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SKLEPI namestnika disciplinskega sodnika, z dne 05. 05. 2010 

 
 

Člani – 1, 21. krog, 01. – 02. 5. 2010 
 
 

NK Radlje : NK Brunšvik 
 

K – 321/0910 
 
Delegat  VIDOVIČ Ervin je dovolil, da je na klopi pomočnik trenerja pri NK 
Brunšviku, čeprav nima licence. Funkcionar je opravil v tem letu šolanje, nima pa 
potrjene licence, kar je dovoljenje za opravljanje trenerskega dela, prekrški se po  
23. čl., v skladu z 8.  in 10. čl. DP  kaznuje z opravljanjem vseh funkcij za 
obdobje enega meseca (1), to je do 02. 06. 2010. 
 
 

NK S. Rojko Dobrovce : NK Lenart 
 
K – 322/0910 
 
Izključenega igralca MUDRI Mario, NK S. Rojko Dobrovce , št. 2430, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (namerno igranje z roko, 
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 Starše : NK Marles hiše 
 
K – 323/0910 
 
 
Ekipo NK Starše se zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek se po 
22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €.  
 
 
 
 



  
                                                                  

Člani - 2, 17. krog, 30.4. – 02.5.  2010 
 

NK A.B.T. Miklavž : NK Rače 
 
K - 324/0910 
 
 
Ekipo NK A.B.T. Miklavž se zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €.  
 
K - 325/0910 
 
Ekipo NK Rače se zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 
čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €.  
 

 
NK Korotan Vzajemna : NK Rošnja Loka 

 
K - 326/0910 
 
Ekipo NK Korotan Vzajemna se zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, 
prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41 €.  
 

 
NK Šentilj : NK Akumulator 

 
K - 327/0910  
 
Izključenega   igralca   Marmarac Sadmir, NK Akumulator,   št.   38883,  se   
zaradi   nasilne   igre   (namernega udarjanja nasprotnega igralca z nogo po nogi ,   
ko   se   nista   borila   za   žogo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP,  
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
 

Mladina, 17. krog, 01.5. 2010 
 
 

NK Jurovski dol : NK Gostišče pri Antonu 
 
K - 328/0910  
 
Izključenega igralca VRŠIČ Timotej, NK Gostišče pri Antonu , št. 55803, se 
zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (protestiranje in ugovarjanje)              
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: nešportni odhod z igrišča 
ter žaljenje glavnega sodnika in nasprotne igralce (KO TE JEBE SUDIJA, KMETI 
PROKLETI,..) 
 



  
                                                                  

 
K - 329/0910  
 
Izključenega   igralca   VOGRIN Denis, NK Gostišče pri Antonu,   št.   59238,  
se   zaradi   nasilne   igre   (namernega udarjanja nasprotnega igralca z nogo po 
nogi ,   ko   se   nista borila za  žogo), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP,  
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 
 
 
K - 330/0910  
 
Ekipo NK Gostišče pri Antonu se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na 
mladinski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP 
kaznuje z denarno kaznijo 31,00 EUR.  
 
 
K - 331/0910  
 
 
Zoper   delegata   SPREČO Mohamed,   se   zaradi   neizpolnjevanja   obveznosti   
do   MNZ Maribor    (ne prihoda    na  tekmo),    prekršek   po  23.  čl.  DP, uvede      
disciplinski postopek. Delegat je dolžan do petka, 07.05.2010 na MNZ Maribor 
dostaviti pisno pojasnilo oziroma zagovor. 
 
 

Starejši dečki - 2, 17. krog, 01. 5.  2010 
 
 

NK Malečnik : NK Korotan/Akumulator 
 

K – 332/0910 
 
Izključenega igralca  KUNC Jure, NK Korotan/Akumulator , št. 87952, 
se zaradi prekrška v čisti   situaciji   za   gol,   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. 
 
 

Namestnik disciplinskega sodnika                           
                 Boris TOPLAK, l.r. 


