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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 12.11. 2008  

 
 

Člani – 1,  12. krog,  08. in 09.11.2008 
 

NK Duplek : NK Jurovski dol 
 
K- 214/0809 
 
Izključenega igralca PRELEC Rajka, NK Duplek, št. 7953, se zaradi nasilne 
igre in fizičnega napada na glavnega sodnika (najprej je v borbi za žogo hotel s 
komolcem udariti nasprotnega igralca, po izključitvi pa je hotel še fizično obračunati 
z glavnim sodnikom, mu grozil in ga močno odrinil v predel vratu), prekršek po 18. 
čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas enega 
(1) leta t.j. od 8.11.2008 do 08.11.2009 
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila sodnikov in 
delegata o tekmi. Igrišča ni zapustil športno. 
 

NK Radlje : NK Limbuš Pekre 
 
K - 215/0809 
 
Ekipo NK Limbuš Pekre 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 €. 
 

NK Pobrežje Gradis : NK Starše  
K- 216/0809 
 
Izključenega igralca DJULIĆ Asima, NK Pobrežje Gradis, št. 2089, 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. 
 



  
                                                                  

 
ZU-VIL Brunšvik : NK Rače  

 
K- 217/0809 
 
Izključenega igralca BEVK Jerneja, NK ZI-VIL Brunšvik, št. 42108, 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. 
 
 

Mladina – 1,  12 krog,  08. in 09.11.2008 
 

NK Fužinar : NK Malečnik  
 
K - 218/0809 
 
Izključenega igralca MIKLAVČIČ Nina, NK Malečnik, št. 56898,  se zaradi 
udarjanja (s komolcem v obraz udaril nasprotnega igralca),  prekršek po 18. čl. in v 
skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) 
zaporednih tekmah.  
 

NK Rače : NK AJM Kungota  
 
K - 219/0809 
 
Izključenega igralca ŽMEGAČ Klemena, NK Rače, št. 50268,  se zaradi 
udarjanja (s komolcem v obraz udaril nasprotnega igralca),  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 je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerega izhaja, 
da je prekršek storil kot reakcijo na prekršek nad njim in da je igrišče zapustil 
športno. 
 
K - 220/0809 
 
Izključenega igralca GORJAK Marka, NK Rače, št. 48630,  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.  
 
K - 221/0809 
 
Ekipo NK Rače 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 
€. 
 



  
                                                                  

 
K – 222/0809 
 
Izključenega igralca ROJKO Roka, NK Limbuš Pekre, št. 50759,  se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra, nešportno obnašanje ),  
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

Kadeti, 10. krog,  08.11.2008 
 

NK Jurovski dol: NK Duplek 
 
K - 223/0809 
 
NK Duplek, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (na tekmi je bilo 
prisotnih samo 9 igralcev), prekršek po 24. čl. v zvezi z 8 in 12, čl. DP kaznuje z 
opominom. 
 
 

Mlajši dečki A+B,  12. krog,  04.11.2008 
 
 

NK Korotan/Mežica : NK Malečnik 
 

K – 224/0809 
 
Ekipo NK Malečnik se zaradi neopravičenega izostanka s prvenstvene  tekme dne 
04.11.2008 na Prevaljah, prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP kaznuje  z 
denarno kaznijo v višini 83 € kazni.  
 
 
 

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 
 


