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Maribor, 5. 9. 2012 

 

 

SKLEPI   

disciplinskega sodnika 

 

 

Člani 1, 2. krog, 1. - 2. 9. 2012 

 

NK Korotan Prevalje : Cerkvenjak 

 

K 5/1213 

 

NK Cerkvenjak, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. 

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

 

NK Jurovski dol : Kungota 

K 6/1213 

 

Igralec Satler Aleš, NK Jurovski dol, je bil izključen zaradi dveh opominov ( brezobzirna igra 

in igra z roko), 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. 

 

K 7/1213 

 

Igralec Lampreht Aleš, NK Kungota, je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za dosego 

zadetka, kar je prekršek po 18. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s prepovedjo 

nastopanja na eni (1) prvenstveni ali pokalni tekmi. 

V 9. minuti je kot vratar storil prekršek nad nasprotnim igralcem, ki se je nahajal v čisti 

situaciji za dosego zadetka.  

 

 

Člani 2, 1. krog, 1. - 2. 9. 2012 

 

NK Remax Prepolje : Starše 

K 8/1213 

 

NK Starše, je na tekmi članov prejel pet rumenih kartonov, kar je kršitev 22. člena DP. Na 

podlagi prve alineje 22. člena DP so dolžni plačati 41,00 € denarne kazni.  

 

 

 



NK Marjeta : Inter Jakob 

K 9/1213 

 

Igralec Marin David, NK Inter Jakob, je bil izključen zaradi prekrška v čisti situaciji za 

dosego zadetka, kar je prekršek po 18. členu DP, se na podlagi 8. in 9. člena DP kaznuje s 

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

V 89. je storil prekršek nad nasprotnim igralcem, ki se je nahajal v čisti situaciji za dosego 

zadetka.  

 

Mladina, 1. krog, 1. - 2. 9. 2012 

 

NK Kovinar Tezno : Cerkvenjak 

K 10/1213 

 

Igralec Klajnošek Kevin, NK Cerkvenjak, je bil izključen zaradi dveh opominov ( dvakrat 

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 tekmi. 

 

NK Pesnica/Kungota : Peca 

K 11/1213 

 

Igralec Janežič Žan, NK Peca, je bil izključen zaradi dveh opominov ( dvakrat 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 tekmi. 

 

 

Mlajši dečki »A-2«, 1. krog, 1. - 2. 9. 2012 

 

 

NK Radvanje : Rogoza 

K - 12/1213 

 

NK Rogoza, 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 Rogoza nastopil Brezner Pascal, ki na dan tekme še ni dopolnil 10 let – 

premlad. 

 

 

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 

 

 


