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Maribor, 22. 11. 2012 

 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 13. krog, 17. 11. 2012 

NK DTV Partizan Fram : S Rojko Dobrovce 
K 149/1213 

NK DTV Partizan Fram, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. 

člena DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € 

denarne kazni. 

NK Kungota : AquaSystems Dogoše 

 

K 150/1213 

 

Igralec Kokol Sebastjan, NK Kungota, je bil izključen zaradi udarjanja nasprotnega igralca, 

kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na treh (3) prvenstvenih tekmah. 

V 82. minuti je po prekršku za njegovo ekipo z dlanmi v predel prsi udaril nasprotnega 

igralca. Udarec je bil tako močan, da je bila potrebna pomoč, izključeni pa je igrišče zapustil 

takoj.  

 

K 151/1213 

 

Igralec Malek Gregor, NK Kungota, je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 

zadetka, prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) prvenstveni tekmi. 

 

K /1213 

NK Kungota, je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. Na 

podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € denarne kazni. 
 
 

 

 



Člani 1, 12. krog, 10. 11. 2012 

NK ZU-VIL Brunšvik : AquaSystems Dogoše 

ZVEZA: K 147/1213 

 

Uradna oseba Božo Lešnik, NK AquaSystems, ki je bil na tekmi v zapisnik vpisan v vlogi 

trenerja, je bil neopravičeno odsoten s tekme, kar je prekršek po 24. členu DP, se na podlagi 

8. člena DP kaznuje z opominom.  

Na podlagi 29. člena DP je bil se uveden disciplinski postopek zoper Lešnik Boža, sicer 

trenerja NK AquaSystems, zaradi suma neopravičenega izostanka s tekme. Med postopkom  

je bilo ugotovljeno, da izostanka s tekme ni predhodno opravičil, prav tako pa odsotnosti ni 

pojasnil predstavnik ekipe, iz zagovora pa izhaja, da je zbolel med potjo na tekmo, kar bi 

lahko pred začetkom tekme sporočil predstavnik, po tekmi pa bi lahko odsotni trener poslal 

ustrezno opravičilo, vendar tega ni storil nihče.  

Pri izreku kazni je bil upoštevan zagovor na poziv disciplinskega sodnika. 

 

Mladina, 11. krog, 11. in 18. 11. 2012 

NK Marles hiše : Radlje  
K  152/1213 

 

NK Radlje, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (nastopanja z 9 igralci), 

kar je prekršek po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 

Na tekmi je NK Radlje dol nastopil z devetimi igralci. 

NK Kovinar Tezno : Jurovski dol  
K 153/1213 

 

Na podlagi 29. člena DP se uvede disciplinski postopek zoper Maria Jarca, sicer delegata, 

zaradi suma neopravičenega izostanka s tekme, kar je prekršek po 24. čl. DP, kar je storil s 

tem, ko ni bil navzoč na tekmi.  

 

V tej povezavi lahko prijavljeni v roku 24 ur poda zagovor.  

 

Mlajši dečki A+B, 9. krog 

NŠ NK Maribor : Korotan Prevalje 

K 154 /1213 

 

Ekipo NK Korotan/Prevalje  se zaradi neopravičenega izostanka s tekme mlajših dečkov, 

prekršek se po 25 čl., 2. odstavku 31.čl. in v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 

kaznijo 120 €.  

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in mora biti 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 /39. 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 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 


