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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 05.11. 2008  

 
 

Člani – 1,  11. krog,  31.10 in 02.11.2008 
 

NK Starše : NK Duplek  
 
K- 194/0809 
 
Izključenega igralca KAC Dejana, NK Starše, št. 3954, se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za zadetek, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
K- 195/0809 
 
Izključenega igralca NOVOSELEC Sergeja, NK Duplek, št. 26193, se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za zadetek, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

NK Jurovski dol : NK Radlje  
 
K- 196/0809 
 
Izključenega igralca KOROŠAK Igorja, NK Radlje, št. 36147, se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za zadetek, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 

NK Korotan Vzajemna : NK Železničar MB  
 
K- 197/0809 
 
Izključenega igralca ZALAR Jureta, NK Korotan Vzajemna, št. 24154, se 
zaradi nasilne igre, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 
 
 



  
                                                                  

NK Rače : NK Pobrežje Gradis 
 
K - 198/0809 
 
Izključenega igralca SAHITAJ Shefgeta, NK Pobrežje Gradis, št. 36902, se 
zaradi nasilne igre (prekomerno nasilni štart v nasportnega vratarja v borbi za žogo 
pri čemer je zadel vratarja, kateremu so zatem zaradi lažje poškodbe nudili prvo 
pomoč),  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da je igrišče 
zapustil športno. 
 
K - 199/0809 
 
Izključenega igralca ŠIPEK Gregorja, NK Rače, št. 27835, se zaradi nasilne 
igre (po prekeršku nad njim je v glavo nasprotnega igralca od zadaj močno vrgel 
žogo, da je ta padel na tla, kateremu so zatem zaradi lažje poškodbe nudili prvo 
pomoč),  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da je igrišče 
zapustil športno in storil prekršek kot reakcijo na prekršek, ki je bil storjen pred tem 
nad njim.  
 
 
K - 200/0809  
 
NK Rače, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (igrišča niso začrtali 
z neškodljivimi materiali) prekršek po 24. čl. v zvezi zn 8. in 25. čl. DP, kaznuje z 
opominom.    
 

Člani – 1,  10. krog,  25.10.2008 
 

Koroške gradnje : NK Jurovski dol 
 
K - 201/0809 
 
Ekipo NK Jurovski dol se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(tekmo pričeli in končali z desetimi igralci), prekeršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. 
čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 

Člani – 2,  11. krog,  31.10 in 02.11.2008 
 

NK Marjeta : NK Radvanje 
 
K - 202/0809 



  
                                                                  

 
NK Marjeta, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti funkcionarjev v zvezi z 
organizacijo tekme (na tekmi ni bil prisoten Lenart Ivan, ki je bil v zapisnik vpisan 
kot oseba za nudenje prve pomoči), prekršek po 24. čl. v zvezi zn 8. in 25. čl. DP, 
kaznuje z opominom.  
 
K - 203/0809 
 
NK Radvanje, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (izkaznice 
oddali 30 minu pred tekmo), prekršek po 24. čl. v zvezi zn 8. čl. DP, kaznuje z 
opominom.  
 

NK Miklavž : NK Gostišče pri Antonu 
K- 204/0809 
 
Ekipo NK Gostišče pri Antonu se zaradi drugega neopravičenega izostanka s 
tekme, prekršek po 24. čl. v skladu z 8. in 13. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 
v višini 400,00 EUR.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost zaradi neopravičenega 
izostanka na tekmo z NK Dogoše.  
 

