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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 12. 05. 2009  

 
 

Člani – 1,  21 krog,  09. in 10.05.2009 
 

NK ZU Vil Brunšvik: NK Pobrežje Gradis 
 
K - 312/0809 
 
Ekipo NK Pobrežje Gradis se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski 
tekmi, zaradi prekrška po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 41 €. 
 
 

NK Marles hiše : NK Železničar MB 
 

K - 313/0809 
 
Izključenega igralca RUIS Gregor, NK Železničar MB, št. 52356,  se zaradi 
prekrška v čisti situaciji za zadetek,  prekršek se po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. 
DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) zaporedni tekmi.  
 
 

Člani – 2,  17 krog,  09. in 10.05.2009 
 
 

NK Miklavž : NK Rošnja Loka 
 
K - 314/0809 
 
Ekipo NK Miklavž se zaradi prejetih petih rumenih kartonov na članski tekmi, 
zaradi prekrška se po 22. čl. v skladu z 8. čl. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo 41 €. 
 
 



  
                                                                  

 
Starejši dečki 1– 18 krog,  09.05.2009 

 
NK Železničar MB : NK Marles hiše 

 
K - 315/0809 
 
NK Marles hiše, se zaradi neopravičenega izostanka s tekme, prekršek se po 23. 
čl. v zvezi z 8. čl. DP kaznuje z denarno kaznijo v višini 83 €. 
 
 

Mlajši cicibani ,  13.krog, 19.04.2009 
 
 

NK Marjeta : NK Dobrovce 
K – 316/0809 
 
NK Marjeto, se zaradi neizpolnjevanja obveznosti do MNZ Maribor (ni dostavil 
original zapisnika s podpisi uradnih oseb na sedež zveze), prekršek se po 24. čl. v 
zvezi z 8. in 12., čl. DP kaznuje z denarno kaznijo v višini 83 €. 
 
Pri izreku kazni je bila upoštevana predkaznovanost : K – 118/0809 
 
 
 

Disciplinski sodnik  
                                                                  Bojan Kitel, l.r. 
 
 
 
 
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 /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 
 


