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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 15.10. 2008  

 
Člani – 1,  8. krog,  11. in 12.10.2008 

 
NK Lenart : NK Jurovski dol 

 
K- 150/0809 
 
Izključenega igralca ZUPANČIČ Roberta, NK Lenart, št. 27991,  se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (protestiranja in spotikanja),  prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni prvenstveni tekmi.  
 

Koroške gradnje : NK Rače 
 
K - 151/0809 
 
Izključenega igralca BEZJAK Aleksandra, NK Rače, št. 42195, se zaradi 
udarjanja (z nogo v mednožje sunil nasprotnega igralca, prekršek pa je bil storjen 
kot reakcija na izzvano situacijo), 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 so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi. Igrišče 
je zapustil športno. 
 

NK Radlje : MCA Dobrovce 
 
K - 152/0809 
 
Izključenega igralca CURKIČ Elvira, MCA Dobrovce, št. 39747, se zaradi 
udarjanja (med skokokm proti žogi je s komolcem udaril nasprtotnega igralca, ko 
sta se borila za žogo po nadaljevanju igre iz kota), prekršek po 18. čl. in v skladu z 
8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih 
tekmah.  
 



  
                                                                  

Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila o tekmi in 
dodatna pojasnila sodnika ter delegata. Igrišče je zapustil športno. 
 
K - 153/0809 
 
Odstranjenega predstavnika ekipe REPNIK Egona, MCA Dobrovce, se 
zaradi žalitve sodnika in delegata med tekmo, prekršek po 23. čl. v skladu z 
8. in 10. čl. DP kaznuje s kaznijo prepovedjo opravljanja vseh funkcij za 
čas od 15.10.2008 do 15.11.2008. 
 
K - 154/0809 
 
Ekipo NK Radlje 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 
41,00 €. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na 
podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 

NK Železničar MB : NK Limbuš Pekre 
 
K - 155/0809 
 
Ekipo NK Železničar se zaradi neizpolnjevanja dolžnosti pri organizaciji tekme 
(črte igrišča niso bile iz ustreznega materiala) prekršek po 24. čl. v skladu z 8. čl.  
DP, kaznuje z OPOMINOM. 
 
 

Člani – 2,  8. krog,  11. in 12.10.2008 
 

NK Akumulator : Vratko Dogoše 
 
K - 156/0809 
 
Ekipo NK Vratko Dogoše 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. 
 
 

NK Marjeta : NK Atleti&CO Maribor 
 
K - 157/0809 
 
Izključenega igralca KLAMPFER Matjaža, NK Atleti&CO Maribor, štev. 
39080, se zaradi nešportnega obnašanja do sodnika in žalitev (najprej je protestiral 
zoper odločitve drugega pomočnika sodnika, zatem pa ga močno žalil), prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih 
(4) zaporednih tekmah.  



  
                                                                  

 
NK Gostišče pri Antonu : NK Fužinar 

 
K - 158/0809 
 
Prijavljeno ekipo NK Gostišče pri Antonu, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti 
do MNZ Maribor (na tekmi niso prijavili vodje rediteljev in zdravniške službe), 
prekršek po 24. čl. DP v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z OPOMINOM.  
 
 

Mladina 8. krog ,  11. in 12.10.2008 
 

NK Radvanje : NK Pobrežje Gradis 
 
K – 159/0809 
 
Ekipo NK Radvanje, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (tekmo 
začeli in končali  z 10. igralci), prekršek po 24. čl. in v skladu z 8. čl. DP, kaznuje s 
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 
 


