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Maribor, 28. 3. 2012 

 
SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

Člani 1, 14. krog, 24. – 25. 3. 2012 

 
 

NK Radlje : A.B.T Miklavž 

K - 231/1112 

 

Izključenega igralca Kirbiš Matej, A.B.T Miklavž, zaradi udarca (v 55. minuti je v borbi za 

žogo z odprto dlanjo po obrazu udaril nasprotnega igralca), 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 iz katerih izhaja, da je 

prekršek storil kot spontano reakcijo v borbi za žogo.  

 

K – 232/1112 

 

Ekipo NK Miklavž 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 Korotan : Jurovski dol 

K - 233/1112 

 

Izključenega igralca Breznik Tadej, NK Jurovski dol, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka, (v 37. 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 - 234/1112 

 

Izključenega igralca Verbošt Iztok, NK Jurovski dol zaradi nasilne igre (v 74. minuti je bil 

izključen zaradi nasilne igre – brce v nogo, ko se z nasprotnikom nista borila za žogo), 

prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 

zaporednih tekmah. 
 

K – 235/1112 

 

Ekipo NK Jurovski dol se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, prekršek po 

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



NK  Pobrežje Gradis : KNK Fužinar 

K - 236/1112 

 

Izključenega igralca Djordjevič Dejan, NK Pobrežje Gradis, se zaradi prekrška v čisti 

situaciji za dosego zadetka, (v 67. 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 - 237/1112 

 

Izključenega igralca Drevenšek Rene, 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. 

 

K – 238/1112 

 

Ekipo NK Pobrežje Gradis se zaradi prejetih dveh rdečih kartonov na članski tekmi, 

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

 

NK Kungota : Rače 

 

K – 239/1112 
 

 

Kaznovani igralec  STRAŽIŠAR Boštjan (je v zimskem prestopnem roku prestopil iz NK 

Partizan Fram v NK Rače), je kljub prepovedi (4 RU) opravljal funkcijo trenerja na članski 

tekmi 14. kroga,  prekršek se  po 18. čl, v zvezi z zadnjim odstavkom 8. čl. DP,  kaznuje s 

prepovedjo  nastopanja še na eni (1) zaporedni tekmi. (1+1=2). 
 

 

Člani 2, 14. krog, 24. – 25. 3. 2012 

 

NK Prepolje : DTV Partizan Fram 

 

K - 240/1112 

 

Izključenega igralca Petek Marko, NK Prepolje, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (brezobzirna igra in protestiranje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP 

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

 

K - 241/1112 

 

Ekipo NK Prepolje se zaradi petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek po 22 čl., v 

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

 

 

NK Dela Ž. Jakob : Radvanje 

K - 242/1112 

 

Ekipo NK Dela Ž. Jakob se zaradi neizpolnjevanja obveznosti saj na tekmi niso imeli 

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

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


