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SKLEPI   

Namestnika disciplinskega sodnika, z dne 10.04.2012 

 

 

ČLANI - 1, 16 krog, 07.04.2012 

 

 

NK Lenart  :  Rače 

 

K – 251/1112 

 

Izključenega igralca Žmegač Tadeja, NK  Rače , se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

javni opomin (brezobzirna igra, nešportno obnašanje), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. in 

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

 

K –252/1112 

 

Prijavljenega igralca Marko Mitja, NK  Lenart, se zaradi nešportnega obnašanja( po 

končani tekmi je nešportno glasno zavpil proti sodniku ), prekršek se po 18. čl., v skladu z 8. 

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

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano takojšno opravičilo sodniku s strani igralca za izrečene 

besede v efektu. 

 

K – 253/1112  

 

Ekipo NK Lenart se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek se po 

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

 

 

K –254/1112 

 

Ekipo NK Lenart, se zaradi slabe organizacije tekme (na tekmi ni bilo varnostnikov in 

redarjev, kar je imelo za posledico, da sta po končani tekmi pristopila domača navijača in 

zmerjala sodnike, ki so se jim morali izogibati na poti v slačilnico. Prav tako ni bilo po 

končani tekmi prisotne osebe zadolžene za zapisnik),  prekršek se po 24. čl. v skladu z 8. čl. 

DP kaznuje z denarno kaznijo 120,00 €.  

 

 

 

 



 

 

 

NK S. Rojko Dobrovce : Jurovski dol 

 

K – 255/1112  

 

Ekipo NK Jurovski dol se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek 

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

 

 

ČLANI - 2, 16 krog, 07.04.2012 

 

NK Duplek : Gostišče pri Antonu 

 

K –256 /1112 

 

Izključenega igralca Mlinarič Leona, NK Gostišče pri Antonu, se zaradi ponovljenega 

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

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

 

 

NK Prepolje  :  Radvanje 

K –257 /1112 

 

Izključenega igralca Tivadar Deana, NK Prepolje, se zaradi ponovljenega prekrška – 2 x 

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

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

 

K – 258/1112  

 

Ekipo NK Radvanje se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek se 

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

 

 

NK Akumulator : Rošnja Loka 

 

K – 259/1112  

 

Ekipo NK Akumulator se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, prekršek 

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

 

 

MLADINA, 13 krog,  07.04.2012 

 

 

NK Starše : Dogoše 

K – 260/1112 

 

Izključenega igralca Nahberger Denis, NK Starše, se zaradi žalitev glavnega sodnika (v 

82. minuti je verbalno žalil sodnika, ko je ta dosodil prekršek), prekršek se po 18. čl., v skladu 

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



 

 

 

Pri izreku kazni je bila upoštevana olajševalna  okoliščina, ki izhaja iz poročil sodnika in 

delegata, da se je igralec po končani tekmi osebno s stiskom roke osebno opravičil sodniku za 

izrečene besede v efektu. 
 

 

KADETI, 13 krog, 09.04.2012 

 

 
NK Kovinar Tezno  :  Jurovski dol 

 

K – 261/1112 

 

Izključenega igralca Kocbek Miha, NK Jurovski dol, se zaradi ponovljenega prekrška 

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

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

 

 

NK Radlje : AJM Kungota 

 

K – 262/1112 

 

Funkcionar Partlič Bojan, ki je bil trener NK AJM Kungota, se zaradi odstranitve s 

tehničnega prostora (v 65 minuti je glasno komentiral sodniške odločitve in žalil sodnika), 

prekršek se po 23. čl., v skladu z 8. in 10. čl. DP  

kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe na eni (1) zaporedni tekmi.  
 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnika  iz katerih izhaja, da je odstranjeni 

funkcionar po tekmi opravičil. 
 

 

STAREJŠI DEČKI , 11 krog, 07.04.2012 

 

NK Duplek : Slivnica 

 

K - 263/1112  

 

Ekipo NK Duplek se zaradi nastopa igralca, ki ni imel pravice nastopati (nastopal Ademovič 

Žiga, ki je bil na dan tekme premlad ), prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. čl. DP 

kaznuje z opominom. 
 

 

K - 264/1112  

 

Izključenega igralca Strnad Žana, NK Slivnica, se zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka (v 37. minuti je z vlečenjem za dres zaustavil nasprotnega igralca), prekršek 

se po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP  

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

 

 



 

 

 

ČLANI - 1, 15 krog, 01.04.2012 

 

 

Zveza 

K - 244/1112  

 

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

postopka zoper izključenega igralca Dema Kujtima, NK Pobrežje izdajam sklep s katerim 

zaradi fizičnega napada na sodnika  (v 67. minuti je po dosojenem kazenskem udarcu za 

nasprotno moštvo igralec iz protesta udaril žogo preko ograjenega dela igrišča za kar mu je 

sodnik pokazal rumeni karton. Igralec ga je iz protesta udaril po roki in mu izbil karton na tla. 

Zato je sodnik segel v žep po rdeč karton, a še preden mu ga je pokazal ga je igralec silovito s 

pestjo udaril v levi predel obraza. Sodnik je stekel proti sredini igrišča kjer ga je igralec 

dohitel in ga močno prijel za vrat ter ponovno z vso močjo s pestjo udaril v levi predel obraza. 

Sodnik se mu je nato iztrgal iz rok in odšel v slačilnico ter prekinil tekmo), prekršek se po 18. 

čl. DP v skladu z 8. in 9. čl. DP   

kaznuje s prepovedjo nastopanja za obdobje PET (5) let, t. j. do 10.04.2017.  

 

Pri izreku kazni je bilo upoštevano poročilo sodnikov in delegata iz katerih nesporno izhaja zgoraj 

opisano vedenje  ter igralca, ki je podal pisni zagovor. 

 

 

 

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. 
 


