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SKLEPI   

Namestnika disciplinskega sodnika, 1. 11. 2011 

 

ČLANI - 1, 11 krog, 29.10. 2011 

 

 

NK Korotan : Starše 

K - 204/1112 

 

Ekipo NK Korotan se zaradi prejetih šestih (6) rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek 

po 22 čl., v skladu z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo 41,00 €. 

 

NK Jurovski dol  : Gost. Lobnik Slivnica 

 

K – 205/1112 

 

Izključenega igralca Pišek Iztoka, NK  Gost. Lobnik Slivnica , se zaradi ponovljenega 

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

kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi  
 

 

ČLANI - 2, 11 krog, 29.10. 2011 

 

NK Marjeta : Rošnja Loka 

 

K – 206/1112 

 

Izključenega igralca Premzl Tomaţa, NK Rošnja Loka, se zaradi ponovljenega prekrška  

– 2 x javni opomin (brezobzirna igra, ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. 

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

in  

zaradi žalitve sodnika po izključitvi (po izključitvi je na igrišču verbalno žalil sodnika), 

prekršek po 18. čl. v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo igranja na treh (3) 

zaporednih tekmah.  

 

V skladu s 5. čl. DP se izreče enotna kazen prepovedi igranja na štirih (4)  zaporednih 

tekmah. 

 

Igralec je poslal pisno opravičilo. 

 

NK Duplek  :  Prepolje 



 

 

 

K – 207/1112 

 

Izključenega igralca Mulec Marka, NK Duplek, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (brezobzirna igra, udarjanje žoge po pisku), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 

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

 

 

K – 208/1112 

 

Izključenega igralca Caf Feldin Ţana, NK Prepolje, se zaradi nasilne igre (v 87. minuti je 

med prekinitvijo pritekel do nasprotnega igralca in ga močno odrinil z rokami v predel prsi 

tako, da je igralec padel po tleh), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih tekmah.  
 

 

 

MLADINA, 9 krog,  29.10. 2011 

 

 

NK Pesnica : Peca 

 

K – 209/1112 

 

Izključenega igralca Tivadar Nejca, NK Pesnica, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

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

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

 

NK Starše  : Korotan/Prevalje 

K – 210/1112 

 

Izključenega igralca Oroz Blaţa, NK Starše, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x javni 

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

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

 

 

MLADINA, 8 krog,  23.10. 2011 

 

 

Zveza  

K -198/1112  

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

disciplinskega postopka zoper igralca Marčeta Dejana, NK Tezno Maribor, izdajam sklep 

s katerim zaradi približevanju sodniku in kričanja na uho ( pri odhodu iz stadiona k avtomobilu 

se mu je omenjeni igralec približal in mu kričal na uho), prekršek po 18. čl. DP v skladu z 8. čl. 

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

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika in pisni zagovor kaznovanega. 

 
 



 

 

KADETI, 8 krog, 26.10. 2011 

 

 

NK Miklavž/Dobrovce :  Jurovski dol 

K – 211/1112 

 

Izključenega igralca Kriţan Nejca, NK Jurovski dol, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka, (v 65. Minuti je z roko preprečil zadetek na prečni črti v vratih), prekršek se 

po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni 

tekmi. 
 

KADETI, 9 krog, 27.10. 2011 

 

NK Tezno  :  AJM Kungota 

K - 212/1112 

 

Izključenega igralca Lah Jana, NK Tezno, se zaradi ponovljenega prekrška  

– 2 x javni opomin (izguba igralnega časa, protestiranje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 

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

 

STAREJŠI DEČKI 1, 8 krog, 26.10. 2011 

 

NK Rače  :  Slivnica 

K – 213/1112 

 

Izključenega igralca Kozoderc Ninota, NK Rače, se zaradi ponovljenega prekrška  

– 2 x javni opomin (ugovarjanje), prekršek po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi. 

 

STAREJŠI CICIBANI A+B, 9 krog, 26.10. 2011 

 
 

NK Nissan F. Jarenina  : Pohorje 

 

K - 215/1112  

 

Ekipo NK Nissan F. Jarenina se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati 

(nastopal Mulec Jaka, ki je bil na dan tekme premlad), 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. 

 

      

Namestnik disciplinskega sodnika 

             Boris TOPLAK, l.r 


