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SKLEPI disciplinskega sodnika, z dne 28. 08. 2009  
 
 

Pokal,  1. krog,  26.08.2009 
 
 

NK Dobrovce : Malečnik 
 

K – 01/0910 
 
Izključenega igralca MUDRI Mario NK Dobrovce št. 2430, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2- javni opomin (spotikanje in ugovarjanje), prekršek po 18. 
čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni (1) 
zaporedni tekmi. 
 

NK Paloma : Duplek 
K – 02/0910 
 
Izključenega igralca BRUSAR Nejc NK Paloma št. 40163, se zaradi 
ponovljenega prekrška - 2 javni opomin (ugovarjanje in brezobzirna igra) in 
nešportnega vedenja po izključitvi, po 18. čl. in v skladu z 8., 9. in 20. čl. DP, 
kaznuje s prepovedjo nastopanja na treh (3) zaporednih pokalnih tekmah. 
 
Pri izreku kazni so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz poročila sodnikov in 
delegata o tekmi. Igrišča ni zapustil športno. 
 
 
K – 03/0910 
 
Izključenega igralca RIHTARIČ David NK Duplek št. 23278, se zaradi 
nasilnega obnašanja - brcnil nasprotnega igralca v nogo, ko se nista borila za žogo, 
prekršek po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja 
na treh (3) zaporednih tekmah.  
 
 
 



  
                                                                  

NK Jurovski dol : Marles hiše 
 
K – 03/0910 
 
Ekipo NK Jurovski dol se zaradi prejetih  petih (5) rumenih kartonov na eni 
članski tekmi,  prekršek po 22. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo v višini  41,00 EUR. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 
dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
K – 04/0910 
 
Ekipo NK Marles hiše se zaradi prejetih  šestih (6) rumenih kartonov na eni 
članski tekmi,  prekršek po 22. čl. v zvezi z 8. in 12. čl. DP, kaznuje z denarno 
kaznijo v višini  41,00 EUR. Kazen se mora glede na 12. čl. DP plačati v roku 15 
dni, sicer bo ekipa na podlagi 35. čl. DP suspendirana. 
 
K – 05/0910 
 
Izključenega igralca KUŠNIK Sašo NK Marles hiše št. 2430, se zaradi 
ponovljenega prekrška 2- javni opomin (brezobzirna igra in ugovarjanje), prekršek 
po 18. čl. in v skladu z 8. in 9. čl. DP, kaznuje s prepovedjo nastopanja na eni 
(1) zaporedni tekmi. 
 

SKLEP O SUSPENZU 
 

Na podlagi 35. člena DP je  zaradi neporavnanih obveznosti do MNZ Maribor 
navedenemu klubu izrečen suspenz: 

 
NK ŠENTILJ (za ŠNL in MNZM) 
 
Suspenz dobi pravno veljavo v soboto, 12. 09. 2009  in na osnovi 35. čl. DP 
ugasne šele, ko suspendirana ekipa dokaže, da je svoje finančne obveznosti 
poravna. Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena /38. čl. DP MNZM/. 
 
 

 Disciplinski sodnik  
                                                             Bojan Kitel, l.r 
 
 
 
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. 


