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SKLEPI namestnika disciplinskega sodnika, z dne 22.04. 2009 

 
 

Starej�i dečki � 2, 12. krog 18. in  19. 04. 2009 
 
 

NK Brun�vik : NK Star�e 
 
K � 259/0809 
 
Odstranjenega trenerja ekipe NK Star�e, NOVAK Sa�a, se zaradi ne�portnega 
obna�anja in nesramnega protestiranja na sodni�ke odločitve, prekr�ek po 23. čl. v 
zvezi z 8. in 11. čl. DP, kaznuje s prepovedjo opravljanjem vseh funkcij na eni 
(1) zaporedni tekmi.  
 

NK Radvanje : NK Lenart 
 

K � 260/0809 
 
Na podlagi 28. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper delegiranega sodnika 
NOVAK Darjana, zaradi suma storitve prekr�ka iz 23. čl. v zvezi z 8 čl. DP, zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (neprihod na tekmo).  
 
Sodnika se preda MNDS Maribor. 
 
 

NK Marles hi�e : NK Koro�ka gradnje 
 
K � 261/0809 
 
Na podlagi 28. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper delegiranega sodnika 
POBER�NIK Darka, zaradi suma storitve prekr�ka iz 23. čl. v zvezi z 8 čl. DP, 
zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (neprihod na tekmo).  
 
Sodnika se preda MNDS Maribor. 
 



  
                                                                  

Člani - 1, 17. krog 18. in  19. 04. 2009 
 

NK Star�e � NK �elezničar 
 

K � 262/0809 
 
 
Izključenega igralca SAKIĆ Damirja, NK �elezničar, �t. 22732, se zaradi 
ponovljenega prekr�ka � 2 x javni opomin (vlečenje, oviranje),  prekr�ek po 18. čl. 
in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi.  
 
 

NK Dobrovce :  NK Marles hi�e 
 

K � 263/0809 
 
Izključenega igralca BARUN Ivana, NK Dobrovce, �t. 10949, se zaradi 
ponovljenega prekr�ka � 2 x javni opomin (ugovarjanje, izguba igralnega časa),  
prekr�ek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 
K � 264/0809 
 
Odstranjenega trenerja ekipe NK Marles hi�e, POLEGEK Mateja, se zaradi 
protestiranja na sodni�ke odločitve, prekr�ek po 23. čl. v zvezi z 8. in 11. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo opravljanjem vseh funkcij na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 
 
 

Člani 2, 14. krog 18. in  19. 04. 2009 
 

NK Radvanje : NK Akumulator 
 

K � 265/0809 
 
Ekipo NK Akumulator se zaradi prejetih petih (5) rumenih kartonov na članski 
tekmi, zaradi prekr�ka po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 41 �. 
 
Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 dni, sicer bo ekipa na podlagi 
35. čl. DP suspendirana. 
 
 
 
 



  
                                                                  

Mladina, 17. krog 18. in  19. 04. 2009 
 
 

NK Rače : NK Fu�inar 
 

K � 266/0809 
 
Zaradi nekonkretne in pomanjkljive obrazlo�itve glavnega sodnika o odstranitvi 
predstavnika ekipe NK Fu�inar, Golob Vinka, se omenjenega predstavnika 
ekipe ne kaznuje. 
 
 

NK Marles hi�e : NK Akumulator/Prevalje 
 

K � 265/0809 
 
Izključenega igralca MITRIČ Aleksandar, NK Marles hi�e, �t. 50259, se 
zaradi grobe igre (odrinjanja nasprotnega igralca, ko je imel v posesti �ogo), 
prekr�ek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na dveh (2) zaporednih tekmah.  
 
 

NK Paloma/Jurovski dol : NK Seatrans Pesnica 
 

K- 266/0809 
 
Izključenega igralca BAUMAN Gregorja, NK Pesnica, �t. 41437, se zaradi 
ponovljenega prekr�ka � 2 x javni opomin (2 x brezobzirna igra),  prekr�ek po 18. 
čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 
 
 K � 267/0809 
 
Na podlagi 28. čl. DP se uvede disciplinski postopek zoper delegiranega sodnika 
EDER  Gregorja, zaradi suma storitve prekr�ka iz 23. čl. v zvezi z 8 čl. DP, zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti do MNZ (neprihod na tekmo).  
 
Sodnika se preda MNDS Maribor. 
 
 
 
 

            Namestnik DS 
               Denis Bala�ič, l.r. 
 
 
 



  
                                                                  

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 
Prito�bena taksa zna�a 125,00 EUR za vse prito�be in mora biti nakazana na TRR 
MNZ Maribor, �t. 04515-0000616361. Zoper izrečene disciplinske kazni je dovoljena 
prito�ba v roku tri dni /3/ od prejema sklepa oz. od objave sklepa /38. čl. DP MNZM 
in 69. čl. TP NZS/. 
O prito�bi zoper sklepe odloča komisija za prito�be in predpise MNZ Maribor. 
Prito�ba je pravočasna, če je oddana zadnji dan prito�benega roka in priporočeno po 
po�ti 
 


