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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 29. 4. 2010 

 
 

Starejši dečki - 2, 16. krog, 28. 4. 2010 
 

NK Korotan/Akumulator : NK Kungota/Pesnica 
 
K - 317/0910 
 
Izključenega igralca PARTLIČ Alen,  št. 71296,  Kungota/Pesnica se zaradi 
udarjanja nasprotnega igralca z žogo v roki v predel prsi in nešportnega odhoda z 
igrišča, žalil  
nasprotne igralce in se nedostojno vedel do predstavnika in trenerja nasprotne 
ekipe ter po končani tekmi grozil sodniku in ga pošiljal «: IDI U PIZDO MATER 
PEDER«, prekršek se po 18. čl., v skladu z 8.  in 9. čl. DP,  
kaznuje s prepovedjo nastopanja na šestih (6) zaporednih tekmah.  
 
 
K – 318/0910 
 
Izključenega igralca TERTINEK Nejc, št. 59138, Kungota/Pesnica se zaradi 
ponovljenega prekrška – 2 x javni opomin (dvakrat 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 - 319/0910 
 
Funkcionar PARTLIČ Bojan, ki je bil na tekmi trener NK Kungota/Pesnica, 
zaradi tega, ker se je nedostojno vedel in bil zaradi tega v prvem polčasu opozorjen 
in je z nešportnim in nedostojnim vedenjem nadaljeval ob izključitvi vratarja svoje 
ekipe bil zato v 54. minuti odstranjen s tehničnega prostora. Ob odhodu s 
tehničnega prostora je imel mnogo pripomb ter preklinjal še do konca tekme ob 
robu igrišča , prekrški po 23. čl., v skladu z 8.  in 10. čl. DP  
kaznuje s prepovedjo vodenja ekipe trenerju na štirih (4) zaporednih 
tekmah. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost: K – 160/0910 



  
                                                                  

Kadeti, 16. krog, 28. 4. 2010 
 

 
NK Miklavž/Dobrovce : NK Tezno 

 
K – 320/0910 
 
 
Ekipo NK AJM Tezno  se zaradi neizpolnjevanja obveznosti (na tekmo začeli in 
končali z osmimi (8) igralcev), prekršek se po 24 čl., v skladu z 8. in 12. 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 
 


