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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 10.09.2008  
 
 

Člani 1,  3. krog,  06. 07.09.2008 
 

NK Brunšvik : NK Lenart 
K – 045/0809 
 
Izključenega igralca TIHEC Aleša NK Brunšvik št. 3878, se zaradi nešportnega 
obnašanja do sodnikov (ob odmoru pristopil do sodnika in protestiral ter kritiziral  
sojenje), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika. 
 

NK Rače : NK Starše 
K - 046/0809 
 
Ekipo NK Rače se zaradi prejetih  petih (5) rumenih kartonov na eni članski tekmi,  
prekršek po 22. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo v višini  
41,00 EUR. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa 
na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 

MCA Dobrovce : NK Jurovski dol 
K - 047/0809 
 
Izključenega igralca ČRNČEC Uroša NK Jurovski dol št. 36674, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (vlečenje 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 tekmi. 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

Člani 2,  3. krog,  06. 07.09.2008 
 

NK AJM Kungota : NK MIklavž 
 
K - 048/0809 
 
Izključenega igralca ČEPEK Oliverja NK AJM Kungota št. 33673, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (igra z roko in brezobzirna igra), prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 
K - 049/0809 
 
Izključenega igralca BUKOVEC Dejana NK Miklavž št. 59247, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (dvakrat vlečenje), prekršek po 18. čl. in v 
skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 

Mladina 1,  1. krog,  06. in 07.09.2008 
 

NK Radvanje : NK Malečnik 
K - 050/0809 
 
Izključenega igralca ŠTUHEC Roka NK Malečnik št. 70487, 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 - 051/0809 
 
Trenerja MITOV Darka, NK Malečnik, se zaradi protestiranja zoper sodniške 
odločitve in posledične odstranitve s tehničnega prostora, prekršek po 23. čl. v zvezi 
z 8 in 11. čl DP, kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na dveh (2) tekmah.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o incidentu.  
 

NK Rače : NK Pesnica 
K- 052/0809 
 
Sodnika SMOLE Aljaža, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(neprihoda na tekmo), prekršek po 23. čl. DP, preda v postopek disciplinskemu 
sodniku MD NS Maribor. 

 
NK Paloma/Jurovski dol : NK Limbuš Pekre 

K - 053/0809 
 
Izključenega igralca POLAK Aleša NK Limbuš Pekre št. 48964, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (dvakrat protestiranje), prekršek po 18. čl. in 



  
                                                                  

v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 

 
NK Gostilna Lobnik Slivnica : NK Akumulator/Prevalje 

 
K – 054/0809 
 
Ekipo NK Gostilna Lobnik Slivnica se zaradi nešportnega vedenja skupine treh 
navijačev po končani tekmi in prepozno oddanih izkaznic, prekršek po 24. čl. v zvezi 
z 8. čl. DP, kaznuje  z opominom. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o tekmi in pisna obrazložitev kluba, 
kakor tudi dejstvo, da so takoj obvestili policijo, ki je prevzela zadevo. 
 
K – 055/0809 
 
Ekipo NK Akumulator/Prevalje se zaradi prepozno oddanih izkaznic, prekršek po 
24. čl. v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje  z opominom. 

 
NK Vratko Dogoše : NK Pratizan Fram 

K – 056/0809 
 
Ekipo NK Partizan Fram, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(na tekmi ni bilo trenerja z licenco, predstavnik ekipe ni imel priponke, tekmo začeli 
z 9. igralci), prekršek po 24. čl. in v skladu z 8. čl. DP, kaznuje s 83 € kazni. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata o tekmi in obrazložitev NK 
Partizan Fram. 
 

Mladina pokal,  1. krog,  03.09.2008 
 
 
VEZA K – 042/0809 
 
Ekipo NK Pohorje se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (do roka 
08.09.2008 na MNZ Maribor niso dostavili zahtevane izkaznice za igralca JERENKO 
Aljaža), prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje s 83 € kazni. 
 
K - 057/0809 
 
Trener Škerjanec Milan NK Pohorje, se zaradi neizpolnjevanja dolžnosti pri 
organizaciji tekme (dovolil nastop igralca, ki ni imel specialnega zdravniškega 
pregleda, čeprav bi ga moral imeti), prekršek po 23. čl. v zvezi z 8. in 9. čl. DP, 
preda v postopek ZNT Maribor. 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

K – 058/0809 
 
Delegat BALAŽIČ Jože, se zaradi neizpolnjevanja dolžnosti pri organizaciji tekme 
(ni preveril, če ima igralec specialni zdravniški pregled), prekršek po 23. čl. v zvezi z 
8. in 10. čl. DP, kaznuje s porepovedjo opravljanja funkcije za dobo enega 
meseca (do 10.10.08) 
 
 

NK Akumulator/Prevalje : NK AJM Kungota 
 
K - 059/0809 
 
Izključenega igralca LEB Mitja NK AJM Kungota št. 33673, se zaradi  
nasilnega obnašanja (ko se ni boril za žogo je v zadnjico brcnil nasprotnika), 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na štirih (4) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da ni 
hotel takoj zapustiti igrišča in obrazložitev igralca. 
 
