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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 20.05. 2009 

 
 

Člani – 1,  22. krog,  16. in 17.05.2009 
 

NK Gostilna Lobnik : Jurovski dol 
 
K - 317/0809 
 
Ekipo Jurovski dol se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (tekmo 
odigrali samo z osmimi igralci)i, zaradi prekrška po 24 čl. v skladu z 8. čl. DP, 
kaznuje z opominom. 
 

NK Pobrežje Gradis : Korotan Vzajemna 
 

K - 318/0809 
 
Ekipo Korotan Vzajemna se zaradi prejetih šestih 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 – 2,  18. krog,  16. in 17. 05.2009 
 

NK Marjeta : Miklavž 
K - 319/0809 
 
Ekipo Marjeta 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 - 320/0809 
 
Izključenega igralca LEPEJ Damjan, NK Miklavž, št. 3045, se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat brezobzirna igra) in žalitev ter 
groženj sodniku med in po tekmi, 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 delegata in sodnika iz katerega izhaja, 
da igralec igrišča ni zapustil športno in je z grožnjami sodniku nadaljeval tudi po 
koncu tekme. 
 
 

Mladina,  22. krog,  16. in 17. 05.2009 
 

NK Radvanje : Paloma/Jurovski dol  
 
K – 321/0809 
 
 
Ekipa Paloma/Jurovski dol, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor 
(na tekmi je bilo prisotnih samo 10 igralcev), prekršek po 24. čl. v zvezi z 8, čl. DP 
kaznuje z denarno kaznijo v višini 83 €. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost, št. K – 252/0809. 
 
 

NK Vratko Dogoše : Marles hiše  
 
K – 322/0809 
 
Izključenega igralca MLAKER Dejan, Marles hiše, št. 52756, se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za dosego zadetka, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. 
čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi 
 
 

NK Fužinar : AJM Kungota 
K – 323/0809 
 
Izključenega igralca KRESNIK Nejca, Fužinar, št. 56493, se zaradi nasilnega 
starta od zadaj (od zadaj z nogami brcnil nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl. 
in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) 
zaporednih tekmah.  
 
 

Starejši dečki - 1,  18. krog,  13.05.2009 
 

NK Železničar MB : Tezno MB 
K - 324/0809 
 
Sodnika BOMBAČ Mitja, se v skladu z 28. čl. DP in na podlagi poročila o tekmi, 
preda v disciplinski postopek MDNS, zaradi suma storitve prekrška po 23.čl. DP, ker 
ni prišel na tekmo in ni opravičil izostanka s čemer ni izpolnil obveznosti do MNZM.  

 
 
 



  
                                                                  

NK Koroške gradnje : Malečnik 
 
 
K – 325/0809 
 
 
Izključenega igralca NIGERL Tim, Malečnik, št. 69346, se zaradi nasilnega 
obnašanja (ko se ni boril za žogo je v telo 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 (4-1=3). 
 
 
 

Starejši dečki - 1,  19. krog,  16.05.2009 
 

NK Malečnik : Peca 
K – 326/0809 
 
Izključenega igralca MRKAČ Robi, Malečnik, št. 80207, se zaradi nasilnega 
obnašanja (ko se ni boril za žogo je v telo 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.  
 
 
 

 
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 
 


