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Maribor, 18. 4. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 17. krog, 14. – 15. 4.  2012 

 
 

NK Jurovski dol : AquaSystem Dogoše 

K -266/1112 

 

Izključenega igralca Klemenčič Domen, NK AquaSystem Dogoše, 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 Korotan : S. Rojko Dobrovce 

K - 267/1112 

 

Izključenega igralca Paradiž Aleš, NK Korotan, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

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

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

NK Radlje : Železničar Maribor 

K - 268/1112 

 

Izključenega igralca Peršon Uroš, NK Železničar Maribor, nasilne igre (v 28. minuti je od 

zadaj s podplati zadel nasprotnega igralca v predel tetive), 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 bilo upoštevano poročilo delegata in sodnika.  

 

 

Člani 2, 17. krog, 14. – 15. 4.  2012 

 

NK Šentilj : Dela Ž. Jakob 

K - 269/1112 

 

Izključenega igralca Maher Gorazd, NK Šentilj, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka, (v 70. minuti s prekrškom preprečil dosego zadetka), prekršek se po 18. čl., v 

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

 

 



K - 270/1112 

 

Ekipo NK Dela Ž. Jakob se zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 

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

 

NK Zu-Vil Brunšvik : Duplek 

K - 271/1112 

 

Izključenega igralca Simonič Domen, NK Duplek, 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. 

 

K - 272/1112 

 

Ekipo NK Duplek se zaradi petih rumenih in enega rdeča kartona na članski tekmi, prekršek 

po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 62 €. 

 

 

NK Gostišče pri Antonu : Prepolje 

K - 273/1112 

 

Izključenega igralca Pučko Danilo, NK Gostišče pri Antonu, se zaradi ponovljenega 

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

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

 

K - 274/1112 

 

Izključenega igralca Hebar Gregor, NK Gostišče pri Antonu, 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. 

 

K - 275/1112 

 

Izključenega igralca Petek Marko, NK Prepolje, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka (v 65. minuti s prekrškom preprečil dosego zadetka), prekršek po 18. čl., v 

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

 

K - 276/1112 

 

Ekipo NK Gostišče pri Antonu se zaradi šestih rumenih kartonov in dveh redečih kartonov 

članski tekmi, prekršek po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 83 €. 

 

K - 277/1112 

 

Ekipo NK Prepolje se zaradi petih rumenih in enega rdečega kartona na članski tekmi, 

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

 

 

 

Mladina, 16 krog, 15. 4. 2012 

 

NK Pesnica : Paloma 



 

K - 278/1112 

 

Ekipo NK Pesnica se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (nastopali z 

osmimi igralci, ob izključitvi njihovega igralca pa je moral sodnik prekiniti tekmo, ker niso 

bili izpolnjeni pogoji za nadaljevanje) , prekršek po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z 100 

€. 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost NK Pesnica, ki je bila izrečena v 5. krogu 

za isti prekršek.  

 

K – 279/1112 

 

Izključenega igralca Tivadar Nejc, NK Pesnica, 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 1, 12. krog, 15. 4. 2012 

 

 

NK ZU-VIL Brunšvik : Duplek 

K - 280/1112 

 

Izključenega igralca Bezjak Nejc, NK Duplek, nasilne igre (v 55. minuti je po tem, ko je bil 

nad njim storjen prekršek in v borbi za žogo brcnil nasprotnega igralca), prekršek po 18. čl., v 

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

 

 

NK Slivnica : Koroške gradnje 

K -281/1112 

 

Izključenega igralca Čas Rok, NK Koroške gradnje, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (vlečenje in protestiranje), 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 

 

 

 

 

                                                                                                                       Bojan Kitel, l.r. 

Disciplinski sodnik 

 

 


