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        Maribor, 25. 8. 2011 
 

SKLEPI   
 

Namestnika disciplinskega sodnika, 25. 8.2011 
 
 

POKAL, 1 krog, 23., 24. 08. 2011 

 
 

NK Koroška Dravograd  :  Radlje 
 

K - 1/1112 
 
Izključenega igralca KISELAK David, NK Koroška Dravograd, zaradi nasilnega 
obnašanja ( z  komolcem  med igro  udaril v obraz nasprotnega igralca, vendar brez 
vidnih posledic na obrazu), prekršek se po18. čl., v skladu z 8.  in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih pokalnih tekmah. 
 
K – 2/1112 
 
Izključenega igralca PLANINŠIČ Dejan, NK Radlje,  se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za 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 - 3/1112 
 
Funkcionar ČAVNIK Milan, ki je bil trener NK Koroška Dravograd, se zaradi 
odstranitve s tehničnega prostora (pred tem opozorjen zaradi protestiranja - 
komentiranja sodniške odločitve), prekršek po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP kaznuje 
s prepovedjo vodenja ekipe na eni (1)  zaporedni pokalni tekmi. 
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in delegata iz katerih izhaja, da je  
odstranjeni funkcionar po odstranitvi športno zapustil igrišče in se po tekmi opravičil. 
 

K - 4/1112 
 

Ekipo NK RADLJE se zaradi prejetih petih (5) rumenih kartonov in enega (1) 
rdečega kartona na eni članski tekmi, prekršek se po 22. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP, 
kaznuje z denarno kaznijo v višini 62,00 EUR. 
 
 



 

 

NK Paloma   :  Peca 
 
K – 5/1112 
 
Ekipo NK PECA se zaradi neupravičenega izostanka s tekme članskega pokala , 
prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 200 €. 
 
 

NK Koroške gradnje   :  KNK Fužinar 
 
K – 6/1112 
 
Izključenega igralca STOPAJNIK Simon, NK Koroške gradnje ,  se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za dosego zadetka, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP  
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni pokalni tekmi. 
 
K – 7/1112 
 
Izključenega igralca PRITRŽNIK Žan, NK Koroške gradnje, se zaradi ponovljenega 
prekrška – 2 x javni opomin (brezobzirna igra, ugovarjanje-protestiranje), prekršek po 
18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni  
pokalni tekmi 
 
K – 8/1112 
 
Ekipo KOROŠKE GRADNJE 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   :  A.B.T. Miklavž 
 
K - 9/1112 
 
Izključenega igralca TKALČIČ Mišel, NK Vratko Dogoše,  se zaradi nasilne igre, 
(z nogo namerno brcnil v nogo nasprotnika, ko je bila žoga že oddana), prekršek se 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 sodnika in delegata iz katerih izhaja, da je  
izključeni igralec športno zapustil igrišče in se po tekmi opravičil. 
 
 

NK Tehnotim Pesnica   :  Gostišče pri Antonu 
 
K – 10/1112 
 
Izključenega igralca GLUŠIČ Rene, NK Tehnotim Pesnica ,  se zaradi prekrška v 
čisti situaciji za dosego zadetka, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP  
kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni pokalni tekmi. 
 



 

 

 
NK Jurovski dol : S. Rojko Dobrovce 

 
K – 11/1112 
 
Ekipo S. ROJKO DOBROVCE 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. 
 
 
 

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. 

 
 

 

 

 


