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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 27.08. 2008  
 
 
 

Člani 1,  1. krog,  23.08.2008 
 
 

NK Fužinar : NK Miklavž 
K – 009/0809 
 
NK Fužinar, se zaradi neizpolnejvanja obveznosti do MNZ Maribor (niso poslali 
zapisnika v predpisani elektronski obliki), prekršek sepo 24. čl. DP v zvezi z 8. čl. DP 
kaznuje z opominom.  
 
 

NK Brunšvik : NK Jurovski dol 
 
K – 010/0809 
 
Delegata BEŽIK Mira, se zaradi neizpolnejvanja dolžnosti do MNZ Maribor (ni 
zagotovil izpolnitve in dostave zapisnika, v predpisani elektronski obliki), prekršek 
se po 23. čl. DP v zvezi z 8. čl. DP kaznuje z opominom.  
 
 

NK Dobrovce : NK Rače 
 
K – 011/0809 
 
Delegata PERKO Roberta, se zaradi neizpolnjevanja dolžnosti do MNZ (ni izvedel 
ustreznega postopka za ugotovitev pogojev nastopanja za igralca Gojčič Žana), 
prekršek se po 23. čl. DP v zvezi z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 
 
 



  
                                                                  

NK Korotan : NK Starše 
K – 012/0809 
 
Izključenega igralca SEL Andreja, NK Starše št. 20308, se zaradi prekrška 
nasilne igre (med prerivanjem za žogo je s komolcem v višini ramena zadel 
nasprotnega igralca, ki ni utrpel poškodbe), prekršek se 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 o tekmi iz katerEga izhajajo oljaševalne 
okoliščine (športno zapustil igrišče in se vsem opravičil za prekršek).   
 
 
 

NK Sl. Gradec : NK Železničar 
 

K – 013/0809 
 
Izključenega igralca KNEZ Matjaža, NK Sl. Gradec št. 49689, se zaradi 
prekrška nasilne igre (ko se ni boril ža žogo je nasportnega igralca nasilno udaril v 
telo, ker je pred tem storil prekršek nad njim, nihče pa ni utrpel poškodbe), 
prekršek se po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
 
 
K – 014/0809  
 
Izključenega igralca  KODER Tadeja, NK Železničar št. 42181, se zaradi 
prekrška nasilne igre (ko se je boril za žogo je nasilno igral proti nogam 
nasprotnega igralca, ki zaradi tega ni utrpel posledic), prekršek se po 18. čl. v 
skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih 
tekmah (3 tekme – 1 pokalna (26.08) = prepoved še na dveh (2) zaporednih 
tekmah.) 
 
Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo o tekmi iz katerega izhaja, da igralec ni 
hotel takoj zapustiti igrišča.  
 
 
 
 
K – 015/0809 
 
 
V 44. minuti odstranjenega predstavnika NK Železničar, Pisnik Borisa, se 
zaradi prekrška protestiranja na sodniške odločitve, prekršek se po 23. čl v skladu z 
8. DP, kaznuje z opominom.   
 
 
 



  
                                                                  

 
 
 

Pokal – 1. krog, dne 19.08.2008 
 
 

NK Jurovski dol : NK Jarenina - Šentilj 
 

K- 016/0809 
 
Igralca BEZJAK Damijana, NK Jarenina – Šentilj, št. 3961, se zaradi 
nastopanja kljub prepovedi, prekršek po 18. čl. DP v zvezi z  8., 9., 20. in 21. čl. 
DP, kaznuje s prepovedajo nastopanja na dveh (2) zaporednih pokalnih  
tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana obrazložitev kluba. 
 
K – 017/0809 
 
Ekipo NK Železničar se zaradi prejetih petih rumeni kartonov, zaradi prekrška po 
22. čl. in v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo v višini 41 EUR.  
Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 
35. čl. DP suspendirana. 
 

 
Mlajši dečki »A+B«,  1. krog,  23.08.2008 

 
 

NK Fužinar : NK Maribor 1 
K – 017/0809 
 
NK Fužinar, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (niso poslali 
zapisnika v predpisani elektronski obliki), prekršek po 24. čl. DP v zvezi z 8. čl. DP 
kaznuje z opominom 
 
 
K – 018/0809 
 

NK Železničar Mb : NK Miklavž/Dobrovce 
 

NK Železničar , se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (niso poslali 
zapisnika v predpisani elektronski obliki), prekršek po 24. čl. DP v zvezi z 8. čl. DP 
kaznuje z opominom.  
 
 
K – 019/0809 
 



  
                                                                  

NK STARŠE   se zaradi odstopa od tekmovanja z mladinsko ekipo , prekršek po 24. 
čl. in v skladu z 8. čl. DP,  kaznuje z denarno kaznijo v višini 200 EUR (sklep 
IO, z dne 20.06.07) . Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, 
sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
K – 020/0809 
 
NK DOBROVCE   se zaradi odstopa od tekmovanja z mladinsko ekipo , prekršek po 
24. čl. in v skladu z 8. čl. DP,  kaznuje z denarno kaznijo v višini 200 EUR 
(sklep IO, z dne 20.06.07) . Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 
dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
 

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 
 


