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Maribor, 19. 5. 2011 

 
 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Kadeti, 17., 20. in 22.  krog, 18. 5. 2011 

 

NK Vratko Dogoše : Miklavž/Dobrovce 

K - 338/1011 

 

Izključenega igralca Hižman Žan, Miklavž/Dobrovce, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 

x javni opomin (vlečenje 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 Pobrežje : Radlje 

K - 339/1011 

 

Izključenega igralca Majerič Matic, Pobrežje, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., 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 izključitvi iz katerega izhaja, da si je izključeni 

igralec med zapuščanjem igrišča slekel dres. 

 

K - 340/1011 

 

Izključenega igralca Vadat Mustafa, Pobrežje, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra), prekršek po 18. čl., 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 izključitvi iz katerega izhaja, da si je izključeni 

igralec nešportno zapustil igrišče, ker je nadaljeval z ugovarjanjem sodniku. 

 

K -341/1011 

 

Izključenega igralca Eljvan Mustafa, Pobrežje, se zaradi udarjanja (po prekršku nad njim 

je po roki rahlo udaril nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 

 
Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna okoliščina, ker je prekršek storil kot reakcijo 

na strojen prekršek nad njim.  

 



NK ZU-VIL Brunšvik : AJM Kungota 

K -342/1011 

 

Izključenega igralca Hergan Darko, ZU-VIL Brunšvik, se zaradi udarjanja (z nogo 

namerno udaril vratarja, ko pa se je ta vlegel na tla ga je še brcnil v hrbet), prekršek po 18. čl., 

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

Starejši dečki, 19. krog, 18. 5. 2011 

 

NK Tezno Maribor : Pohorje 

K -343/1011 

 

Izključenega igralca Krope Lenarčič Mitja, Pohorje, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

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

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

 

 

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 se izreče suspenz: 

 

 

NK DUPLEK 

 

(neporavnane sodniške in delegatske takse mladinske tekme, 16. kroga, 8. 5. 2011 in članske 

tekme 22. kroga, 14. 5. 2011) 

 

Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 28. 5. 2011, in na osnovi 35. čl. DP ugasne šele, ko  

 

kaznovani dokaže, da je denarne obveznosti plačal. 

 

Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 

 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 


