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Maribor, 24. 4. 2011 

 
SKLEPI   

namestnika disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 18 krog, 23 4. 2011 

 

NK Železničar MB : Partizan Fram 

K – 292/1011 

 

Izključenega igralca Topolovec Smiljan, NK Partizan Fram, 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. 

 

NK Duplek : S. Rojko Dobrovce 

K - 293/1011 

 

Ekipo NK S. Rojko Dobrovci se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, 

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

 

NK Pobrežje Gradis : Jurovski dol 

 

K - 294/1011 

 

Ekipo Jurovski  dol 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 opominom. 

 

NK Tezno MB: Rače   

 

K – 295/1011 

 

Delegata ŠUPUT Bogdana se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZM (neopravičen 

izostanek), prekršek se po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

opravljanja vseh funkcij za dobo enega meseca (do 25. 5. 2011). 
 

 

Člani 2, 16. krog,  23. 4. 2011 

 

 

NK Korotan : Prepolje  

K -296/1011 

 

Ekipo Korotan se zaradi slabe organizacije tekme (ni bilo zadostnega števila rediteljev) 



 

 

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

 

NK Atleti&CO : Peca 2 

 

K – 297/1011 

 

Izključenega igralca Voh Bojana, NK Peca 2 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. 

 

 

Mladina, 14. krog, 23. 4. 2011 

 

NK Jurovski dol : Gostišče pri Antonu 

K - 298/1011 

 

Izključenega igralca Vogrin Davida, NK Gostišče pri Antonu se zaradi nasilne igre 

(grobega odrivanja z  roko v predel prsnega koša), 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, saj je bil prekršek storjen kot reakcija 

na provokacijo nasprotnega igralca.  

 

 

 

Kadeti, 17. krog, 20. 4. 2011 

 

NK Pobrežje Gradis : Peca 

K - 299/1011 

 

Izključenega igralca Zejnič Vladota, NK Pobreţje Gradis,  se zaradi nešportnega vedenja, 

(rahlo odrinil in grozil nasprotnemu igralcu),prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana oteževalna okoliščina, saj je izključeni igralec zmerjal 

delegata in nešportno zapustil igrišče.  

 

 

 

Starejši dečki, 16. krog, 23. 4. 2011 

 

NK Železničar MB : Marles hiše 

 

K - 300/1011 

 

Na podlagi zapisnika o tekmi se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper 

igralca Krasniqi Altin, NK Ţelezničar MB , zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP. 

 

V tej povezavi mora sodnik podati podrobno poročilo do 28. 4. 2011. Pojasniti je potrebno 

okoliščine storitve prekrška, kar je imelo za posledico izključitev. 



 

 

Izključeni igralec oz njegov klub ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati 

pisni zagovor. 

 

 

K - 301/1011 
 

Na podlagi zapisnika o tekmi se v skladu z 28. čl. DP uvede disciplinski postopek zoper 

NK Marles hiše, zaradi suma storitve prekrška po 24. čl. DP, ker obstaja sum, da na tekmi 

niso imeli uradnih oseb (v zapisnik ni vpisan predstavnik kluba in trener). 

 

V tej povezavi mora sodnik podati podrobno poročilo do 28. 4. 2011. Pojasniti je potrebno ali 

so bile uradne osebe NK Marles hiše na tekmi oziroma zakaj niso vpisane v zapisnik. 

NK Marles hiše ima v skladu s 30. členom DP pravico v roku 24 ur podati pisni zagovor. 

 

 

Starejši dečki, 15. krog, 16. 4. 2011 

 

 

ZVEZA K -288/1011 
 

Na podlagi 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

postopka zoper NK Paloma, izdajam sklep s katerim se disciplinski postopek zoper NK 

Palomo ustavi. 

Postopek se ustavi zato, ker je iz pisnega zagovora, ki ga je podala ekipa NK Palomo ugotovljeno, 

da je prišlo do napake pri vnosu podatkov v računalnik. 
 

 

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 

 

 

 

 

                                                                                                                       Boris Toplak, l.r. 

Namestnik disciplinskega sodnika 
 


