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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 8.10. 2008  

 
 

Člani – 1,  7 krog,  04. in 05.10.2008 
 
 

NK Pobrežje Gradis : NK Železničar MB 
K- 137/0809 
 
Ekipo NK 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 €. 
 

ZU-VIL Brunšvik : NK Duplek 
K- 138/0809 
 
Ekipo NK Duplek 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 €. 
 
K - 139/0809 
 
Izključenega igralca MILAŠINOVIČ Uroša, Duplek, št. 20814, se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za zadetek, prekršek po 18. čl. DP, v zvezi z 8. in 9. čl DP, 
kaznuje s kaznijo prepovedi nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 

NK Rače : Gostilna Lobnik slivnica 
 
K- 140/0809 
 
Ekipo Gostilna Lobnik Slivnica 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 €. 
 
 
 



  
                                                                  

 
Člani 1, 6. krog,  26.09.2008 

 
POPRAVEK SKLEPA: »K -121/0809, z dne 01.10.2008 
 

Železničar MB : Jurovski dol 
 
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. 
 
SE POPRAVI IN GLASI: 
 
Ekipo Jurovski dol 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 €. 
 
Za napako pri izdaji prvotnega sklepa se ekipi Železničar MB opravičujem! 
 

Člani – 2,  7 krog,  04. in 05.10.2008 
 

NK Miklavž : NK Marjeta 
K – 141/0809 
 
Izključenega igralca KLASINC Mateja NK   Marjeta št. 23986, 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. 
  

Člani, Pokal 2. krog,  24.09.2008 
 
ZVEZA  K 111/0809 
 
Discilinski postopek zoper NK Duplek, se v skladu s 36. čl. DP, zaradi 
pomanjkanja dokazov, da so storili prekršek USTAVI, saj sodniki v zahtevanem 
roku niso podali poročila o dogajanju na tekmi in tako ni možno nadaljevati 
postopka.  
 

Mladina – 1,  7 krog,  04. in 05.10.2008 
 

AJM Kungota : NK Malečnik 
K - 142/0809 
 
Ekipo NK Malečnik, se po poročilu delegata, zaradi nepotrebne povzročitve nereda 
v prostorih (po tekmi so v prostorih last AJM Kungota v tuših na tleh pustili ležati 
žemljice in klobase, ter v garderobi plastenke in papir od sendvičev), zaradi 
prekrška po 24. čl. DP v zvezi z 8. čl. DP kaznuje z opominom.   



  
                                                                  

 
NK Pobrežje Gradis : NK Vratko Dogoše 

 
K- 143/0809 
 
Ekipo NK Pobrežje Gradis se zaradi prejetih šestih kartonov na mladinski tekmi, 
zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 20 €. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo 
ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
 
 
K - 144/0809 
 
Odstranjenega trenerja HRASTNIK Gorazda, NK Vratko Dogoše se na podlagi 
poročil sodnika in delagata, zaradi protestiranja, prekršek po 23. čl. in v skladu z 8. 
in 11. čl. DP, kaznuje s prepovedjo vodenja ekpine na eni (1) zaporedni 
prvenstveni tekmi 
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane vse okoliščine, ki izhajajo iz poročila o 
odstranitvi. 
 

Mladina – 1,  6 krog,  01.10.2008, 7. krog 05. 10. 2008 
 
ZVEZA K – 136/0809 
 
Na podlagi izvednega disiciplinskega postopka v skladu s 36. čl. DP odstranjenega 
trenerja PEČNIK Mirana, NK Fužinar, zaradi protestiranja in ugovarjanja, 
prekršek, po 23. čl. DP, v zvezi s 8. in 11. čl. DP, kaznuje s kaznijo prepovedi 
vodenja ekipe na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerega izhahajo 
olajševalne okoliščine, da je prekršek storil kot posledico razbujrenostil in da sojenje 
sodnikov ni bilo na zadovoljvi ravni. 
 

NK Akumulator/Prevalje : NK Seatrans Pesnica 
 
K – 145/0809 

 
Odstranjenega trenerja ZRNKO Bojana, NK Pesnica  se na podlagi poročil 
sodnika in delegata, zaradi ugovarjanja in protestiranja, prekršek po 23. čl. in v 
skladu z 8. in 11. čl. DP, kaznuje s prepovedjo vodenja ekpine na eni (1) 
zaporedni prvenstveni tekmi 
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane vse okoliščine, ki izhajajo iz poročila o odstanitvi. 
 
 
 



  
                                                                  

Kadeti,  6 krog,  05.10.2008 
 

NK Peca : NK Zlatorog oprema Pesnica 
 
K - 146/0809 
 
Ekipo NK Pesnica se zaradi neopravičenega izostanka s prvenstvene  tekme dne 
24.09.2008 v Črna na Koroškem, prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP 
kaznuje  z denarno kaznijo v višini 160 € kazni.  
Pri izreku kazni je bilo upoštevano, da Pesnica na tekmo ni prišla že drugič.  
 
Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 
35. čl. DP suspendirana. 
 

Mlajši cicibani – 2 ,  2 krog,  05.10.2008 
 

ZU-VIL Brunšvik : Starše 
 
K - 147/0809 
 
Ekipo NK Starše se zaradi neopravičenega izostanka s prvenstvene  tekme dne 
24.09.2008 v Brunšviku, prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP,  kaznuje  z 
denarno kaznijo v višini 83 € kazni.  
 
Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 
35. čl. DP suspendirana. 
 
 

NK Starše : NK Tezno 
 
K - 148/0809 
 
Trenerja TOPLAK Borisa, NK Tezno, se zaradi dovolitve igranja igralca KRALJ 
Mitja in ŠKET Miha, ki sta premlada in s tem ne izpolnjujeta pogojev za igranje v tej 
starostni kategoriji, prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. čl. DP,  kaznuje z opominom.  
 
 
K – 149/0809 
 
Ekipo mlajših cicibanov NK Rogoza se zaradi večkratnega kršenja 2. odstavka 
31. čl. TP MNZM in 1. člena DP MNZM (sklep št. TK - 054/0809 z dne 24. 09. 2008 
in TK - 061/0809, z dne 01. 10. 2008), izključi iz tekmovanja po 5. alineji 8. 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 
 