AJM Kungota : NK Fužinar 
 
K- 205/0809 
 
Izključenega igralca ŠIŠERNIK Davida, NK Fužinar, št. 71970,  se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirne igre in igre z roko),  
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

Rošnaj Loka : Dela Ž Jakob 
 
K- 206/0809 
 
Izključenega igralca ŠTURMPFL Ervina, Dela Ž Jakob, št. 10893,  se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirne igre),  prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
 

Mladina  – 1,  11 krog,  31.10. in 2.11.2008 
 
 

AJM Kungota : Radvanje 
 
K - 207/0809 



  
                                                                  

 
Izključenega igralca LORBEK Tadeja, Radvanje, št. 78188,  se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirne igre),  prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 

Akumulator/Prevalje : NK Vratko Dogoše 
 
K - 208/0809 
 
Odstranjenega in prijavljenega predstavnika ekipe SITAR Danila iz ekipe, 
NK Vratko Dogoše, se zaradi protestiranja zoper sodniške odločitve med tekmo 
prekršek po 23. čl. v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s kaznijo prepovedjo 
opravljanja vseh funkcij za dobo enega  (1) meseca, kazen se prenese v 
začetek pomladanskega dela prvenstva TS 2008/09. 
 
 
K - 209/0809 
 
Prijavljenega igralca BEZJAK Aleša, NK Vratko Dogoše, št. 66469, se zaradi 
žalitev glavnega sodnika in polivanja z vodo po končani tekmi (pri odhodu z igrišča 
ga je žalil in polil z vodo iz bidona),  prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo enega (1) leta, t.j. od 02.11.2008 
do 02.11.2009 
 
Pri izreku je bilo upoštevano poročilo o izključitvi in incidentu, ki sta ga sestavila 
sodnik in delegat.  
 
K - 210/0809 
 
Prijavljenega igralca ŠPENDL Bineta, NK Vratko Dogoše, št. 50353, se zaradi 
žalitve in pljuvanja glavnega sodnika (po končani tekmi ob odhodu z igrišča pljunil 
proti sodniku in preklinjal), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje 
s prepovedjo nastopanja za dobo enega (1) leta, t.j. od 02.11.2008 do 
02.11.2009 
 
Pri izreku je bilo upoštevano poročilo o izključitvi in incidentu, ki sta ga sestavila 
sodnik in delegat. Iz poročila izhaja, da se igralec ni umiril niti po storjenem 
prekršku oziroma po pokazanem rdečem kartonu in je nadaljeval z žalitvami ter 
grožnjami tudi po končani tekmi.  
 
 
 

Starejši cicibani A - 1 ,  9 krog,  2.11.2008 
 

NK Rače : NK Pobrežje Gradis 
 
 



  
                                                                  

K - 211/0809 
 
Trener ekipe KOBLER Boštjan, NK Pobrežje Gradis, se zaradi prijave igralca 
FLAKUS BOSILJ Davida, ki je premlad in s tem ne izpolnjuje pogojev za igranje v tej 
starostni kategoriji, prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 

Starejši dečki, 10.   2.11.2008 
 

Koroške gradnje : NK Pobrežje Gradis 
 
K- 212/0809 
 
Izključenega igralca ZAHOVIČ Luko, NK Pobrežje Gradis, št. 79170,  se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat ugovarjanje),  prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi.  
 
 

Mlajši cicibani – 2 ,  7 krog,  08.10.2008 
 

NK Tezno MB : Paloma 
 
K - 213/0809 
 
Trener ekipe SALETINGER Iztok, NK Paloma, se zaradi prijave igralca GUNGL 
Matjaža, ki je premlad in s tem ne izpolnjuje pogojev za igranje v tej starostni 
kategoriji, prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. čl. DP kaznuje s porepovedjo 
opravljanja vseh funkcij na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano pojasnilo trenerja.  
 
VEZA K - 181/0809 
 
Na podlagi 36. čl. DP se ustavi postopek zoper glavnega sodnika DŽAMBIČ 
Sanela, ker ni pogojev za vodenje postopka za sum storitve prekrška po 23. čl. DP, 
saj delegat ni pristojen za ugotavljanje tovrstnih kršitev sodnikov, ampak je za to 
pristojen kontrolor sojenja, kar delegat v tem primeru ni bil.  
 

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 
 


