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Maribor, 10. 10. 2012 

 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 7. krog, 6. – 7. 10. 2012 

NK S. Rojko Dobrovce : ZU-VIL Brunšvik 
K 86/1213 

 

Igralec Radin Mačukat Mišel, NK S. Rojko Dobrovce, je bil izključen zaradi udarjanja, kar je 

prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na 

treh (3) prvenstvenih ali pokalnih tekmah. 

V 82. minuti je po prekršku nad njim z dlanjo v obraz udaril nasprotnega igralca. Udarec ni 

bil močan, izključeni pa jem igrišče zapustil takoj. 

  

K 86/1213 

NK ZU-VIL Brunšvik, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena 

DP. Na podlagi prve alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € denarne 

kazni. 

NK Rače : Duplek 
K 87/1213 

 

Igralec Geiser Marko, NK Rače, je bil izključen zaradi dveh opominov (vlečenje in 

brezobzirna igra), kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni ali pokalni tekmi. 

NK Cerkvenjak : Gost. Lobnik 
K 88/1213 

 

Igralec Božnik Adam, NK Gostilna Lobnik, je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka, prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni ali pokalni tekmi. 

 



NK AquaSystems Dogoše : Miklavž 
 

 

K 89/1213 

 

Uradna oseba Lešnik Božo, NK AquaSystems, ki je bil za tekmo v zapisnik prijavljen v vlogi 

trenerja, se zaradi odsotnosti s tehničnega prostora, kar je prekršek po 24. členu DP, na 

podlagi 8. člena DP kaznuje z opominom. 

Trener Lešnik se med tekmo ni zadrževal v tehničnem prostoru, kjer se morajo med tekmo 

nahajati uradne osebe.   

 

Člani 2, 6. krog, 6. – 7. 10. 2012 

NK Akumulator : Kipertrans Hoče 
K 90/1213 

 

Igralec Bukovec Samo, NK Kipertrans Hoče, je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji 

za dosego zadetka, kar je prekršek po 19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

prepovedjo nastopanja na eni (1) prvenstveni ali pokalni tekmi 

 

 

Mladina, 6. krog, 7. 10. 2012 

NK Peca - Cerkvenjak  

 

K 91/1213 

 

Igralec Ozimic Miha, NK Peca, je bil izključen zaradi nasilne igre, kar je prekršek po 19. 

členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 

prvenstvenih tekmah. 

V 73. minuti sta se sprla z nasprotnim igralcem, pri čemer sta se tudi medsebojno odrivala.  

 

K 92/1213 

 

Igralec Govedič Blaž, NK Cerkvenjak, je bil izključen zaradi nasilne igre, kar je prekršek po 

19. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo nastopanja na dveh (2) 

prvenstvenih tekmah. 

V 73. minuti sta se sprla z nasprotnim igralcem, pri čemer sta se tudi medsebojno odrivala.  

 

 

Mlajši cicibani, 6. krog, 6. 10. 2012 

 

NK Radvanje : Kovinar Tezno 

K - 93/1213 

 

NK Kovinar Tezno, se zaradi nastopanja igralca, ki ni imel pravice nastopiti, kar je prekršek 

po 25. členu DP, v skladu z 8. členom DP kaznuje z opominom. 

Na tekmi je za NK Kovinar Tezno nastopil Škrlec Tian Luka, ki na dan tekme še ni dopolnil 7 

let – premlad. Prav tako so bili v zapisniku še vpisani premladi Velkner Matej, Korpar Luka 

in Drvar Nick.  



 

Mlajši cicibani, 5. krog, 29. 9. 2012 

NK Starše/Zlatoličje 1 : AquaSystems Dogoše 

ZVEZA 

K 85 /1213 

 

Ekipo NK Starše/Zlatoličje se zaradi neopravičenega izostanka s tekme mlajših cicibanov, 

prekršek po 25 čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 120 €.  

Kot domačin niso organizirali tekme, niti niso pravočasno pravilno poskrbeli za prestavitev 

termina igranja tekme.  

 

 

Starejši dečki 2, 4. krog, 22. 9. 2012 

NK Šentilj  : Paloma 

ZVEZA 

K 76/1213 

 

Ekipo NK Šentilj se zaradi neopravičenega izostanka s tekme starejših dečkov, prekršek po 25 

čl., v skladu z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno kaznijo 120 €.  

Kot domačin niso organizirali tekme, niti niso pravočasno pravilno poskrbeli za prestavitev 

termina igranja tekme.  

NK Šentilj tudi po pozivu disciplinskega sodnika ni podal pisnega dokazila za prestavitev 

tekme in druga posneta dokazila s katerimi bi dokazoval, da so hoteli pravilno in pravočasno 

prestaviti termin igranja tekme – v zagovoru so navedli, da imajo vse posneto.  

 

 

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pritožbena taksa znaša 125,00 EUR  za vse pritožbe in mora biti 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 /39. 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 

 

 

 

 

 

 

 


