvajset) evrov.  

Kazen je potrebno poravnati v roku 8 (osmih) dni od objave sklepa na spletni strani Zveze na TRR 
Zveze (NKBM : SI56 0488 1000 3026 337) s pripisom »Kazen DK 09/19-20«. 

Pravni pouk: Zoper izrečeno kazen je možna pritožba v roku tri (3) dni od objave tega obvestila na 
spletni strani Zveze MZ KMN Goričko. Pritožba se vloži pisno na naslov MZ KMN Goričko. Ob pritožbi 
je potrebno plačati pritožbeno takso v višini 21 evrov na TRR Zveze (NKBM : SI56 0488 1000 3026 
337) in dokazilo priložiti pritožbi. 

O pritožbi odloča UO MZKMN Goričko. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni! 
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