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Maribor, 27. 9. 2013 
SKLEPI 

disciplinskega sodnika 
 

Pokal člani, krog 3, 25. 9. 2013 

NK  Gostilna Lobnik Slivnica – Lenart  
 
K - 66/1314 
 
Izključenega rezervnega igralca Ketiš Robi, NK Lenart, se zaradi žalitve sodnika in 
delegata (V 68. minuti je kot rezervni igralec, ki je bil v tehničnem prostoru žaljivo 
komentiral sodniške odločitve, zaradi česar ga je sodnik izključil. Po izključitvi pa je 
verbalno žalil sodnika in delegata), po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na treh (3) pokalnih tekmah.  
 
Iz poročila izhaja, da je izključeni ves čas komentiral sodniške odločitve, ko pa je 
začel žaljivo komentirati sodnikove odločitve, ga je le ta izključil. Po izključitvi je žalil 
sodnika in delegata. Za svoje dejanje pa je igralec poslal pisno opravičilo.  
 
K - 67/1314 
 
Izključenega igralca Leopold Klemen, NK Lenart, se zaradi ponovljenega prekrška 
(dvakrat brezobzirna in ugovarjanje, po 18. čl., v skladu z 8. in 9. čl. DP kaznuje s 
prepovedjo nastopanja na eni (1) pokalni tekmi. 
 
K -68/1314 
 
NK Lenart, je na tekmi članov prejel dva rdeča kartona, kar je kršitev 22. člena DP. 
Na podlagi tretje alineje, prvega odstavka, 22. člena DP so dolžni plačati 62,00 € 
denarne kazni. 
 
 

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 

 
 



 
 

DRUGE ZADEVE, 18. 9. 2013 

 
 
K - 46/1314 
 
Na podlagi 36. čl. DP se izreka suspenz NK Tezno zaradi neplačanih finančnih 
obveznosti do MNZM oziroma MNZ Celje, ki sta v tekmovalni sezoni organizirala 
tekmovanje v Štajerski nogometni ligi, kjer je klub sodeloval.  
 
NK Tezno Maribor se izreka SUSPENZ od 3. 10. 2013 naprej in dokler kaznovani  ne 
dokaže, da je denarne obveznosti plačal. 
 
 
 
 

 Bojan Kitel, l.r. 
        Disciplinski sodnik 


