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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 29.08. 2008  
 
 
 

Pokal,  1. krog,  27.08.2008 
 
 
 

NK Korotan : NK Rače 
 

K – 021/0809 
 
Izključenega igralca ŽMEGAČ Tadeja NK Rače št. 47649, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2- javni opomin (igranje z roko 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 – 022/0809 
 
Izključenega igralca BEZJAK Aleksandra NK Rače št. 42195, 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.  
 
 
K – 023/0809 
 
Ekipo NK Rače se zaradi prejetih  dveh (2) rdečih kartonov na eni članski pokalni 
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. 
 
 
 
 
 



  
                                                                  

 
Člani 1,  1. krog,  27.08.2008 

 
 

NK Brunšvik : NK Jurovski dol 
 
K – 024/0809 
 
Izključenega igralca VERBOŠT Gorazda NK Jurovski dol št. 36159, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2-javni opomin (ugovarjanja in nešportnega vedenja), 
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 o izključitvi iz katerega izhaja, da je 
nešportno zapustil igrišče, saj je po izključitvi žalil sodnika. 
 
K – 025/0809 
 
Izključenega igralca SATLER Aleša NK Jurovski dol, št. 36681, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2- javni opomin (ugovarjanja in vlečenja), prekršek po 18. 
čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 
K – 026/0809 
 
Ekipo NK JUROVSKI DOL se zaradi 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. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 
dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 

NK Duplek : NK Lenart 
 
 
K – 027/0809 
 
Izključenega igralca MULEC Marka NK Duplek št. 46142,se zaradi 
ponovljenega prekrška 2- javni opomin (brezobzirne igre in nešportnega 
obnašanja), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 
 
K – 028/0809 
 
Izključenega igralca DAMIŠ Jerneja NK Lenart, št. 38899 se zaradi 
ponovljenega prekrška 2- javni opomin (brezobzirne igre in nešportnega 
obnašanja), prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 
 



  
                                                                  

 
K – 029/0809 
 
Ekipo NK Duplek se zaradi prejetih  sedmih (7) rumenih kartonov in enega (1) 
rdečega kartona na eni članski tekmi, prekršek po 22. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP, 
kaznuje z denarno kaznijo v višini  70,00 EUR. Kazen se mora glede na 12. čl. 
DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
K – 030/0809 
 
Ekipo NK Lenart se zaradi prejetih  petih (5) rumenih kartonov in enega  (1) 
rdečega kartona 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. 
 
 

Člani 2,  1. krog,  27.08.2008 
 
 
K – 031/0809 
 
Izključenega igralca GORNIK Janeza NK Jakob št. 37040, se zaradi žalitve 
sodnika med tekmo, prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
 
K- 032/0809 
 
Igralca Gojčič Žana, NK Rače , št. 51781 se zaradi nastopanja kljub prepovedi, 
prekršek po 18. čl. DP v zvezi z  8., 9., 20. in 21. čl. DP, kaznuje s prepovedajo 
nastopanja še na dveh (2) zaporednih tekmah. (1+2=3) 
 
 
K – 033/0809 
 
Ekipo NK Rače se zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopanja ,   
prekršek se po 20.,  21. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo v 
višini  83,00 EUR. 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 
 
 
 


