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SKLEPI   

namestnika disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 19 krog, 26., 27. 4. 2011 

 

 

NK Jurovski dol  :  Tezno MB 

K - 302/1011 

 

Izključenega igralca Durakovič Alena, NK Tezno MB, zaradi nasilnega obnašanja  

( ko je imel žogo v posesti , je pri zagraditvi z  komolcem  med igro  udaril v obraz 

nasprotnega igralca in povračilnega udarca z pestjo v predel obraza tako, da je igralec padel 

po tleh, vendar brez vidnih posledic na obrazu), prekršek se po18. čl., v skladu z 8.  in 9. čl. 

DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na šestih (6) zaporednih tekmah. 

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerega izhaja, da igralec 

igrišča ni zapustil športno. 

 

 

K - 303/1011 

 

Izključenega igralca Sagadin Aljaţa, NK Jurovski dol, se zaradi udarjanja (z odprto dlanjo 

namerno udaril v predel vratu  nasprotnega igralca, ki je storil prekršek nad njim), 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 olajševalna okoliščina, saj je bil prekršek storjen kot 

spontana reakcija igralca na nešporten prekršek, ki ga je nasprotnik storil nad njim. 

 

 

K - 304/1011 

 

Izključenega igralca Brumec Ţan, NK Tezno MB se zaradi nasilne igre – udarjanja (med 

prekinitvijo je z roko močno udaril v trebuh  nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v 

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

 

 

K – 305/1011 

 

Ekipo Jurovski dol se zaradi prejetih petih rumenih in enega rdečega kartona na članski 

tekmi, prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62€. 

 



 

 

 

K – 306/1011 

 

Ekipo Tezno MB se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 

čl., v skladu z 8.čl. in 12. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

 

NK Vratko Dogoše :  Gostilna Lobnik Slivnica 

 

K – 307/1011 

 

Izključenega igralca Auda Andreja, NK Gostilna Lobnik Slivnica, se zaradi ponovljenega 

prekrška – 2 x javni opomin (protestiranje, spotikanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. 

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

 

 

NK Radlje : Starše 

 

K – 308/1011 

 

Ekipo Radlje se zaradi neizpolnjevanja obveznosti - niso imeli priponk na članski tekmi, 

prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 

K – 309/1011 

 

Ekipo Starše se zaradi neizpolnjevanja obveznosti - niso imeli priponk na članski tekmi, 

prekršek se po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z opominom. 

 

 

 

Kadeti, 19. krog, 27. 4. 2011 

 

NK Radlje : Peca 

K – 310/1011 

 

Izključenega igralca Srebotnik Primoţa, NK Peca, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (vlečenje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) zaporedni  tekmi 
 

 

Kadeti, 17. krog, 16. 4. 2011 

 

NK Radlje : Brunšvik 

 

K - 291/1011 

 

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

igralca Pisnik Matevţa, NK Radlje, zaradi suma storitve prekrška po 18. čl. DP, ker naj bi 

udaril nasprotnega igralca. Zadeva še ni zaključena, zato je igralec  po 33. členu DP MNZM 

še v suspenzu. 

 



 

 

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

 

NK Rače : Ekosystem Pesnica 
 

ZVEZA K – 289/1011 

 

V skladu s 36. čl. DP v povezavi s sklepom disciplinskega sodnika o uvedbi disciplinskega 

postopka zoper 

Janeţič Matica, NK Ekosystem Pesnica , izdajam sklep, za prekršek po 18. čl. DP  zaradi 

ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (ugovarjanje, brezobzirna igra) v skladu z 8. in 9. 

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

 

Kazen je igralec prestal v 16. krogu. 

 

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

 

 

ZVEZA K -301/1011 
 

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

disciplinskega postopka zoper NK Marles hiše, izdajam sklep s katerim se disciplinski 

postopek zoper NK Marles hiše 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. 

 

      

SKLEP O SUSPENZU 

 

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/. 

 

Namestnik disciplinskega sodnika 

Boris TOPLAK, l.r. 


