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Maribor, 6. 5. 2011 

 
 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 20. krog,  4. 5. 2011  

 

 

NK Kungota : Rače  

 

K - 301/1011 

 

Izključenega igralca Rampre Robi, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

opomin (ugovarjanje in protestiranja) ter žalitev in groženj sodniku (ob izključitvi je žalil 

sodnika, mahal z rokami in mu grozil s fizičnim obračunavanjem), prekršek po 18. čl., v 

skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, da je nešportno zapustil igrišče, se 

odhodu v garderobe vrnil na tribuno in nadaljeval z nešportnim vedenjem in grožnjami 

sodniku. 

 

K – 302/1011 

 

Ekipo NK Kungota se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 

22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €. 

 

 

 

Kadeti, 20. krog, 2. 5. 2011 

 

NK Lenart : Pobrežje 

 

K - 303/1011 

 

Ekipo NK Pobrežje Gradis se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (vpisan 

trener ni bil na tekmi), prekršek se po 24. čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 

v višini 83 €. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost: K – 28/1011. 

 

 



 

Pokal člani, 4. krog, 4. 5. 2011 

 

 

NK Malečnik : Dravograd 

 

K - 304/1011 

 

 

Na podlagi 28. člena DP MNZM se uvede disciplinski postopek zoper izključenega 

igralca Stančič Jerneja, NK Malečnik, zaradi suma storitve hujšega prekrška - nešportnega 

fizičnega kontakta s sodnikom (obstaja sum, da je v situaciji, ko je menil, da bi moral sodnik 

dosoditi kazenski udarec za njegovo ekipo tekel do sodnika, ga z rokami močno odrinil v 

predel prsi, sodnika žalil in mu grozil, da ga bo po tekmi počakal in pretepel). Po vsem 

opisanem je sodnika ponovno, še močneje odrinil v prsa, zaradi česar so ga umirjali tudi 

njegovi soigralci,  
 

Igralec ima pravico v skladu z  30. členom DP podati pismeni zagovor. 

 

V skladu s 33. členom se igralcu izreče suspenz. 

 

K – 305/1011 

 

Ekipo Malečnik se zaradi neizpolnjevanja obveznosti (na tekmi niso imeli trenerja), prekršek 

se po 22 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 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 

 

 

SKLEP O SUSPENZU, 23. 04. 2011 

 

Na podlagi 35. člena DP se izreče suspenz: 

 

 

NŠ NK MARIBOR 

(neporavnane sodniške in delegatske takse s pokalne mladinske tekme,  13. 4. 2011) 

 

Suspenz dobi pravno veljavo v petek, 13. 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/. 

 


