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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 26.09.2008  
 
 
 

POPRAVEK  -  Člani 1,  5. krog,  20 in 21.09.2008 
 
 
 

NK Pobrežje Gradis : NK Radlje 
 

POPRAVEK SKLEPA: 
 
»K - 095/0809, z dne 24.09.2008 
 
Izključenega igralca KRANER Roberta NK Pobrežje Gradis št. 2218, se zaradi 
udarjanja (z nogo v nogo brcnil nasprotnega 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 treh (3) zaporednih tekmah.« 
 
SE POPRAVI IN GLASI: 
 
Izključenega igralca KRANER Roberta NK Pobrežje Gradis, št. 2218, se 
zaradi nasilne igre (namerno vrgel žogo v hrbet nasprotnega igralca), 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 je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata o izključitvi ter 
pojasnilo igralca iz česar izhajajo olajševalne okoliščine, saj je prekršek storil kot 
spontano reakcijo na prekršek, ki ga je pred tem nad njim storil nasprotnik. 
 
Za napako pri izdaji prvotnega sklepa se igralcu opravičujem! 

 
 
 
 
 



  
                                                                  

Člani ,  Pokal 2. krog,  24.09.2008 
 

NK Duplek : NK Radlje 
 

K - 111/0809 
 
Uvede se disciplinski postopek zoper NK Duplek, v skladu z 28 čl. DP na 
podlagi Poročila delegata, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker so slabo 
organizirali tekmo, saj je bil prisoten samo en redar, pot za igralce in uradne osebe 
od igrišča do garderob pa ni bila ustrezno zavarovana ter zaradi suma nešportnega 
obnašanja igralca Rajka PRELECA do sodnice.  
 
V tej povezavi morajo sodniki podati podrobno poročilo o dogajanju do 28.09.2008 
in ga v pisni obliki dostaviti na MNZ Maribor.  
 
NK Duplek ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor.  

 
 

K - 112/0809 
 
Ekipo NK Radlje, se zaradi prepozno oddanih izkaznic pred tekmo, prekršek po 24. 
čl. v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z opominom. 
 
 

NK Gostilna Lobnik Slivnica : NK Jurovski dol 
 

K – 113/0809 
 
Izključenega igralca TURK Armanda NK Gostilna Lobnik Slivnica, št. 34330, 
se zaradi ponovljenega prekrška 2-javni opomin (ugovarjanja in brezobzirne igre), 
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 sodnikov iz katerih 
izhaja, da igralec ni hotel takoj zapustiti igrišča in je žalil ter grozil sodniku. 
Ko je igrišče naposled zapustil se je čez čas vrnil in usedel na klop za 
rezervne igralce ter žalil prvega pomočnika sodnika. Zaradi tega je moral 
glavni sodnik tekmo prekiniti, da se je izključeni igralec odstranil.  

 
K - 114/0809 
 
Ekipo NK Jurovski dol, se zaradi prepozno oddanih izkaznic pred tekmo, prekršek 
po 24. čl. v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z opominom. 

 
 
 
 
 



  
                                                                  

Mladina ,  Pokal 2. krog,  24.09.2008 
 
 

NK Akumulator Prevalje : NK Nissan F. Jarenina 
 
 

K – 115/0809 
 
 

Izključenega igralca LESKOVEC Domena, NK Akumulator/Prevalje, št. 
75461, se zaradi prekrška v čisti situaciji za zadetek, prekršek po 18. čl. DP, v 
zvezi z 8. in 9. čl DP, kaznuje s kaznijo prepovedi nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi . 
 

Mlajši cicibani ,  2. krog,  22.09.2008 
 
 

NK Radlje : DNŠ Prevalje 
 
 

K - 116/0809 
 
 
NK Radlje se zaradi igranja igralca ŠIROVNIK Primoža, ki je prestar za nastopanje 
v tej starostni kategoriji (ni imel pravice nastopa na tekmi), prekršek po 24. čl. DP v 
zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z  opominom.  

 
 

NK Varkos Pesnica : NK Pohorje 
K -117/0809 
 
 
NK Pohorje se zaradi igranja igralca ŠKOF Luka, ki je prestar za nastopanje v tej 
starostni kategoriji (ni imel pravice nastopa na tekmi) , prekršek po 24. čl. DP v 
zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z  opominom.  

 
 

NK Marjeta : NK Jarenina 
 
K - 118/0809 
 
NK Marjeta, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor v zvezi z 
organizacijo tekme (niso napisali ustreznega zapisnika in ga niso pravilno poslali na 
MNZ Maribor v elektronski obliki), prekršek po 24. čl. v zvezi z 8. čl. DP, kaznuje z 
opominom.  
 
 
 



  
                                                                  

Mladina, preložena tekma,  24.09.2008 
 

NK Limbuš Pekre : NK AJM Kungota 
 
K – 119/0809 
 
Izključenega igralca MLAKAR Dejana NK Limbu Pekre, št. 52756, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (spotikanje in ugovarjanje), 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 je bilo upoštevano poročilo delegata in sodnikov iz katerih izhaja, da 
igralec zapustil igrišče nešportno. 
 

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 
 
 
 


