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SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

 

Člani 1, 25. krog,  4. 6. 2011 

 

 

NK Duplek : Tezno MB 

K - 374/1011 

 

Ekipo NK Duplek se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (na tekmi ni bilo 

trenerja) prekršek se po 24. čl. v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 

NK Gostilna Lobnik Slivnica : Železničar MB 

 

K - 375/1011 

 

Izključenega igralca Rezar Marko, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi prekrška v 

čisti situaciji za dosego zadetka, (V 43. minuti je kot zadnji igralec storil prekršek nad 

igralcem, ki je bil v situaciji za dosego zadetka), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

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

 

NK Radlje : AJM Kungota 

K -376/1011 

 

Izključenega igralca Leskovar Primož, NK AJM Kungota, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra), prekršek se po 18. čl., v skladu 

z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

NK Vratko Dogoše : Partizan Fram 

K – 377/1011 

 

Izključenega igralca Debevec Aljoša, NK Partizan Fram, se zaradi žalitev in grožnje 

sodniku, (V 44. minuti je sodnika žalil in mu dejal, da bo še videl), prekršek se po 18. čl., v 

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

 

 

 



Člani 2, 22. krog,  4. 6. 2011 

 

 

NK Korotan : Dela Ž Jakob 

K – 378/1011 

 

Ekipo NK Jakob se zaradi neopravičenega izostanka s tekme članske ekipe, prekršek se po 

24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 200 €. 

 

 

Kadeti, 25. krog, 4. - 5.  6. 2011 

 

NK Starše : Radlje 

 

K – 379/1011 

 

Izključenega igralca Pajtler Žan, NK Radlje, 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 eni (1) zaporedni tekmi in nešportnega vedenja ob 

izključitvi in po končani tekmi, prekršek po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah, na podlagi 5. člena se izreče enotna 

kazen prepoved nastopanja na štirih (4) zaporednih tekmah. 

 

Miklavž/Dobrovce : Malečnik 

K - 380/1011 

 

Izključenega igralca Komperšak Gregor, NK Malečnik, 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. 

 

AJM Kungota : NK Pobrežje Gradis 

K - 381/1011 

 

Izključenega igralca Bislimi Ramadani, NK Pobrežje Gradis 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. 

 

 

Starejši dečki, 22. krog, 4. 6. 2011 

 

NK Slivnica : Pohorje 

K - 382/1011 

 

Na podlagi pisne prijave sodnika se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper 

igralca Pintarič Dejan, NK Pohorje, zaradi suma storitve prekrška po 22. čl. DP, ker naj bi 

po končani tekmi pristopil do glavnega sodnika in ga pljunil.  

 

Prijavljeni igralec oziroma njegov zastopnik ima v skladu s 30. čl. DP pravico v roku 24 ur 

podati pisni zagovor.  

 

 

 



NK Koroške gradnje : Tezno MB  

 

K - 383/1011 

 

Funkcionar Alfonz Horvatič, ki je bil trener NK Tezno se zaradi neizpolnjevanja 

obveznosti (s seboj ni imel identifikacijskega kartončka), zato se prekršek po 23. čl. DP, v 

skladu z 8.čl. DP, kaznuje z opominom. 

 

NK Rače : Železničar 

 

K – 384/1011 

 

Izključenega igralca Bojkovič Tim, NK Železničar, se zaradi nasilne igre (v 44. minuti je 

po storjenem prekršku z rokami v prsa odrinil nasprotnega igralca) kaznuje za prekršek po 18. 

čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP s prepovedjo nastopanja na dveh (2) zaporednih tekmah. 

 

 

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 

 


