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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 17.09.2008  
 
 

Člani 4,  3. krog,  13. 14.09.2008 
 

Jurovski dol : NK Rače 
K – 070/0809 
 
Izključenega igralca MERGEDUŠ Marka NK Rače, št. 38187, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (vlečenje 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 - 071/0809 
 
Izključenega igralca GREGORC Tadeja NK Rače, št. 38362, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje), prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi. 
 
K - 072/0809 
 
Ekipo NK Rače se zaradi prejetih dveh (2) rdečih in 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  100,00 EUR. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 
dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. K - /0809 
 
K - 073/0809 
 
Izključenega igralca VERBOŠT Iztoka NK Jurovski dol , št. 36160, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (nešportno obnašanje in vlečenje), prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi. 
 
 
 



  
                                                                  

 
NK Železničar : NK Starše 

K - 074/0809 
 
Izključenega igralca LUKIČ Saša NK Železničar št. 36362, 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 Radlje : NK Duplek 
 
K - 075/0809 
 
Izključenega igralca MULEC Aljaža NK Duplek št. 46141, se zaradi nasilne igre 
(z nogo v nogo brcnil nasportnega igralca, ko se nista borila za žogo), prekršek po 
18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih 
(4) zaporednih tekmah. Po izključitvi je začel preklinjati in igrišča ni hotel 
zapustiti športno.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o izključitvi, ki so ga sestavili 
sodniki in delegat.  
 
K - 076/0809 
 
Izključenega igralca MULEC Marka, NK Duplek št. 46142, se zaradi 
nešportnega nasilnega odrivanja sodnika (z dlanmi v prsa sunkovito odrinil sodnika, 
ga žalil in mu grozil), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja za dobo enega (1) leta (do 17.9.09).  Igrišča ni 
hotel zapustiti športno, saj je nadaljeval z grožnjami.  
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o izključitvi, ki so ga sestavili 
sodniki in delegat.  
 
K - 077/0809 
 
Prijavljenega igralca DOBAJA Marka, NK Duplek, št. 45266, se zaradi 
fizičnega napada na nasportnega igralca (po odhodu z igrišča je s komolcem v nos 
udaril nasportnega igralca KOVAČ Tadeja, ki je utrpel telesne poškodbe), prekršek 
po 18. čl. DP in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
šestih (6) zaporednih tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, ki izhaja iz 
poročila delegata o dogodkih na tekmi. 
 
K - 078/0809 
 
Ekipo NK Duplek se zaradi:  

1) prejetih dveh (2) rdečih kartonov na eni članski tekmi,  prekršek po 22. čl. v 
zvezi z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo v višini  62,00 EUR in  



  
                                                                  

2) zaradi zapustitve igrišča, vsled česar je moral sodnik prekiniti tekmo, 
prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 
200 EUR,  

Za oba prekrška se v skladu s 5. čl. DP  se izreče enotna kazen 262 EUR .  
 
Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 
35. čl. DP suspendirana. 
 

ND Slovenj Gradec, Koroške gradnje : NK Pobrežje Gradis 
 

K – 079/0809 
 
Izključenega igralca ŠABOTIĆ Semira NK Pobrežje Gradis št. 2253, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (brezobzirna igra), prekršek po 18. čl. in v 
skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 
tekmi. 
 
 

Člani 2,  4. krog,  13. in 14.09.2008 
 
 

NK Rošnja Loka : NK Vratko Dogoše 
 
K - 080/0809 
 
Izključenega igralca KRNJAK Mateja NK Rošnja Loka št. 30709, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (ugovarjanja 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 - 081/0809 
 
Izključenega igralca LETONJA Daniela NK Vratko Dogoše št. 32535, se 
zaradi ponovljenega prekrška 2-javni opomin (oviranja izvedbe prostega strela in 
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 - 082/0809 
 
Ekipo NK Rošnja Loka se zaradi prejetega enega (1) rdečega kartona in sedmih 
(7) rumenih kartonov na eni članski tekmi,  prekršek po 22. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. 
DP, kaznuje z denarno kaznijo v višini  62,00 EUR. Kazen se mora glede na 12. 
čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
 
 
 



  
                                                                  

Mladina 1,  2. krog,  13 in 14.09.2008 
 
 

NK Setrans Pesnica : NK Goistilna Lobnik 
 
K - 083/0809 
 
Zoper delegata SMODIŠ Karla, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ 
Maribor (neprihoda na tekmo), prekršek po 23. čl. DP, uvede disciplinski 
postopek. Delegat je dolžan do petka, 19.09.2008 na MNZ Maribor dostaviti pisno 
pojasnilo oziroma zagovor.  
 

NK Partizan Fram : NK Radvanje 
 
K - 084/0809 
 
NK Partizan Fram, se zaradi slabe organizacije tekme (niso zagotovili izpravnega 
računalnika za delo delegata, črte popravljali z apnom in igrali z desetimi igralci), 
prekšerk po 24. čl. DP v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z opominom.  
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana pisna izjava NK Parizan Fram.  
 

KNK Fužinar : NK Vratko Dogoše 
 
K - 085/0809 
 
Ekipo KNK Fužinar, se zaradi prejetih petih (5) rumenih kartonov na eni mladinski 
tekmi,  prekršek po 22. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo v 
višini  20,00 EUR. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer 
bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 

NK Malečnik : NK Rače 
 
K - 086/0809 
 
Sodnika ERJAVEC Eriha, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(neprihoda na tekmo), prekršek po 23. čl. DP, preda v postopek disciplinskemu 
sodniku MDNS Maribor.  

 
 

NK Akumulator/Prevalje : NK Pobrežje Gradis 
 

K – 087/0809 
 
Ekipo Pobrežje Gradis , se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(prepozno oddane  izkaznice igralcev), zaradai prekrška po 24. čl. DP v zvezi z 8. čl. 
DP kaznuje z opominom. 
 
 



  
                                                                  

Kadeti,  3. krog,  13.09.2008 
 

NK Pesnica : NK Miklavž 
 
K - 088/0809 
 
Izključenega igralca ČAJIČ Benjamina NK Pesnica št. 56936, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (dvakarat ugovarjanja), prekršek po 18. čl. 
in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 

Starejši cicibani ,  2. krog,  13.09.2008 
 
 

NK Rogoza : NK Limbuš Pekre 
K - 089/0809 
 
NK Rogoza, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor v zvezi z 
organizacijo tekme (niso napisali ustreznega zapisnika in ga niso pravilno poslali na 
MNZ Maribor), prekšrek po 24. 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 
 
 
 


