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SKLEPI namestnika disciplinskega sodnika, z dne 29. 9. 2010 

Člani - 1, 6. krog, 24. 9. 2010 

NK Tezno : Jurovski dol  

K - 52/1011 

Izključenega igralca NABERNIK Jure, NK Tezno, št. 10958 se zaradi napada na sodnika (z roko 
prijel za roko sodnika in ga rahlo odrinil, ko ga je sodnik izključil z redečim kartonom), mu grozil in 
žalil ter ni hotel zapustiti igrišča. Ponovni fizični kontakt z glavni sodnikom so preprečili soigralci, ki  
so tudi poskrbeli, da je omenjeni igralec zapustil ograjen del igrišča. Prekršek se po 18. čl., v skladu z 
8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja za čas sedem (7) mesecev, t.j. do 26. 4. 2011 

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina: igralec je upošteval  19. čl. DP MNZM in 
podal pisno opravičilo. 
 

K – 53/1011 

Izključenega igralca RADIN MAČUKAT Mišel, NK Tezno, št. 10956 se zaradi nasilne igre (s 
komolcem srednje močno udari nasprotnika v predel obraza, ko se nista borila za žogo) in po 
izključitvi z negodovanjem zapusti igrišče, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8.in 9. čl. DP, kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh(3) zaporednih tekmah. 

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina: igralec je upošteval  19. čl. DP MNZM in 
podal pisno obrazložitev. 

K – 54/1011 

Ekipo NK Tezno se zaradi prejetih šestih rumenih in dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek 
po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 103 €. 
 

K – 55/1011 

Na podlagi poročila pomočnika sodnika in delegata se uvede disciplinski postopek proti NK Tezno 
zaradi slabe organizacije tekme - mrzla voda za sodnike in nešportnega obnašanja navijačev (metali 
kamenje proti pomočniku sodnika). Na podlagi 30. čl. DP ima imenovani pravico v roku 24 ur od 
prejema tega obvestila podati pisni zagovor glede očitane kršitve. Če imenovani navedene pravice ne 
bo izkoristil, se bo postopek vodil in zaključil brez njegovega zagovora. Šteje se, da je zagovor podan 
pravočasno, če bo iz pisemske pošiljke razvidno, da je bila oddana na pošto najpozneje 30.09.2010. 



 
K – 56/1011 

Ekipo NK Jurovski dol se zaradi prejetih šestih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 
čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 
 

Pobrežje Gradis : S. Rojko Dobrovce  

K – 57/1011 

Izključenega igralca GAJIĆ Goran, Pobrežje Gradis, št. 38514, ponovljenega prekrška – 2 x javni 
opomin (brezobzirna igra in nešportno vedenje) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP     
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

K – 58/1011 

Ekipo NK Pobrežje Gradis se zaradi prejetih petih rumenih in enega rdečega kartona na članski 
tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 
 
 
K – 59/1011 

Ekipo NK S. Rojko Dobrovce se zaradi prejetih šestih  rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek 
po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 

 

Železničar MB : Rače  

K – 60/1011 

Izključenega igralca KRČO Borislav, Rače, št. 42514, ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin 
(brezobzirna igra ) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP  kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni  tekmi. 

 
Člani 2, 5. krog, 25. 9. 2010 

 

Fužinar : Gostišče pri Antonu 

K – 61/1011 

Izključenega igralca KRAJNC Rado,Gostišče pri Antonu, št. 90999 se zaradi prekrška v čisti 
situaciji za dosego zadetka, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

 



Šentilj : Akumulator 

K – 62/1011 

Ekipo NK Akumulator  se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 
čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 

Atleti&CO Maribor : Maribor 2010  

K – 63/1011 

Izključenega igralca REPOLUSK Metod, Maribor 2010, št. 185, ponovljenega prekrška – 2 x javni 
opomin (brezobzirna igra ) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP     kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

Mladina, 5. krog, 25. 9. 2010 

 
Marles hiše: Duplek 

K – 64/1011 

Izključenega igralca ŠTAMPAR Luka, Marles hiše, št. 82059, ponovljenega prekrška – 2 x javni 
opomin (brezobzirna igra ) prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP  kaznuje s prepovedjo 
nastopanja na eni (1) zaporedni  tekmi. 

Kadeti, 5. krog,  18.09.2010, 6. krog, 25. 9. 2010 

Starše : Brunšvik 

K – 65/1011 

Ekipo NK Starše se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM (ni dostavil zapisnika s podpisi 
uradnih oseb), prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP, kaznuje z opominom. 

Malečnik : Pobrežje Gradis 

K – 66/1011 

Izključenega igralca FRANGEŽ Nik,Pobrežje Gradis, št. 90180 se zaradi prekrška v čisti situaciji 
za dosego zadetka, prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 
eni (1) zaporedni tekmi. 

 

Starejši dečki, 5. krog, 25. 9. 2010 

Rače : Slivnica 

K – 67/1011 

Ekipo NK Rače se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (tekmo pričeli in končali z 
desetimi (10) igralci), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 
 



 
Železničar MB : Koroške gradnje 

K – 68/1011 

Ekipo NK Železničar MB se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM (ni dostavil zapisnika s 
podpisi uradnih oseb), prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP, kaznuje z opominom. 

Mlajši dečki A-1, 4. krog, 26. 9. 2010 

Brunšvik : Duplek 

K – 69/1011 
 
Ekipo NK Duplek se zaradi kršenja 23. čl. TP MNZM ( MURŠEC Gašper, ki na dan tekme še ni 
dopolnil 10 let), se po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 
 

 

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. 

 

Namestnik disciplinskega sodnika                           

             Boris TOPLAK, l.r. 

 


