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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 03. 09. 2008  
 
 
 

Člani – 1,  2. krog,  29 in 30.08.2008 
 
 

NK Lenart : NK Pobrežje 
K – 020/0809 
 
Izključenega igralca PLOJ Dejana, NK Lenart, št. 37900,  se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (vlečenje in brezobzirna igra),  prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni prvenstveni tekmi.  
 
K – 021/0809 
 
Izključenega igralca PATLIČ Dejana, NK Pobrežje, št. 28872, se zaradi 
udarjanja z roko nasprotnega igralca v predel obraza,  prekršek po 18. čl. in v 
skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 
zaporednih pokalnih tekmah.  
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče 
je zapustil športno. 
 
 

NK Starše : Dobrovce 
 
K - 022/0809 
 
Delegata TKALČIČ Silva, se zaradi neizpolnjevanja dolžnosti do MNZ Maribor (ni 
izvedel ustrznega postopka za ugotovitev pogojev nastopanja za igralca ŠERDONER 
Roka), prekršek se po 23. čl. DP, v zvezi z 8. čle DP kaznuje z opominom.  
 
 
 



  
                                                                  

NK Železničar : NK Rače 
K – 023/0809 
 
Prjavljenega igralca PLANINC Mateja, NK Železničar, št. 42186, se zaradi 
žalitev sodnikov po konačni tekmi na podlagi poročila sodnikov in delegata,  prekršk 
po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh 
(3) zaporednih prvenstvenih tekmah. 
 
K – 024/0809 
 
Prjavljenega igralca PREDAN Uroša, NK Železničar, št. 45542, se zaradi 
poskusa napada na sodnika po konačni tekmi na podlagi poročila sodnikov in 
delegata, zaradi prekrška po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih prvenstvenih tekmah. 

 
 

Člani –  2,  2. krog,  29. in 30.08.2008 
 
 

NK Rošnja Loka : NK Gostišče pri Antonu 
 
K – 025/0809 
 
Izključenega igralca KRAMBERGER Boruta, NK Rošnja Loka, št. 38758, se 
zaradi nasilne igre pri kateri je zadel in poškodoval nasportnega igralca z nogo v 
nogo,  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih prvenstvenih tekmah.  
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče 
je zapustil športno. 
 
 

NK Miklavž : NK Vratko Dogoše 
 
K –026/0809 
 
Izključenega igralca LETONJA Danijela, NK Dogoše, št. 32535,  se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanja in brezobzirna igra),  
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni prvenstveni tekmi.  
 
 
K - 027/0809 
 
Ekipo NK Vratko Dogoše se zaradi prejetih šestih rumenih kartonov in enega 
rdečega kartona na članski tekmi, zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. 
čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 
 



  
                                                                  

 
K – 028/0809 
 
 
Ekipo NK Miklavž se zaradi slabe organizacije tekme (oseba zadolžena za 
zdravstveno službo ves čas tekme ni bila prisotna na ustreznem prostoru), zaradi 
prekrška po 24. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z opominim. 
 
 
K - 029/0809 
 
Delegata BERKO Ivana, se zaradi neizpolnjevanja dolžnosti do MNZ Maribor (ni 
izvedel pravilnega vpisa opozoril in rdečega kartona v zapisnik o tekmi za igralca 
LETONJA Danijela), prekršek se po 23. čl. DP, v zvezi z 8. čle DP kaznuje z 
opominom.  
 
 

NK Atleti Maribor : NK Fužinar 
 

K - 030/0809 
 
Ekipo NK Fužinar, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (prepozno 
oddane izkaznice igralcev), zaradai prekrška po 24. čl. DP v zvezi z 8. čl. DP 
kaznuje z opominom. 
 

Kadeti ,  1. krog,  30.08.2008 
 

NK Pesnica : NK Duplek 
 
K - 031/0809 
 
Trenerja ŽLAHTIČ Bojana, NK Duplek, se zaradi dovolitve igranja igralca 
ŽNIDARČ Žana, ki je premlad in s tem ne izpolnjuje starostni pogoj za igranje v tej 
kategoriji, prekršek po 23. čl. DP v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z opominom. 
 
 

Starejši dečki ,  1. krog,  30.08.2008 
 

NK Koroške gradnje : NK Železničar 
 
K – 032/0809 
 
Prjavljenega trenerja REPAS Boštjan, NK Koroške gradnje, se zaradi žalitev in 
grožnje sodniku med tekmo, na podlagi poročila sodnika,  prekršk po 23. čl. v 
skladu z 8. in 11. čl. DP, kaznuje s prepovedjo vodenja ekip na treh (3) 
zaporednih prvenstvenih tekmah. 
 
 



  
                                                                  

NK Pobrežje : NK Limbuš Pekre 
 
K - 033/0809 
 
Zoper NK Pobrežje se po uradni dolžnosti v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski 
postopek, ker v zapisniku o tekmi ni vpisanih trenerjev ekip.  
NK Pobrežje mora do petka dne 5.9.2008 sporočiti razloge za tako 
izpolnjen zapisnik.  
 
 
 

Mlajši dečki,  3. krog,  30.08.2008 
 

NK Maribor : NK Malečnik 
 
K - 034/0809 
 
Trenerja ČUČKO Drago, NK Malečnik, se zaradi odpoklica igralcev z igrišča med 
tekmo in s tem povezane prekinitve tekme, zaradi prekrška po 23. čl. DP v zvezi z 
8. in 11. čl. DP, kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na petih (5) zaporednih 
prvenstvenih tekmah. 
 

NK Fužinar : NK Pohorje 
 

K - 035/0809 
 
NK Fužinar, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (že drugič niso 
poslali zapisnika v elektronski obliki) zaradi prekrška po 24. čl. DP v zvezi z 8. in 12. 
čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 83 €.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost. 
 
 
 

Mlajši dečki A-1,  1. krog,  30.08.2008 
 
 

NK Pekre Limbuš : NK Pesnica 
 
K - 036/0809 
 
Trenerja KOVAČIČ Petra, NK Pekre Limbuš, se zaradi dovolitve igranja igralca 
ŠOŠTERIČ Mateja, ki je premlad in s tem ne izpolnjuje starostni pogoj za igranje v 
tej kategoriji, prekršek po 23. čl. DP v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z opominom. 
 
 
 

 



  
                                                                  

NK Radvanje : NK Slivnica 
 
K -037/0809 
 
Trenerja LORENČIČ Bojana, NK Radvanje, se zaradi dovolitve igranja igralca 
ČAS Luke, LEPEJ Janija in KOTNIK Nika, ki so premladi in s tem ne izpolnjujejo 
starostni pogoj za igranje v tej kategoriji, prekršek po 23. čl. DP v zvezi z 8. čl. DP, 
kaznuje z opominom. 
 
 

NK Jurovski dol : NK Gostišče pri Antonu 
 
 K - 038/0809 
 
Trenerja ŠTRUCL Andreja, NK Gostišče pri Antonu, se zaradi dovolitve igranja 
igralca LORENČIČ Tomija, VAJZMAN Tadeja, GRAGER Svena in VRŠIČ Reneja, ki so 
premladi in s tem ne izpolnjujejo starostni pogoj za igranje v tej kategoriji, prekršek 
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 
 