K - 060/0809                 
 
Izključenega igralca ROJKO Tadeja NK AJM Kungota št. 33673, se zaradi 
napada na sodnika (po končani tekmi pljunil proti obrazu sodnika, vendar ga ni 
zadel), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja za dobo enega (1) leta in pol (do 10.03.10). 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o incidentu iz katerega izhaja, da je po 
tekmi nadaljeval s posksi protestiranja in je hotel priti v tehnični prostor za uradne 
osebe ter obrazložitev igralca. 
 
K - 061/0809 
 
Izključenega igralca MAYER Nejca NK AJM Kungota št. 33673, se zaradi 
nasilnega obnašanja (z rokama udaril nasportnika v telo, ko se ni boril za žogo), 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na petih (5) zaporedni tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o izključitvi iz katerega izhaja, da ni 
hotel takoj zapustiti igrišča in obrazložitev igralca. 
 
K - 062/0809 
 
Ekipo NK AJM Kungota se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(prepozno oddanih izkaznic), prekršek po 24. čl.  v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z 
opominom. 
 
 
 



  
                                                                  

K - 063/0809 
 
Ekipo NK AJM Kungota se zaradi prejtih treh rdečih kartonov na eni mladinski 
tekmi, prekršek po 22. čl.  v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z 31 € kazni. 
 
K- 064/0809 
 
Ekipo NK Akumulator/Prevalje, se zaradi slabe organizacije tekme in 
neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (uradne osebe niso imele priponk, slabo 
organizirana redarska služba in neprisotnost zdravstvene službe) prekršek po 24. čl. 
DP v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje s 83 € kazni. 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo delegata o tekmi. 
 

Koroška Dravograd : Vratko Dogoše 
 

Veza K – 041/0809 
 
Disciplinski postopek proti fizioterapevta NK Dogoše Habinger Marka  se ustavi.  

 
 
 

Kadeti,  1. krog,  30.08.2008  
 
ZVEZA K - 031/0809 
 
Sodnika VESELIČ Sama, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (ni 
prevreril, če igralci izpolnjujeo pogoje za nastop v tej starostni kategoriji), prekršek 
po 23. čl. DP, preda v postopek disciplinskemu sodniku MDNS Maribor. 
 
 

Starejši dečki 1,  1. krog,  31.08.2008 in 03.09.2008 
 

NK Pobrežje Gradis : NK Pekre Limbuš 
 
ZVEZA K -033/0809 
 
Disiciplinski postopek zoper NK Pobrežje Gradis, se v skladu s 36. čl. DP ustavi. 

 
NK Tezno Maribor : NK Malečnik 

K – 065/0809 
 
Trenerja ČUČKO Draga, NK Malečnik, se zaradi neizvrševanja odločitev MNZ 
Maribor, (kljub prepovedi vodil ekipo na tekmi), prekršek po 23. čl. v zvezi z 8 čl. 
DP, kaznuje z dodatnima dvema (2) tekmama prepovedi vodenja ekipe,  
skupaj (5+2=7) sedem (7) tekem prepovedi vodenja ekipe.  
 
 



  
                                                                  

Starejši dečki 2,  2. krog,  06.09.2008 
 
 

NK Brunšvik : NK Lenart 
 
K - 066/0809 
 
Trenerja RAJH Zvonka, NK Brunšvik, se zaradi dovolitve igranja igralca KURBUS 
Kristjana, ki je premlad in PIGNAR Jureta, ki je prestar 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 - 067/0809 
 
Sodnika ERJAVEC Eriha, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (ni 
preveril, če igralci izpolnjujejo pogoje za igranje v tej starostni kategoriji), prekršek 
po 23. č. DP, preda v disciplisnki postopke MDNS Maribor. 
 
 

Mlajši dečki,  3. krog,  30.08.2008 
 
 
VEZA  K – 034/0809 
 
Ekipo NK Malečnik, se obvešča, da se njihov dopis prejet na MNZ Maribor dne 
5.9.2008 zavrže oziroma ne obravnava kot pritožba (ni bila plačana pritožbena 
taksa), saj niso izpolnili pogojev za obravnavo določenih v 38. čl. DP. 
 
 
 

Mlajši cicibani - 1,  1. krog,  07.09.2008 
 

NK Železničar : NK Lenart 
 
K – 068/0809 
 
Trenerja NOVAK Tomislava, NK Lenart, se zaradi dovolitve igranja igralca 
AHMETOVIČ Davida, KOVAČIČ Nina in BEZJAK Tilena, ki so premladi in s tem 
neizpolnjevanja pogojev za igranje v tej starostni kategoriji, prekršek po 23. čl. v 
zvezi z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

Mlajši dečki A-2,  1. krog,  07.09.2008 
 

NK Paloma : NK Lenart 
 
K – 069/0809 
 
Trenerja NOVAK Tomislava, NK Lenart, se zaradi dovolitve igranja igralca 
Nedeljko Anžela, ki so premladi in s tem neizpolnjevanja pogojev za igranje v tej 
starostni kategoriji, prekršek po 23. 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 
 
 
 


