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Maribor, 15. 5. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 2, 21. krog, 12. – 13. 5.  2012 
 

NK Gostišče pri Antonu : Radvanje 

K - 318/1112 

 

Izključenega igralca Perša Ervin, NK Gostišče pri Antonu, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka (V 42. minuti je s prekrškom preprečil dosego zadetka), prekršek 

po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 

tekmi.  

 

K - 319/1112 

 

Izključenega igralca Ploj David, NK Gostišče pri Antonu, se zaradi nasilne igre (v 88. 

minuti je med prekinitvijo nasilno odrinil nasprotnega igralca, ki ga je pred tem udaril v prsi), 

prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 

zaporednih tekmah.  

 

K -320/1112 

 

Ekipo NK Gostišče pri Antonu se zaradi dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 

22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

K - 321/1112 

 

Izključenega igralca Tomažič Jure, NK Radvanje, se zaradi uadarjanja (v 88. minuti je 

med prekinitvijo z roko močno udaril v prsi nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v skladu 

z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  

 

NK ZU-VIL Brunšvik : Rošnja Loka 

K - 322/1112 

 

Funkcionar Kladnik Alojz, ki je delegat, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ 

Maribor (ni prišel na tekmo in opravil nalog delegata), za prekršek po 23. čl. DP v skladu z 8. 

in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo opravljanja funkcij za dobo enega (1) meseca, t. j. do 

12. 6. 2012.  

 

 

 



Člani 1, 19. krog, 28. – 29. 4.  2012 

 

NK Starše : Rače 

ZVEZA 

K - 301/1112 

 

Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

postopka zoper prijavljenega igralca Jeranovič Sebastijan, NK Rače, izdajam sklep s 

katerim določam nov datum za razpisno ustno obravnavo in sicer bo ustna obravnava v sredo, 

23. 5. 2012, ob 15.45 uri. Sodniki in igralec so prejeli  novo vabilo na obravnavo po e-pošti, 

11. 5. 2012. 

 

Prav tako na podlagi pisnega pojasnila glavnega sodnika sklep popravljam, tako, da pravilno 

glasi, da svojih obveznosti do MNZ Maribor nista izpolnila pomočnika glavnega sodnika.  

 

V kolikor se vabljeni ne bodo udeležili ustne obravnave, bo izdan sklep brez dodatno 

izvedenih dokazov oziroma njihove navzočnosti.  

 

Mladina, 18 krog, 12. - 13. 5. 2012 

 

NK Korotan/Prevalje : Fram/Rače 

K - 323/1112 

 

Izključenega igralca Pignar Jure, NK Fram/Rače se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (spotikanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK Gostišče pri Antonu : Paloma 

K - 324/1112 

 

Ekipo NK Paloma se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (Nastopili smo z 

8. igralci), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom.  

 

Kadeti, 17 krog, 9. 5. 2012 

 

NK Jurovski dol : Lenrat 

 

K - 325/1112 

 

Ekipo NK Jurovski dol se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (Nastopili 

samo z 9. igralci), prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 

 

Mlajši dečki A-1, 15 krog, 13. 5. 2012 

 

NK Peca : Radvanje 

K - 326/1112 

 

Ekipo NK Radvanje se zaradi neopravičenega izostanka s tekme, prekršek po 24 čl., v 

skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 120 €.  

 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

SKLEP O SUSPENZU 

 

 

Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor navedenim 

klubom izreče suspenz: 

 

NK MALEČNIK 

NK POBREŽJE 

NK PREVALJE 

NK RAČE 

NK SLOVENJ GRADEC 

NK ŠENTILJ 

 

Suspenz dobi pravno veljavo sredo, 23. 5. 2012,  in na osnovi 35. čl. DP ugasne šele, ko 

suspendirana ekipa dokaže, da je svoje finančne obveznosti poravna. Proti sklepu o suspenzu 

pritožba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 

 


