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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 1.10. 2008  
 
 

Člani – 1,  6. krog,  27. in 28.09.2008 
 

ŠD Radlje ob Dravi : ZU VIL Brušnvik 
K- 120/0809 
 
Ekipo ZU VI Brunšvik se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, 
zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 41 €. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo 
ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 

Železničar MB : Jurovski dol 
K- 121/0809 
 
Ekipo Železničar MB se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski 
tekmi, zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z 
denarno kaznijo 41 €. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 
dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
 

NK Limbuš Pekre : NK Starše 
K – 122/0809 
 
Izključenega igralca KAC Dejana, NK Starše, št. 3954,  se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra in igra z roko),  prekršek po 18. čl. in 
v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni prvenstveni tekmi.  
 
 

Člani – 2,  6. krog,  27. in 28.09.2008 
 

NK DELA Ž Jakob : KNK Fužinar 



  
                                                                  

K – 123/0809 
 
Izključenega igralca ČAPELNIK Žana, KNK Fužinar, št. 57983,  se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in protestiranje),  prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni prvenstveni tekmi.  
 
 
 
K – 124/0809 
 
Izključenega igralca FRAS Bojana, NK Dela Ž Jakob, št. 65628, se zaradi 
udarjanja (z nogo v nogo brcnil nasportnega igralca, ko se nista borila za žogo), 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče 
je zapustil športno. 
 
 
K - 125/0809 
 
Izključenega igralca NEKREP Ota, NK Dela Ž Jakob, št. 31574,  se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in protestiranje),  prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
dveh (2) zaporednih prvenstvenih tekmiah. 
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče 
ni zapustil športno. 
 
 
K - 126/0809 
 
Izključenega igralca ŠTRUMPFL Ervina, NK Dela Ž Jakob, št. 10893,  se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (vlečenja in ugovarjanja),  
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni prvenstveni tekmi. 
 
 
K- 127/0809 
 
Ekipo Dela Ž Jakob 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 81 €. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 
dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
 



  
                                                                  

NK Rošnja Loka : NK Miklavž 
K- 128/0809 
 
Ekipo NK 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 €. Kazen se mora glede na 12. čl. DP 
plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 

Mladina – 1,  5. krog,  27. in 28.09.2008 
 

NK Limbuš Pekre : NK Setrans Pesnica 
 
K – 1290809 
 
Izključenega igralca ŠABEDER Alajaža, NK Setrans Pesnica, št. 50246, se 
zaradi udarjanja (z nogo v nogo brcnil nasportnega igralca, ko sta padala v borbi za 
žogo), 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, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče 
je zapustil športno. 
 
K - 130/0809 
 
Izključenega igralca BAUMAN Gregorja, NK Sertrans Pesnica, št. 41437,  se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in protestiranje),  
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni prvenstveni tekmi.  
 
K- 131/0809 
 
Ekipo Setrans Pesnica se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na mladinski 
tekmi, zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z 
denarno kaznijo 31 €. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 
dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 

NK Pobrežje Gradis : NK Partizan Fram 
 

K - 132/0809 
 
Ekipo NK Partizan Fram, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ 
Maribor (nastopili z devetimi igralci), zaradi prekrška po 24. čl. DP v zvezi z 
8. čl. DP kaznuje z denerno kaznijo 166 €. Kazen se mora glede na 12. 
čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP 
suspendirana. 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost. 



  
                                                                  

Pokal člani 
 

NK Limbuš Pekre : NK Malečnik 
 

ZVEZA K - 108/0809 
 
Na podlagi 26. in 30. čl. se po izvedenem disciplinskem postopku delegata 
KLADNIK Alojza, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (neprihoda na 
tekmo dne 14.09.2008), prekršek po 23. čl. DP, v skladu z 8., 10. in 15. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo opravljanja vseh funkcij za dobo enega meseca, ki se 
odloži pod pogojem, da kaznovani v času naslednjih šestih mesecev (t.j. do 
01.04.2009) ne bo ponovil podobnega ali hujšega prekrša. 
 
Pri izreku kazni je bil delno upoštevan zagovor delegata.  
 

Pokal mladina – 27.09.2008 
 

NŠ NK Maribor : NK Koroška Dravograd 
 
K - 133/0809 
 
Ekipo NŠ NK Maribor, se zaradi neizobešene zastave MNZ Maribor, 
prekršek po 24. čl. DP, v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z opominom. 
 
 

Mlajši dečki – 27. 09. 2008 
 

NK Pobrežje Gradis : NK Tezno MB 
 

K – 134/0809 
 
NK Tezno MB, se prepozno oddanih športnih izkaznic, prekšrek po 24. čl. 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 



  
                                                                  

 


